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CHEGOU A HORA DE FORMAR SUA PASTAGEM, E A MATSUDA TEM A MELHOR OPÇÃO! 

(18) 3226 2000 - SP (35) 3539 1800 - MG www.matsuda.com.br
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SÉRIE GOLD
SEMENTES INCRUSTADAS 

Um sonho que conquistou o mundoUm sonho que conquistou o mundo
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Nada menos que a maior 

produtora de leite da raça Gir 

Leiteiro no mundo estampa 

nossa capa: a recordista 

Helga FIV TOL, da Fazenda 

Paraíso.
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A Revista Pecuária Brasil tem o prazer de apresentar 
sua vigésima primeira edição. Nas próximas páginas 
você encontrará os mais significantes assuntos debati-
dos e comentados país a fora pelos agropecuaristas. As 
previsões de resultados para fechar o ano passam a ser 
mais certeiras, e trazemos boas notícias para 2018.

Sempre viajando o Brasil e América Latina, especial-
mente nos últimos meses estivemos em muitos leilões 
de sucesso e eventos que surpreenderam. Acreditamos 
que essa é uma vitória dos pecuaristas, que a cada dia 
fazem mais pela pátria. Mas, por trás de todo sucesso 
tem muito trabalho. Então, apresentamos nessa edição 
muito conteúdo sobre como potencializar os ganhos da 
sua atividade. 

Trazemos em nossa capa a grande recordista da raça 
gir leiteiro do mundo, assim como a história de seu cria-
tório, a Fazenda Paraíso. Também apresentamos uma 
entrevista exclusiva com o auditor fiscal agropecuário, 
diretor do Departamento de Saúde Animal do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e presidente da Comissão Sul-Americana para a Luta 
contra a Febre Aftosa (Cosalfa), Guilherme Marques, 
feita durante visita dele na ExpoCruz, na Bolívia, onde 
estivemos presentes. Inclusive, todo resultado da maior 
feira do país vizinho estão nas próximas páginas. 

Além disso, trazemos também uma reportagem 
sobre o futuro da genômica e uma sobre comércio 
internacional de genética, duas possibilidades para os 
pecuaristas brasileiros. Na editoria Carne, provamos que 
para qualidade não existe crise; enquanto na editoria 
Leite, falamos sobre importação e exportação do pro-
duto. E ainda tem os resultados dos principais eventos 
da temporada. 

É isso tudo e muito mais que as páginas seguintes 
trazem. Com orgulho convidamos você, leitor, para 
nos acompanhar pelas histórias por trás dos campos 
brasileiros.

APRESENTAÇÃO

CLÁUDIA MONTEIRO
Diretora Executiva 

claudiapecuariabrasil@gmail.com

RAÇA

ZONA RURAL

CARNE

APRESENTAÇÃO
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Alagoinhas (BA)
André da Rocha (RS)
Arroio Grande (RS)
Barra do Garça (MT)
Barretos (SP)
Bebedouro (SP) 
Belo Horizonte (MG) 
Botucatu (SP) 
Brasília (DF) 
Cachoeira do Sul (RS)
Campinas (SP) 
Campo Grande (MS)
Candiota (RS)
Canguçu (RS)
Cascavel (PR) 

Recorde de 
produção leiteira

Expoinel, 
ExpoBrahman
e ExpoGil 

Festa do Boi 

DESTINOS INTERNACIONAIS

FRANCA (SP) 

UBERABA (MG) 

PARNAMIRIM (RN) 

PECUÁRIA
DE ONDE

Castro (PR) 
Coronel Pacheco (MG) 
Corumbá (MS)
Dois Vizinhos (PR) 
Dom Pedrito (RS)
Goiânia (GO) 
Guararapes (SP) 
Guariba (SP)
Herval (RS)
Ijuí (RS) 
Indaiatuba (SP)
Iomerê (SC)
Ituiutaba (MG) 
Lavras (MG)
Lavras do Sul (RS)

Lins (SP)
Loanda (PR) 
Manaus (AM) 
Maringá (PR) 
Natal (RN)
Palotina (PR) 
Pelotas (RS)
Pinheiro Machado (RS)
Piracicaba (SP) 
Piripiri (PI)
Porteirão (GO)
Porto Alegre (RS)
Presidente Epitácio (SP)
Ribeirão Preto (SP)
Rio Branco (AC) 

Rio Grande (RS)
Salvador (BA) 
Santa Maria da Serra (SP)
Santa Salete (SP)
São Félix do Araguaia (MT)
São Francisco de Assis (RS)
São José do Rio Preto (SP)
São Lourenço do Sul (RS)
São Paulo (SP)
São Pedro dos Ferros (MG)
Sertão (RS) 
Silvianópolis (MG) 
Tarabai (SP) 
Unistalda (RS) 
Uruguaiana (RS)

Alemanha
Bolívia 
Colômbia 
China
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Fotógrafo, jornalista e assessor de comunicação na 
NewsPrime, atende clientes do agronegócio como 

Premix, Central Bela Vista e Carlos Viacava, sempre 
colaborando com a redação da revista.

DANIEL SMITH 

COLABORADORES
NILSON LÚCIO

Nilsão, como é conhecido por todos do meio, é um dos 
grandes entendedores de gado do país, e está sempre 
colaborando com os contatos e produção da Pecuária 
Brasil.

ALINE SAKR 

Representante comercial da LinkGen, Aline se tornou 
parceira e colaboradora da equipe da Pecuária Brasil, 
sempre nos acompanhando nas viagens de trabalho. 
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PECUÁRIA EM  REDE
Use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@carolbohajenko

@millahwatanabe

@chaparroranchyelcedro

@nunezjonathan04

@florcbphotos

@joaoricardoferri

@caioarossato

@jullyanadesouza@gustavogomesdeoliveira

@carloslopesphoto

@marcus9_vet

#pecBR

@aloofotos
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#pecBR

@pimentaigor @guzeramarca_s_oficial @queijodalagoamg

@neyberthduran @rogvicentini @tabapuatjg
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caubói Filipe Masetti Leite 
cavalgou dois anos e 16 mil 
quilômetros, passando por 10 
países, para realizar seu sonho. 
O brasileiro saiu de Calgary, 
no Canadá, e foi até Barretos, 

no interior de São Paulo, acompanhado de seus 
cavalos Frenchie, Bruiser e Dude. O sonho de 
realizar essa jornada vem desde criança, e foi 
concretizado em 2012, após anos de preparação, 
quando ele partiu do Canadá, local em que mo-
rava, para Barretos, onde foi recepcionado por 
uma plateia de 40 mil pessoas ao fim da viagem. 
Nesta longa aventura, Filipe e seus cavalos pas-
saram por desertos, rios, estradas, temperaturas 
diversas, além de terem enfrentado dificuldades, 
imprevistos, e até risco de morte. Cavaleiro das 
Américas, lançamento da HarperCollins Bra-
sil, é o relato emocionante dessa jornada mais 
que inusitada, permeada de desafios, surpresas 
e muita força de vontade, e das lições e inspi-
rações que ela proporcionou. A obra vem com 
oito páginas de fotos coloridas que ilustram ce-
nários da jornada de Filipe e seus cavalos, desde 
o início da viagem até a chegada. 

Cavaleiro das Américas
HarperCollins Brasil
328 páginas
R$ 29,90

PECUÁRIA INDICAPECUÁRIA INDICA

Natália Escobar
Jornalista, assessora de 

comunicação e editora da 
Pecuária Brasil 

O

A CAVALO DO 
CANADÁ ATÉ 
BARRETOS

O QUE ESTOU LENDO

D
epois de mais de 25 mil quilômetros 
rodados em oito estados diferentes, 
1.650 minutos de gravações e 80 en-
trevistas, foi lançado o documentário 
“Pecuária Brasileira – História, Pre-
sente e Futuro”.  Idealizado pela Fa-
zen, com apoio e execução da Agro 

Experience, a produção conta a história da pecuária 
no país e as perspectivas do setor para os próximos 
anos, a partir da visão de diversos personagens que 
participaram da construção do setor no Brasil. O 
projeto ainda realizou o levantamento de números 
financeiros e ambientais que foram mostrados jun-
to com as entrevistas ao longo dos 180 minutos da 
obra. Participaram do documentário personalidades 
como as duplas sertanejas Fernando & Sorocaba 
e Milionário & Marciano, além de nomes do setor 
como Tonico Carvalho, Ovídio Carlos de Brito e 
Roberto Jank Jr. O documentário está disponível no 
link goo.gl/8sxrUJ ou na página da Fazen Pecuária 
no YouTube.

PECUÁRIA BRASILEIRA: 

HISTÓRIA, PRESENTE E 

FUTURO
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CACHAÇA ARTESANAL 

Produzida em Cássia dos Coqueiros (SP), a Cachaça 
Artesanal do Engenho do Coronel é envelhecida em 
carvalho, o que proporciona um aroma inigualável 
e sabor suave. A empresa tem vários modelos de 
embalagens e produz rótulos personalizados para 
eventos e marcas, sendo perfeita presentear clien-
tes e parceiros. Frete grátis para leitores da Revista 
Pecuária Brasil e todo território nacional. 
R$ 100 (700 ml)

FERTILIZANTE PARA PASTAGENS 

Pastagem é a principal fonte de alimento 
para o rebanho. Esse recurso tão importante 
é capaz de fornecer nutrientes em qualidade, 
quantidade e, principalmente, custo baixo, 
palavras-chave para o sucesso de qualquer 
sistema de produção. Porém, para alcançar 
essas características produtivas, é necessário 
tratar o pasto como uma cultura.
A linha FH PASTAGEM fornece todos os 
nutrientes que a pastagem irá precisar, de 
acordo com cada tipo de solo e nível tecnoló-
gico da fazenda.
Consulte nosso representante mais próximo.
Preço sob consulta
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CARLOS ALBERTO PEREIRA

Enófilo, jornalista do Agronegócio
com formação em Turismo e Hotelaria

O vinho do Brasil
história do vinho no Brasil nasce junto 
com seu descobrimento, e há que se re-
conhecer que foi Pedro Alvares Cabral, 
nos idos de 1500, o responsável por esta 
façanha. Registram os diários de bordo 
desta expedição, que entre as caravelas de 
Cabral, uma delas era especialmente prepa-

rada para carregar vinhos, e que nela havia mais de 65 
mil litros deste néctar.

Mas, foi a partir de 1870, até 1895, quando come-
çaram a chegar italianos ao Brasil, que a vinicultura 
começou, de fato, a tomar forma por aqui. Estes imi-
grantes vinham, em sua maioria, para suprir a falta de 
mão de obra nos cafezais paulista, mas, muitos vindos 
do Vêneto, Lombardia e Trento, optaram pelo sul do 
país e ali se instalaram.

Até 1920, não se utilizavam as uvas vitis viniferas 
europeias para a produção de vinhos finos, mas so-
mente àquelas próprias para o vinho de mesa, mais 
simples e fáceis de beber. Foi quando os produtores, já 
organizados em cooperativas, foram buscar estas cas-
tas visando a qualidade de seus vinhos.

Só na década de 1970, que a então indústria viní-
cola brasileira, ainda baseada somente no sul do país, 
começa a dar seu importante passo rumo ao mercado, 
quando descobre que utilizando nomes franceses e 
alemães nos rótulos de  seus vinhos,  podiam conquis-
tar o mercado e a preferência do consumidor brasilei-
ro, que já àquela época, preferia os vinhos internacio-
nais  e do velho mundo, como os de  Bordeux e os da  
Bologna ( França). Foi quando surgiram vinhos com 
nomes de Châteu Duvalier, Châteu D´Argent, Saint 
Honore, Châteu Lacave, Clos de Nobles, Conde Fo-
caud, Foresteir e muitos outros. Vinícolas históricas 
e ainda importantes até hoje, assinavam estes vinhos, 
como a Miolo, Pizatto, Lovara, Dal Pizzol, Dom Cân-
dido, Valduga, Lídio Carraro, Don Giovanni, Coope-
rativa Aurora, Salton, Cooperativa Garibaldi, La Cave, 
entre outras.

Hoje, o Brasil tem tecnologia e qualidade para pro-
dução de todo tipo de vinho, mas, é o denominado 
Espumante (Champagne somente na França), que 
mais deu certo por aqui. É ele que faz com que o país 
tenha uma identidade junto ao mercado internacional!  
E olha que isso começou bem cedo, em 1913, pelas 

A

PECUÁRIA INDICA

mãos do italiano Manoel Peterlongo.
Um bom exemplo do sucesso dos vinhos brasilei-

ros, foi a recente colocação em 5º lugar, do Espumante 
“Casa Perini Moscatel”, conferido pela Associação In-
ternacional de Jornalistas e Escritores sobre Vinhos e 
Destilados”. Um detalhe: este espumante custa menos 
que R$ 40.

Enfim, desculpa para não beber vinho brasileiro, 
por causa de qualidade e preço, não existe. Aliás, tem 
vinhos tintos maravilhosos também, que são baratos e 
reconhecidos internacionalmente. Salute!

Sugestão de harmonização
Espumantes combinam perfeitamente com um 

bom queijo, especialmente os feitos a partir de leite 
de vacas gir, guzolando ou girolando. Mas, se preferir, 
abra um destes vinhos apenas para comemorar o resul-
tado de um leilão, o sucesso de um acasalamento ou a 
conquista  de mais um titulo de campeão!
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PORTEIRA ABERTA

ZOETIS E BUNGE 
BRASIL ESTÃO ENTRE 
AS MELHORES PARA 
TRABALHAR
A Bunge do Brasil e a Zoetis Saúde 
Animal estão entre as 150 Melhores 
Empresas para se trabalhar no Brasil, 
segundo o Guia Você S/A. A definição 
veio após uma série de avaliações, como 
a confiança dos funcionários, o ambiente 
de trabalho e as práticas de gestão de 
pessoas, entre outros. 

PARCERIA BRASIL-
ALEMANHA 
Em missão oficial por Mato Grosso, o embai-
xador da Alemanha no Brasil Georg Witschel 
ficou surpreso com os dados e com a eficiên-
cia do produtor mato-grossense. Witschel vis-
lumbrou uma futura parceria entre a Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
(Famato), e o país europeu. Segundo ele, o 
Ministério da Agricultura da Alemanha desen-
volve projetos de apoio ao cooperativismo que 
podem ser implantados em Mato Grosso. O 
embaixador foi recebido em 18 de setembro 
pelo presidente da Famato Francisco Olavo 
Pugliesi de Castro, pelos diretores de Relações 
Institucionais, José Luiz Fidelis, e Administra-
tivo e Financeiro, Vilmondes Tomain, na sede 
da entidade. 

IBGE INICIA NOVO
CENSO AGROPECUÁRIO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
iniciou, após de dez anos do último, o novo Censo Agro-
pecuário. O processo começou no início de outubro e a pre-
visão é que vinte mil agentes rodem o Brasil juntando dados 
que devem servir de base para o desenvolvimento de políti-
cas públicas e privadas a partir de 2019. De propriedade em 
propriedade, os agentes vão visitar mais de cinco milhões de 
propriedades rurais até fevereiro do ano que vem, em todo o 
Brasil.

UNIÃO EUROPEIA RENOVA 
LIBERAÇÃO DO 2,4-D
Países membros da União Europeia renovaram por mais 
15 anos a liberação do 2,4-D, ingrediente ativo de um dos 
herbicidas mais utilizados do mundo para o controle de 
plantas daninhas. A validação formal foi emitida recente-
mente, após a aprovação do bloco de países tida em julho 
deste ano, quando decidiram em favor das aprovações dos 
herbicidas 2,4-D e Imazamox, bem como do regulador 
de crescimento de plantas Hydrazide Maleic. As novas 
condições incluem a adoção de medidas de segurança e 
mitigação de risco.

EMBARQUE DE CARNE 
SUÍNA CRESCE 17,6% 
As exportações brasileiras de carne suína (considerando 
todos os produtos) acumulam receita de exportações 
17,6% maior em 2017, na comparação com os nove 
primeiros meses de 2016. A informação é da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). As vendas realiza-
das entre janeiro e setembro totalizaram US$ 1,248 bilhão, 
ante US$ 1,061 bilhão no período do ano anterior. 

NEOGEN FIRMA PARCERIA 
COM LATICÍNIO
A Neogen do Brasil, empresa que oferece programa de 
seleção genômica em gado de corte e leite, acaba de fechar 
parceria com a indústria Laticínios Della Vita, instalada 
no litoral sul de Santa Catarina, com mais de 20 anos no 
segmento de queijos e derivados lácteos. Para auxiliar na 
construção de um rebanho mais eficiente e livre de proble-
mas relacionados à saúde, a Neogen vai implantar, junto 
aos 230 fornecedores de leite vinculados ao processamen-
to diário, o programa Igenity Leite, um sistema de seleção 
por avaliações genômicas aplicado ao melhoramento 
genético de rebanhos leiteiros.



OUTUBRO/NOVEMBRO 2017 | #pecBR 25

Dilson Cordeiro, proprietário da Vila Rica, com campeão Koro

PMGZ TEM NOVA MARCA
A nova marca do Programa de Melhoramento Ge-
nético Zebuíno (PMGZ) foi o grande lançamento 
da Expogenética, e tem o objetivo de colaborar no 
reconhecimento dos animais superiores. A marca do 
PMGZ tem formato de Z (de zebu) e, ao centro, o 
desenho lembra um DNA e o símbolo de infinito, 
demonstrando as possibilidades infinitas que o me-
lhoramento genético oferece.

12 VEZES GRANDE CAMPEÃO 
Um recorde na raça. Koro FIV Vila Rica foi mais 
uma vez o Grande Campeão Gir Leiteiro, acumu-
lando agora 12 títulos, sendo pelo segundo ano 
consecutivo o Grande Campeão Nacional. Seu PTA 
(ABCZ/Unesp 2017) é de 647,95 kg, o que garante 
uma progênie muito produtiva, e se destaca para 
características morfológicas.

INCRA CRIA ESCRITÓRIO 
EM UBERLÂNDIA
O Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra) criou Escritório Técnico em 
Uberlândia para ampliar o atendimento ao públi-
co e agilizar os trabalhos da autarquia no Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. 
Na região existem 85 assentamentos criados pelo 
Incra, em 66 municípios, onde vivem 4,9 mil 
famílias de agricultores familiares. A autarquia é 
responsável também pelo gerenciamento da ma-
lha fundiária e o atendimento dos proprietários 
de imóveis rurais será facilitado com a descentra-
lização. O escritório vai acompanhar e gerenciar 
as ações e as atividades de reforma agrária e de 
regularização fundiária executadas pelo instituto.

ITAMBÉ VOLTA A SER 
MINEIRA
Ícone da indústria de laticínios no estado, a Itambé 
voltou a ser 100% mineira. A Cooperativa Central 
dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR) 
anunciou em setembro a compra das ações da 
empresa, que pertenciam à Vigor. Ao participar da 
operação financeira, a CCPR, que é fornecedora do 
leite processado pela Itambé, exerceu seu direito de 
preferência. A cooperativa já detinha 50% das ações.
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JACAREZINHO TEM 
NOVO COORDENADOR 
COMERCIAL
Wecksley Souza é o mais novo profissional a 
integrar a equipe da Agropecuária Jacarezinho, 
empresa dedicada ao melhoramento genético 
do nelore. Zootecnista, formado na Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo (FZEA/USP), em 
Pirassununga (SP), Wecksley integrou a equipe 
do Laboratório de Melhoramento Animal da 
instituição e teve a oportunidade de trabalhar na 
reestruturação do rebanho nelore do campus. 
Com 30 anos de idade e natural de Ituiutaba 
(MG), o jovem coordenador iniciou suas ativi-
dades na empresa em setembro. 

REELEIÇÃO NA CNA
Com o apoio das 27 Federações do país, João 
Martins da Silva Junior foi reeleito para presidir a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) pelos os próximos quatro anos. Pela pri-
meira vez na história, uma chapa recebeu os votos 
de todas as Federações que integram o Sistema. 
Em sua primeira manifestação após a eleição, João 
Martins agradeceu emocionado o apoio do Con-
selho de Representantes pela votação unânime, 
pediu um setor cada vez mais unido na defesa do 
produtor rural e falou dos desafios que a nova 
diretoria terá pela frente.

FRIGOL ABRE ESCRITÓRIO 
NA RÚSSIA 
A Frigol S.A. abriu escritório em Moscou como 
parte do seu projeto de aumento da presença global 
e aproximação com mercados-alvo de grande poten-
cial para as carnes brasileiras. Esse projeto foi inicia-
do em novembro de 2016, com a abertura de uma 
base em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Entre 
janeiro e agosto de 2017, a Rússia comprou mais de 
US$ 830 milhões de carnes bovina e suína do Brasil.

TECNOVAX CHEGA
AO BRASIL
Com 24% do mercado argentino de biológicos para 
saúde animal, estimado em mais de 120 milhões 
de doses comercializadas por ano, a Tecnovax S.A. 
chega ao Brasil para oferecer ao mercado, inicial-
mente, dois de seus melhores produtos. Presente 
em 19 países, a empresa tem certificações NBS2 e 
NBS3 para produção de antígenos virais, bacteria-
nos, toxinas e proteínas recombinantes, atendendo 
padrões internacionais de Biossegurança e Quali-
dade. O escritório comercial da Tecnovax do Brasil 
fica no conjunto empresarial da Granja Vianna, na 
cidade de Cotia (SP).

BELA VISTA CRESCE 40% 
Inaugurada em maio deste ano, a nova sede da 
Central Bela Vista, em Botucatu (SP), está operan-
do a todo vapor, com instalações que já contam 
com auditoria das certificações ISO 9001, da quali-
dade, e ISO 14001, ambiental. Contando com 400 
touros para coleta e processamento de sêmen, já 
coletou um volume 40% maior em comparação ao 
mesmo período do ano passado.  A central recebeu 
investimentos de R$ 20 milhões com capital inte-
gral do Grupo CRV. 

Médica veterinária Bibiana Carneiro, gerente nacional da Tecnovax do Brasil



OUTUBRO/NOVEMBRO 2017 | #pecBR 27

DONATO DE NAVIRAÍ 
VOLTA PARA CASA
O touro Donato de Naviraí aposentou-se dos dias de 
central, depois de mais de 350 mil doses e dez anos de 
produção. Propriedade da Agro Maripá, fruto da parce-
ria entre Marcelo Baptista de Oliveira e Cláudio Sabino 
Carvalho, o reprodutor deixou a Alta Genetics com 
destino à Fazenda Castelo, em Jaguariúna (SP). Donato 
gerou 4,5 mil filhos avaliados pela ANCP, programa no 
qual tem avaliação genética de Top 10%; além de 15 mil 
filhos avaliados em 900 rebanhos associados ao PMGZ, 
onde é Top 5%.

PHIBRO COMPRA BIOTAY 
NA ARGENTINA
A Phibro Animal Health Corporation, empresa líder global 
no mercado de nutrição e saúde animal, anuncia a com-
pra da Biotay S.A., um dos principais desenvolvedores, 
fabricantes e comerciantes privados de produtos de saúde 
animal, com sede na Argentina. A aquisição do negócio 
oferece novas oportunidades em um segmento chave e 
crescente da indústria de saúde animal na América do Sul. 
Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A Agro Maripá ainda possui cerca de 20 mil doses do exemplar, o que pode levar o 
touro a novos recordes de comercialização

CARNE SUSTENTÁVEL 
A Associação Brasileira de Produtores Orgânicos 
(ABPO), com apoio do WWF-Brasil, deu mais um pas-
so para conservar o Pantanal e entregar aos consumido-
res uma carne bovina sem resíduos químicos e obtida 
com responsabilidade social e ambiental. O “Protocolo 
de Carne Sustentável”, lançado em outubro, inova ao 
ser o primeiro do país a inserir a conservação ambien-
tal numa certificação de raças bovinas. Pecuaristas que 
aderirem deverão adotar boas práticas produtivas, como 
por exemplo: ajuste de lotação de pastagens para evitar 
a compactação, perda de nutrientes e desequilíbrio do 
solo; utilização de pastagens nativas do Pantanal; prote-
ção dos recursos hídricos e recuperação de áreas degra-
dadas, entre outros. Todos os animais têm identificação 
individual e o sistema recebe informações como ano em 
que nasceu, raça, fazenda, tipo de nutrição, intervenções, 
etc. Os produtores utilizarão a ferramenta “Fazenda 
Pantaneira Sustentável” (FPS), desenvolvida Embrapa, 
um software que avalia os processos produtivos para 
detectar o grau de sustentabilidade da propriedade por 
meio de diversos indicadores.
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SANIDADE 
ANIMAL NO 
BRASIL

GUILHERME HENRIQUE FIGUEIREDO MARQUES

M
édico veterinário, auditor fiscal agropecuário, 
diretor do Departamento de Saúde Animal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e presidente da Comissão Sul-A-
mericana para a Luta contra a Febre Aftosa (Co-
salfa), Guilherme Marques trabalha há quase duas 
décadas dentro do Ministério. Ele acompanha de 
perto as movimentações e negociações políticas e 

sanitárias que decidem o futuro do país e garante: estamos 
no caminho certo. 

Em 1970, o Brasil t inha registrado 12 mil focos de febre aftosa espal-
hados por todo território nacional. Hoje, a história é completamente 
outra: 99,6% de todo rebanho do país está dentro de áreas internacio-
nalmente reconhecidas como livre da doença, e, em 2023, seremos 
declarados como livre de febre aftosa sem vacinação. Assim, o Brasil 
avança em direção a novos mercados e um rebanho cada vez mais 
saudável e produtivo

DIVULGAÇÃO E CLÁUDIA MONTEIRO
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Pecuária Brasil . Em que posição 
o Brasil se encontra quando o 
assunto é febre aftosa? 
Guilherme Marques . Estamos em 
uma posição muito confortável, tanto 
pela inexistência de circulação de 
vírus da aftosa, no país e na região 
(territórios que integram a Comissão 
Sul-Americana para a Luta contra 
a Febre Aftosa), quanto à resposta 
imunológica alta dos nossos reba-
nhos, o que viabiliza mudanças na 
vacina, além da retirada gradativa 
do produto. Depois de 60 anos de 
muito trabalho, estamos virando uma 
significativa página ao declarar todo 
território nacional como livre da do-
ença. Já chegamos a viver com 12 mil 
focos da doença na década de 1970, 
o que hoje é uma realidade muito dis-
tante. A partir de 2019, começaremos 
a tirar a vacina de determinadas zo-
nas. Começando no norte, nordeste, 
sudeste e sul. Em 2023, certamente 
seremos declarados como livre de 
febre aftosa sem vacinação. 

PB . Aos olhos dos compradores 
internacionais, como estamos em 
questão de sanidade animal?
GM . Temos 99,6% de todo rebanho 
do país está dentro de áreas interna-
cionalmente reconhecidas como livre 
de febre aftosa. Falta apenas menos 
de meio por cento, que será também 
reconhecido em maio do próximo 
ano. Seremos o primeiro país do 
mundo com um rebanho dessa 
magnitude reconhecido internacio-
nalmente como livre da doença. Esse 
é um trabalho que vem sendo desen-
volvido há décadas, e os resultados 
não poderiam ser diferentes. 

PB . E a América do Sul, em 
geral?
GM . Também pensamos nos países 
que fazem fronteira com o Brasil, 
e queremos colaborar para que eles 
possuam o mesmo status sanitário 
que nós, para que o comércio seja 

livre. Há anos mantemos essa relação 
estreita com os vizinhos, colaborando 
com a sanidade dos rebanhos, porque 
é importante manter nossas frontei-
ras protegidas. Assim, cada vez mais, 
criamos uma estabilidade na região. 
Não adianta o Brasil estar bem e os 
vizinhos instáveis sanitariamente. Isso 
coloca em risco nossas atividades e 
deixa a imagem da região em descré-
dito. A Bolívia é um bom exemplo 
de país que fez tudo necessário para 
abrir caminho para as importações 
e exportações brasileiras. Fizemos 
uma auditoria no país, encontramos 
inconformidades tecnológicas, que 
foram solucionadas para que as 
centrais de coleta e inseminação de 
lá pudessem cumprir os requisitos 
necessários. Agora, o comércio está 
fluindo muito bem, já foram mais de 
sete mil doses de sêmen comerciali-
zadas, e a expectativa é de que esse 
número só aumente. Isso fortalece 
todas as partes comercialmente, além 
do óbvio ganho genético, que é o 

objetivo principal. Buscamos um 
crescimento não somente agudo, mas 
também contínuo e sustentável. Se 
os países não estabelecem protocolos 
corretos de exportação, favorecem o 
comércio irregular ou clandestino. É 
necessário buscar caminhos seguros e 
oficiais para esse trânsito, incorrendo 
no risco de perder animais em opera-
ções ilegais. 

PB . Para quando os pecuaristas 
brasileiros podem esperar a ex-
clusão do gasto com a vacina da 
febre aftosa?
GM . A retirada da vacinação está 
decidida, o que é preciso agora é defi-
nir como e quando será realizada. E, 
para isso, serão promovidas reuniões 
no país com todos os integrantes 
da cadeia produtiva. Não haverá 
surpresas, tudo será feito de maneira 
organizada e tecnicamente defensá-
vel, respeitando também a situação 
sanitária dos estados. 
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PB . E os desdobramentos 
da Operação Carne Fraca? O 
país ainda está sofrendo com a 
imagem da nossa produção de 
carne no exterior?
GM . Não precisa ser especialista 
para entender que o que aconteceu 
na Operação Carne Fraca foi um 
grande alarde midiático. Primeira-
mente, o nome foi absurdamente 
descabido, colocando em jogo a 
imagem de um setor inteiro. Além 
disso, houve uma impressão de 
generalização do problema, sendo 
que, na verdade, o problema real 
era pontual, e não sistêmico. Até 
hoje existem cicatrizes que colo-
cam em cheque e expõe desneces-

sariamente um sistema tão robusto 
quanto a produção de carne brasi-
leira. Porém, toda ferida cicatriza 
e fecha com o tempo. Através 
do trabalho sério e transparente 
que o pecuarista brasileiro já vem 
fazendo, é possível fazer com que 
o mercado supere essa impressão 
negativa que ficou. Nosso sistema 
de produção é muito bem estrutu-
rado e seguro, assim como nossa 
sanidade animal é garantida. Isso já 
é público e notório. 

PB . O que você gostaria que 
todos os pecuaristas brasileiros 
soubessem?
GM . O Brasil tem em seu DNA o 

agronegócio, e, ainda, não atingi-
mos o limite. O mundo vai crescer 
a ponto de precisar de 30% a mais 
de proteína, e o Brasil é o forne-
cedor nato desse alimento. Não 
só quantitativamente falando, mas 
também qualitativamente. Temos 
condições de dobrar nosso reba-
nho bovino sem derrubar uma úni-
ca árvore. Melhorando a produtivi-
dade, os insumos, a genética, todo 
o processo produtivo, com vista a 
alcançar o mercado mundial. Mais 
do que isso, precisamos sustentar a 
população brasileira. Manter a se-
gurança alimentar do nosso povo.
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CALENDÁRIO
PECBRASÍLIA 
23 a 29 de outubro 
Brasília (DF) 
pecbrasilia.com.br

EXPOLAVRAS 
2 a 7 de novembro 
Lavras do Sul (RS)
lavrasrodeofestival.com.
br/2017

EXPOVEL
INTERNACIONAL 
7 a 12 de novembro 
Cascavel (PR) 
expovel.com.br

EXPOPALOTINA 
9 a 12 de novembro
Palotina (PR) 
(44) 3649-5855

SIMPEC UFLA
9 a 11 de novembro
Lavras (MG)
simpecufla.com

AGROCAMPO 
9 a 19 de novembro 
Maringá (PR) 
srm.org.br

EXPOIOMERÊ
Iomerê (SC)
10 a 12 de novembro
(49) 99135-3819

ANGUS BEEF WEEK 
11 a 19 de novembro
São Paulo (SP)
beefweekbrasil.com.br

INTERCORTE
15 a 17 de novembro
São Paulo (SP)
intercorte.com.br/saopaulo

NACIONAL DO
CAVALO ÁRABE
15 a 19 de novembro
Indaiatuba (SP)
(11) 3674-1744

EXPOVIZINHOS 
19 a 26 de novembro 
Dois Vizinhos (PR) 
expovizinhos.com.br

FEIRA INTERNACIONAL
DA AMAZÔNIA 
22 a 25 de novembro 
Manaus (AM) 
(92) 3236-3849

EXPOLOANDA 
23 a 26 de novembro 
Loanda (PR) 
(44) 3425-1330

FENAGRO 
25 de novembro a 3 de dezembro 
Salvador (BA) 
(71) 3375-4575

FEOVINOS 
2 a 5 de dezembro 
Unistalda (RS) 
unistalda.rs.gov.br

FESTIVAL DO CAVALO 
8 a 10 de dezembro 
Alagoinhas (BA) 
(71) 3286-5700

EXPO SERTÃO 
8 a 10 de dezembro 
Sertão (RS) 
(54) 3345-1092

EXPOAPI
2 a 9 de dezembro
Piripiri (PI)
(86) 98126-6470
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FÓRUM NACIONAL
DO AGRO
Apresentando como tema principal o 
debate sobre sucessão e governança no 
agronegócio brasileiro, o 6º Fórum Na-
cional de Agronegócios, promovido pelo 
Grupo de Líderes Empresariais (Lide), que 
tem o ex-ministro Luiz Fernando Fur-
lan como chairman, reuniu, no dia 30 de 
setembro, em Campinas (SP), mais de 300 
participantes, entre lideranças políticas, 
empresariais e setoriais. O encontro teve a 
curadoria do ex-ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues, que também preside o 
Lide Agronegócios. Ao final dos debates, 
foi entregue o Prêmio Lide Agronegócios 
2017, além de prestada uma homenagem 
especial ao presidente da Sociedade Nacio-
nal da Agricultura (SNA), Antônio Al-
varenga; e feita a entrega do Destaque do 
Ano para o jornalista Humberto Pereira, 
editor-chefe e um dos criadores do pro-
grama de televisão Globo Rural.

TECLEITE
O evento de transferência de tecnologias da Em-
brapa Gado de Leite (Tecleite: Tecnologias para a 
Produção Sustentável de Leite), organizado em con-
junto com Emater e empresas estaduais de pesquisa, 
atraiu cerca de oitocentas pessoas neste ano para 
Coronel Pacheco (MG). O evento é promovido em 
formato de “dia de campo”, com palestras realiza-
das no ambiente produtivo de uma fazenda.

R$ 1,7 MILHÃO
Com a venda de 727 animais, o leilão realizado na 
Expofeira de São Francisco de Assis (RS), em 6 de 
outubro, movimentou mais de R$ 1,7 milhão, sen-
do R$ 735,6 mil somente com exemplares angus. 
O grande destaque foi um touro angus arrematado 
pela Gap Genética, de Uruguaiana (RS), por R$ 15 
mil.
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FEAPEC 2017 
Em mais uma edição da Feira Agropecuária de 
Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, realiza-
da no período de 28 de setembro a 1º de out-
ubro, a raça limousin marcou presença através 
dos exemplares expostos pela Fazenda Boa 
Esperança, de Cachoeira do Sul. Em julgamento, 
a seleção de Edgar Lima arrebatou os grandes 
campeonatos do evento. O reprodutor 3M Batis-
ta, pesando 1,4 toneladas foi o grande campeão. 
Eco da Boa Esperança recebeu o título de reser-
vado. Nas fêmeas, destaque para Babete da Boa 
Esperança e Divina da Boa Esperança, grande 
campeã e reservada, respectivamente.

MEGA SEMANA
SENEPOL
Promovido pelas marcas Ita Senepol e a R3 
Senepol e realizado de 25 a 28 de setembro, 
na Fazenda Bom Jardim em Porteirão (GO), 
a Mega Semana Senepol foi um sucesso. 
Com a proposta diferenciada de aquisição 
direto da fonte, de produtor para produtor, 
os compradores puderam visitar pessoal-
mente os animais na fazenda ou conhecê-los 
através de flashes ao vivo, transmitidos pelo 
Canal do Boi. O evento atraiu criadores de 
todo país, resultando em 24 compradores 
vindos de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, 
Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Rondônia e 
São Paulo.

FEAPAN 
A Feira Agropecuária do Pantanal mostrou a 
força do setor produtivo rural da região corum-
baense, contando com a presença de produtores 
e diversas autoridades políticas do Mato Grosso 
do Sul. Foram promovidas mostras, leilões e pro-
vas de laço, entre os dias 20 e 24 de setembro, no 
Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, 
em Corumbá (MS).
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NACIONAL DO NELORE
Durante dez dias, 760 animais da raça nelore e nelo-
re mocho foram avaliados pelos jurados escolhidos 
pelos próprios criadores no Parque Fernando Costa, 
em Uberaba (MG), durante a Expoinel Nacional. Os 
jurados foram Carlos Alberto Marino Filho, Rafael 
Mazão, Ricardo Gomes de Lima (nelore) e Rafael 
Resende de Oliveira (mocho). Na ocasião também 
foram premiados os melhores expositor e criador da 
feira. A CRL Agropecuária foi o melhor expositor 
do nelore padrão, enquanto o melhor criador foi a 
Jatobá Agricultura e Pecuária. No mocho, Dalila To-
ledo, do Nelore DaCar, faturou as duas premiações.

EXPOBRAHMAN
De 25 de setembro a 1º de outubro, o Parque Fer-
nando Costa, recebeu a ExpoBrahman, que teve 
a participação de 120 animais. A expositora Mary 
Lúcia Gomes Cardoso, da Fazenda Braúnas II, 
de Funilândia (MG), conquistou os dois maiores 
troféus do julgamento de pista. Ela levou o título 
de Grande Campeão com Mister BR 77 1392 e de 
Grande Campeã com a fêmea Miss BR 77 1158 
FIV. Já o expositor Alexandre Ferreira, da Fazen-
da Brahman Vitória, de Araçatuba (SP), comemo-
rou o tricampeonato na competição Brahman a 
Campo, encerrada no sábado (30/09). A Grande 
Campeã foi Miss Vitória 4140 e o Grande Cam-
peão Mister Vitória 4545.

EXPOGIL
A 19ª edição da exposição nacional do gir leiteiro, 
a Expogil, foi promovida de 24 a 30 de setembro, 
simultaneamente à Expoinel Nacional, em Uberaba. 
A feira contou com a participação de 213 animais 
nas competições de julgamento e no concurso leitei-
ro. No concurso, um recorde mundial: a vaca Helga 
FIV TOL, propriedade de Maria Teresa Lemos, da 
Fazenda Paraíso, produziu 78,370 kg de leite em 
apenas um dia. O evento promovido pela Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABC-
Gil) também premiou os melhores animais, criado-
res e expositores do ranking anual. Léo Machado 
Ferreira, da Fazenda Mutum, ficou com os títulos de 
Melhor Criador e Melhor Expositor.
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SEMINÁRIO SUSTENTA 
HABILIDADES
Esse seminário foi criado com o objetivo de pro-
porcionar a dirigentes e técnicos de 40 instituições 
sociais capacitação para que adotem modernos 
instrumentos administrativos, com destaque para o 
planejamento estratégico, e assim adquiram condi-
ções para tornarem-se mais sustentáveis. O evento 
foi realizado no Centro de Formação Cooperativis-
ta Leopoldo Pinto Uchôa, junto à sede da Sicoob 
Credicitrus, em Bebedouro (SP), nos dias 21 e 22 de 
setembro.

EXPOAGRO ANDRÉ
DA ROCHA
De 28 de setembro a 1º de outubro, foi promovida 
em André da Rocha (RS), a 12ª Exposição Agrope-
cuária do município. O evento contou com diversas 
atividades envolvendo o setor agropecuário da re-
gião e julgamentos de diversas raças.  A competição 
do gir leiteiro foi promovida pelo Núcleo Gaúcho 
de Criadores de Gir Leiteiro e conduzida pelo zoo-
tecnista Nathã Carvalho. O julgamento integrou o 
Ranking Gaúcho do Gir Leiteiro.

GERAR CORTE 2017
O último encontro do Gerar Corte 2017, rea-
lizado nos dias 21 e 22 de setembro, em Belo 
Horizonte (MG), reuniu técnicos e convidados 
de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. O 
evento teve nove palestras, quatro “cases”, além 
de debates técnicos coordenados pelo médico 
veterinário José Luiz Moraes Vasconcelos, o 
professor Zequinha, da FMVZ-UNESP Botucatu 
(SP), universidade parceira do programa desde 
seu início, em 2006.

4,2 MILHÕES DE 
FATURAMENTO
No dia 1º de outubro, o pecuarista Carlos 
Viacava recebeu centenas de convidados 
no 64º Mega Leilão CV, na Fazenda Santa 
Gina, em Presidente Epitácio (SP). O 
remate comercializou 625 animais, entre 
touros e matrizes, e teve 4,2 milhões de 
faturamento, com média geral de R$ 6,77 
mil. Foram vendidos 358 machos, com 
média de R$ 7, 69 mil e 267 fêmeas, com 
média de R$ 5,53 mil.

MAIOR MÉDIA DE 
TOUROS DO ANO 
Os selecionadores Cláudio Sabino de Carvalho Fi-
lho e José Humberto Villela Martins (foto) receberam 
pecuaristas de todo Brasil em Uberaba (MG), para 
o 19º Leilão Naviraí Camparino. O remate fez a 
maior média de reprodutores nelore do ano: 199 
touros pela média de R$23,4 mil. O total movi-
mentado pelo remate foi de R$ 4,6 milhões.

A Grande Campeã gir leiteiro da feira foi SA Dondoca, do expositor Álvaro José Bom-
bonatto, da Fazenda Santo Antônio, de Nova Alvorada (RS)

KATAYAMA FATURA
R$ 7,1 MILHÕES
Em seu 18º leilão, o criatório paulista negociou 735 
lotes individuais de reprodutores e novilhas provadas. 
Filho de Backup da CFM com vaca Quark COL saiu 
por R$ 52,5 mil. O remate foi promovido na Estância 
Cachoeirinha, em Guararapes (SP), nos dias 19 e 20 
de agosto.
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LEILÃO PRIMAVERA 
Com faturamento 49% superior ao do ano passado, o 
4° Leilão Primavera realizado em setembro, em Campo 
Grande (MS), reuniu 50 compradores de sete estados em 
mais uma oferta promovida pela Genética Aditiva em par-
ceria com a Agropecuária J. Machado, Fazenda São Judas 
e Nelore Arizona. No total, o leilão ofertou 200 touros 
da raça nelore, exemplares TOP 0,1% a 5% na ANCP e 
avaliados também no Sumário ABCZ e Geneplus, pela 
média de R$ 13,4 mil.

LEILÃO CASA BRANCA 
AGROPASTORIL
O criador Paulo de Castro Marques comercializou 
cerca de 200 machos e fêmeas angus, brahman 
e simental no seu leilão anual, em Silvianópolis 
(MG), em 8 e 9 de setembro. O faturamento total 
foi de R$ 2,15 milhões. As vendas foram feitas 
para criadores de onze estados, além de Paraguai 
e Bolívia. 

LEILÃO 2 IRMÃOS 
O criador Antônio Renato Prata recepcionou 
cada um dos 530 convidados presentes no 20° 
Leilão da Fazenda 2 Irmãos, realizado dia 26 de 
agosto, na Fazenda 2 Irmãos, em Tarabai (SP). 
Com lances presenciais e pela internet, o leilão 
teve liquidez total dos exemplares ofertados da 
raça brahman (baio e vermelho), nelore mocho 
e quarto de milha. Foram 43 compradores dos 
estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do 
Sul. Entre os exemplares nelore mocho, a média 
de preço dos 58 machos vendidos ficou em R$ 
9,7 mil, e das nove fêmeas comercializadas, R$ 3,2 
mil. As 26 fêmeas brahman foram arrematadas 
por R$ 3,4 mil, em média, e 49 machos pelo preço 
médio de R$ 9 mil cada, em média. 

O maior comprador do remate foi a Fazenda Rio Preto, de São Félix do Araguaia (MT)

A FORÇA DO SINDI 
Promovido pelos criadores Adáldio Castilho, José 
Humberto Villela Martins, José Maria dos Anjos e Rene 
Barbour, o Leilão A Força da Raça Sindi foi um sucesso. 
Em sua segunda edição, o remate foi realizado na tarde 
de 25 de agosto, no recinto Leilopec, durante a Expo-
Genética, e comercializou 72 animais por R$834 mil no 
total. Foram vendidos 60 reprodutores ao preço médio 
de R$ 11 mil e 12 fêmeas por R$ 14,5 mil, em média.

COLONIAL 
A Colonial Agropecuária promoveu a 11ª edição do 
Mega Leilão Touros Melhoradores na tarde de 26 de 
agosto, durante a ExpoGenética. O criatório fez a maior 
oferta da feira colocando para venda 276 reprodutores 
avaliados. Os animais foram negociados ao preço médio 
de quase R$9 mil, perfazendo o total de R$2,4 milhões. 

AGROLEITE 2017
De 15 a 19 de agosto, a Cidade do Leite viveu dias mo-
vimentados por conta da Agroleite. Castro (PR) recebeu 
mais de 62 mil pessoas para 17ª edição da feira. De acor-
do com a organização do evento, o volume de negócios 
cresceu 22%. No próximo ano, a feira será realizada de 
14 a 18 de agosto.
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Jaime Miranda, Duda Biagi, Adir Leonel e Evaldo Rino Ribeiro

REMATE MARIPÁ
Marcelo Baptista de Oliveira recebeu convidados no 
Tatersal Rubico Carvalho, na tarde de 24 de agosto, para a 
2ª edição do Leilão Top Produção Agro Maripá, durante 
a ExpoGenética. Foram vendidos 45 reprodutores nelore, 
média de peso de 690 kg, pelo preço médio de R$ 12,5 
mil. 

MEGALEILÃO CFM 
CRESCE 5,6% 
A Agropecuária CFM vendeu 564 touros no Me-
galeilão Nelore CFM, realizado nos dias 10 e 11 de 
agosto. O faturamento foi de R$ 5,4 milhões e a 
média geral dos reprodutores atingiu R$ 9.589, com 
aumento de 5,6% diante a média do ano passado.

LEILÃO VIRTUAL 
VPJ ANGUS 
A 19ª edição do remate, realizado em 24 
de agosto, movimentou R$613 mil com a 
comercialização de 1,1 mil doses de sêmen, sete 
touros e 64 fêmeas das raças aberdeen angus e 
brangus. Valdomiro Poliselli Júnior, promotor 
do evento, celebrou na ocasião a oficialização 
da raça ultrablack, que passa a ser registrada 
pela Associação Brasileira de Angus (ABA). 
As novilhas, bezerras e vacas representam o 
faturamento mais robusto, sendo negociadas a 
R$478,8 mil (média de R$ 7,3 mil).

LEILÃO ADIR
Com a casa cheia, o Leilão Adir, realizado dia 11 
de agosto, na Estância 2L, em Ribeirão Preto (SP), 
alcançou a marca de R$ 42 mil reais de média na 
venda de 22 lotes. As 14 fêmeas ofertadas foram 
comercializadas por R$ 30 mil, em média.  Parti-
ciparam do leilão mais de 20 compradores de oito 
estados, sendo eles: Bahia, Tocantins, Pernambu-
co, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de 
Janeiro e Mato Grosso.

REMATES CARPA
No último bimestre a seleção de Eduardo 
Biagi promoveu dois grandes eventos. Em 
19 de agosto, os convidados lotaram o 
recinto da Carpa, em Serrana (SP), para a 
realização do 30º Leilão Anual do criatório. 
Destaque para a fêmea Agra FIV DGF, 
vendida pela Carpa e Fazenda Guadalupe 
para o selecionador Gil Pereira por R$ 
120 mil. O faturamento geral foi de R$ 1,5 
milhão. Já em 3 de setembro, em Barra do 
Garça (MT), o Mega Carpa comercializou 
quase três mil bezerros de corte, 135 tou-
ros nelore avaliados, fêmeas de produção 
e cinco touros sindi. No geral, o remate 
que faturou mais de R$ 6,7 milhões, 22% a 
mais do que em 2016. 
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EXPOGENÉTICA
A ExpoGenética 2017 reuniu cerca de 700 animais no 
Parque Fernando Costa, e ficou marcada por importan-
tes lançamentos, como a ‘Marca do PMGZ’ e o ‘Projeto 
para aplicação da seleção genômica das raças zebuínas’. 
Realizado pela primeira vez durante a programação da 
feira, o mérito ExpoGenética ABCZ homenageou quatro 
personalidades da pecuária. O troféu foi entregue ao 
criador cujo rebanho tem alcançado destaque no PMGZ e 
no PNAT, João Carlos Di Gênio; o engenheiro agrônomo 
que trabalha no Escritório Técnico Regional da ABCZ 
em Cuiabá (MT), Cristovam Barbosa de Oliveira, que 
se destaca com trabalho de fomento do PMGZ Corte; 
a gerente do PMGZ Leite, doutoranda em Zootecnia-
Genética e Melhoramento Animal, Mariana Alencar, pela 
dedicação ao programa da ABCZ; e o pesquisador da 
Embrapa Gado de Corte, Luiz Otávio Campos da Silva, 
que se empenha na promoção do melhoramento genético 
das raças zebuínas.

TOP CEN
O Leilão Top CEN ExpoGenética foi promovido 
pela marca NeloreCEN no dia 24 de agosto, com 
diversos criatórios convidados, em Uberaba (MG). 
Foram comercializados 34 lotes para 20 com-
pradores de nove estados brasileiros. O leilão da 
família Novaes contou com uma bateria exclusiva 
de sete touros de repasse da seleção Nelore CEN, 
que saíram pela média de R$ 20,9 mil. No total, 
foram comercializadas 19 matrizes, pela média de 
R$16 mil, além de duas prenhezes por R$21 mil 
de média e seis aspirações pela média de R$19 mil. 
A fatura geral do leilão bateu em R$608,8 mil para 
os 34 lotes ofertados, com média geral de R$17,9 
mil. O maior comprador foi a Fazenda Primavera 
de Rio Verde, Mato Grosso, que investiu R$ 96 
mil em cinco touros Nelore CEN.

EXPOAGRO DE PIRIPIRI 
Foi realizado de 13 a 17 de setembro a ExpoAgro 
de Piripiri, feira agropecuária que reúne criadores 
do Norte do Piauí.  A exposição é uma realização 
da Associação dos Criadores do Norte do Piauí 
(Ascrinpi) em parceria com o Governo do Esta-
do e a Prefeitura Municipal de Piripiri. O evento 
aconteceu no Parque de Exposições Carolina 
Freitas, inaugurado para a ocasião. 

EXPOSIÇÃO DE ITUIUTABA 
Mais de 60 mil pessoas passaram pela Expopec, de 
11 a 17 de setembro, em Ituiutaba (MG). Foram 
mais de 60 expositores reunidos para 42ª edição da 
feira, que contou com as raças girolando, gir leiteiro, 
nelore, senepol e cavalo quarto de milha.

EXPOACRE 
De 22 a 30 de julho o Parque de Exposições 
Marechal Castelo Branco, em Rio Branco (AC), 
recebeu a Expoacre 2017. Em sua 44ª edição, 
o evento contou com provas de rodeio, leilões, 
exposições, cavalgadas e shows. Foram mais 
de R$ 102,9 milhões em faturamento, um 
aumento de quase 80% perante os R$ 57 milhões 
movimentados em 2016. Os bancos sozinhos 
representaram neste ano R$ 49,2 milhões em 
negócios, sendo consolidados como os principais 
destaques da Expoacre. O setor da indústria 
aprece logo em seguida, com R$ 32,5 milhões. Já 
os veículos representaram R$ 7 milhões.
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EXPO RIO PRETO 2017 
A Exposição Agroempresarial e Industrial de São José 
do Rio Preto foi promovida de 11 a 15 de outubro 
com a presença de mais de 40 mil pessoas. O evento 
contou com exposição e julgamento de animais, rece-
bendo cerca de mil exemplares entre bovinos, equinos 
e ovinos, além de uma área voltada à tecnologia no 
setor agro. Marcaram presença 11 raças bovinas, entre 
elas o tabapuã, nelore, nelore mocho, guzerá, gir leitei-
ro, sindi, santa gertrudes e girolando.

EXPOINEL GOIÁS 
O Parque de Exposições de Goiânia recebeu de 
18 a 22 de outubro a 12ª edição da Exposição 
do Nelore e Internacional de Animais, a 
Expoinel Goiás 2017. O evento promovido 
pela Associação Goiana de Nelore (AGN) 
contou com leilões, julgamentos, estandes, entre 
outras atrações. Foram cerca de 700 animais das 
raças nelore, nelore mocho, tabapuã e cavalos 
mangalarga marchador em exibição. 

VIRTUAL DI GENIO 
No dia 3 de outubro, João Carlos Di Genio ofertou 
através do Canal Terraviva touros nelore, que foram 
vendidos pela média de R$ 8,62 mil. O faturamento 
total ficou em mais de R$ 509 mil.

FEIRA DE INOVAÇÃO DA 
ESALQ 
A primeira edição da Feira de Inovação para o Agrone-
gócio Sustentável (EsalqShow), foi realizada nos dias 10 
e 11 de outubro, na Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (USP ESALQ), em Piracicaba (SP). Promo-
vida pela USP ESALQ e Araiby, o evento fez parte da 
programação da tradicional Semana Luiz de Queiroz 
2017 e teve um formato inovador para apresentar ao 
mercado as inovações que vêm sendo desenvolvidas 
na agricultura, estimular o empreendedorismo no setor 
e ser um fórum para pensar nos desafios do futuro. 
Aproximadamente 3 mil pessoas participaram da Esal-
qShow, que teve diversos eventos simultâneos, como 
o AgTech Valley Summit, Encontro de Lideranças em 
Agricultura, Painel Agricultura Digital e Mesa Redonda 
para Startups, com a participação de 55 palestrantes, 
além de 67 empresas e projetos expostos no Espaço 
Inovar ESALQ & cia. e 14 Vitrines preparadas nos di-
ferentes departamentos da universidade para apresentar 
51 projetos.

FEIRA DO BAIXO 
AMAZONAS 
A 40ª Feira Agropecuária e Agroindustrial do Baixo 
Amazonas foi promovida de 9 a 15 de agosto, em 
Santarém, oeste do Pará. Mais de 200 mil pessoas 
passaram pelo Parque de Exposição Alacid Nunes 
para visitar os mais de 80 expositores de diversos 
setores presentes. Em movimentação financeira foram 
mais de R$ 40 milhões. Destaque para o 12º Leilão 
de Raças do Tapajós e o 6º Leilão Pérolas do Tapajós, 
que ofertaram touros e matrizes nelore, vacas leitei-
ras, bubalinos, equinos, bezerros, ovinos e novilha de 
corte.

O Santarém
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GOIÁS GENÉTICA
De 16 a 24 de setembro, o Parque de Exposições 
Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia (GO), recebeu 
a Goiás Genética 2017. Foram realizados cinco leilões 
com faturamento total de R$ 10 milhões, sendo um 
deles em benefício da construção do Hospital do Cân-
cer de Inhumas.

GENÉTICA VALÔNIA
Em 2 de setembro, o nelorista João Aguiar 
Alvarez recebeu convidados em Lins (SP) para a 
3ª edição do Leilão Genética Valônia. O remate 
contou com oferta de fêmeas de elite e reprodu-
tores e arrecadou R$ 2,2 milhões.

REMATE SANTA EULÁLIA
Clientes de diferentes regiões aproveitaram a oferta de 
ponta da Estância Santa Eulália, de Pelotas, no dia 13 
de outubro, no parque da Associação Rural de Pelotas. 
A propriedade do criador Joaquim Francisco Borda-
gorry de Assumpção Mello negociou 71 animais, to-
talizando R$ 579,15 mil com média geral de R$ 8.157 
para touros rústicos e vaquilhonas. Os animais irão 
para propriedades de Pelotas, Pinheiro Machado, Rio 
Grande, Dom Pedrito, Candiota, Herval, Canguçu, 
Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Porto Alegre e 
São Paulo (SP). O destaque das vendas foi a comercia-
lização de dois touros PP integrantes do trio reserva-
do de campeão dois anos da Expofeira de Pelotas, que 
saíram por R$ 18 mil cada.

BRASIL NA ALEMANHA 
Para qualificar a percepção da carne brasileira no exte-
rior e estreitar relações comerciais com países impor-
tadores, a Associação Brasileira das Indústrias Expor-
tadoras de Carnes (Abiec) esteve na Anuga, feira do 
setor alimentício, que teve a edição de 2017 realizada 
em Colônia, na Alemanha, entre os dias 7 e 11 de 
outubro. A ação fez parte do projeto Brazilian Beef, 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Segundo 
os organizadores, aproximadamente 160 mil pessoas 
puderam conferir de perto as inovações apresentadas 
pelos 7,4 mil expositores participantes – números que 
fazem da Anuga um dos principais e maiores eventos 
de inovações em produção de alimentos do mundo. 
Em um estande que serviu de vitrine para a exposição 
de 20 produtores brasileiros de carne bovina, a entida-
de recebeu mais de cinco mil visitantes. 

QUALIFICAÇÃO
Um convênio entre a Select Sires do Brasil (SSB), em-
presa dedicada ao melhoramento genético de bovinos 
de produção, e a Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) reuniu alu-
nos, produtores rurais e técnicos agrícolas dos dias 4 a 
6 de outubro, no Instituto Regional de Desenvolvimen-
to Rural da Universidade, em Ijuí (RS). O objetivo da 
parceria foi promover a capacitação técnica da insemi-
nação artificial em bovinos de forma adequada e com 
resultados positivos. Responsável pelo Departamento 
Técnico da Select Sires Brasil, o médico veterinário 
Daniel Kanheski Moreira ministrou as aulas teóricas 
do curso, abordando assuntos como a interpretação de 
catálogos de touros e a identificação de qual o melhor 
touro a ser usado em diferentes rebanhos.

LEILÃO VIRTUAL FATURA 
R$ 2,41 MILHÕES 
A Agro-Pecuária CFM comercializou 392 
reprodutores Nelore CEIP no Leilão Virtual 
CFM Bull Trade, no dia 9 de outubro. O remate 
faturou R$ 2,412 milhões, com média de R$ 
6.153 por touro. As vendas foram para mais de 20 
compradores de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Minas Gerais, Acre, Bahia e São Paulo.
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RAÇA

A genômica
Ferramentas genômicas oferecem ao setor produtivo a possibil idade 

de formar rebanhos com animais mais produtivos, considerando novas 
característ icas de interesse, em menor tempo e com custos reduzidos

DIVULGAÇÃO E CLÁUDIO BEZERRA

melhoramento genético é embasado em sele-
cionar os indivíduos que serão os pais da pró-
xima geração. Isso é algo que o ser humano faz 
desde o surgimento da pecuária. Até então, a se-
leção ocorria com base no fenótipo dos animais, 
que são as características observáveis ou men-
suráveis (morfologia, fisiologia, comportamento, 
entre outros). Pressupõe-se que um touro dócil e 

resistente a carrapatos, por exemplo, terá filhas dóceis, com a 
mesma resistência. Com o desenvolvimento da genética mo-
lecular, a ciência passou a relacionar o fenótipo com a cons-

O

do futuro
A genômica
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tituição genética do animal: o genótipo. Há grande 
possibilidade de que uma característica observável, 
como maior produção de leite, seja um traço ge-
nético, que possa ser herdado pelas filhas e poten-
cializado pelo manejo e alimentação do rebanho.

O que a genômica faz é identificar onde estão 
essas características de valor econômico no DNA 
animal para que possam sem mais facilmente se-
lecionadas. Em um teste de progênie tradicional, 
para que o criador tenha algum nível de certeza 
quanto à capacidade de um touro transferir uma 
característica genética, ele precisa conhecer as fi-
lhas desse touro, identificando nelas tal fenótipo. 
Dessa forma, o touro precisa ser adulto e ter pro-
duzido muitas filhas para que se obtenha seu valor 
genético. Isso implica tempo, que, em melhora-
mento genético, significa dinheiro. 

Marcos Vinícius Barbosa da Silva, pesquisador 
da Embrapa Gado de Leite, que participou do pro-
jeto internacional de sequenciamento do genoma 
bovino, explica que pela seleção tradicional, desde 
que o touro nasce até que se obtenha seu valor ge-
nômico por meio da produção das filhas, são mí-
nimos sete anos. “Se os resultados das filhas não 
forem favoráveis, o criador terá levado um bom 
tempo para descobrir que seu investimento foi em 
vão. É uma aposta alta”, afiança. 

A aposta mais segura é conhecer o valor ge-
nômico do animal, ranqueando-os de acordo com 
seu genótipo. Por isso, cresce em todo país o nú-
mero de programas de melhoramento utilizando a 
genômica, assim como tecnologias para acelerar o 
processo. Se o produtor for participante de algum 
programa de melhoramento genético, já é possível 
usar a genômica em suas avaliações para melhorar 
a acurácia das informações que irão ajuda-lo no 
seu objetivo de ter melhores animais. 

Um dos programas de avaliação que usam da 
genômica é o PAINT, da CRV Lagoa, que há mais 
de duas décadas reúne informações do rebanho 
brasileiro em seu banco de dados para análise. O 
HerdOptimizer é a ferramenta criada pela empresa 
em parceria com a Neogen para genotipar, através 
de chips, os rebanhos parceiros. O objetivo dessa 
tecnologia é fazer com que a genômica chegue à 

Gerente de Inovação e Rebanho da CRV Lagoa, César Frazon

Maurício Machaim, pesquisador da Embrapa
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zebuínas. Através de uma parceria com a Embrapa, 
a entidade terá acesso a um grande banco genômico, 
que será processado e avaliado dentro Programa de 
Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ).

“Será um divisor de águas para a pecuária nacio-
nal, sem dúvidas. Estamos entrando efetivamente na 
Era Genômica, o que significa mais eficiência para 
uma seleção genética mais precisa e veloz”, opina o 
presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel Borges.

Edição de genes
No mundo digital, a definição contemporânea do 

verbo “editar” é a possibilidade de alterar um arqui-
vo. Essa é a base para compreender o que significa a 
edição de genomas. De acordo com os pesquisadores 
da Embrapa, atualmente, a tecnologia mais promis-
sora nessa área é denominada Clustered Regularly In-
terspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) que 

pecuária comercial, atingindo uma porcentagem cada 
vez maior do rebanho brasileiro. Até o final de 2017, 
serão genotipados mais de dois mil animais. 

A partir de uma seleção, a empresa pretende aju-
dar os produtores a selecionar as melhores fêmeas 
de sua propriedade com seus objetivos de seleção, 
quer seja vender bezerros, ter melhores matrizes, etc, 
sendo possível melhorar todo o rebanho da fazen-
da. “Queremos entrar no rebanho comercial com a 
avaliação genômica, avançando progressivamente até 
que todas as novilhas estejam genotipadas. A partir 
daí, o produtor usará touros genotipados para aca-
salar, e, no futuro, terá um rebanho mais eficiente e 
produtivo”, explica o gerente de Inovação e Rebanho 
da CRV Lagoa, César Frazon. 

Seguindo a tendência, a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) também lançou, na Ex-
poGenética desse ano, o Projeto Genoma das raças 



OUTUBRO/NOVEMBRO 2017 | #pecBR 53

funciona como um corretor ortográfico, permitindo 
identificar genes de interesse no DNA de qualquer 
espécie e modificá-lo de acordo com as necessida-
des da pesquisa, sem a inclusão de genes de outras 
espécies. 

A técnica foi descoberta em estudos sobre o “sis-
tema imunológico” de bactérias, que, quando são ata-
cadas por um determinado vírus, guardam pedaços 
do DNA do organismo agressor. Com isso, toda vez 
que entram em contato com aquele mesmo vírus, 
conseguem reconhecê-los rapidamente. Essa capa-
cidade instigou os cientistas, levando-os a alterar a 
informação do patógeno, no caso o vírus, colocan-
do em seu lugar a informação de outra sequência de 
DNA. 

Técnicas para editar e modificar o DNA são uti-
lizadas desde a década de 1980, mas a tecnologia 
CRISPR (que começou a ser usada na agricultura, em 
2004) pode ser considerada revolucionária por per-
mitir a manipulação de genes com maior precisão, ra-
pidez e menor custo. Na área de reprodução animal, 
a tecnologia começou a ser usada em 2010. Hoje, já 
existem mais de 300 animais editados, incluindo su-
ínos, ovinos e bovinos. Entre os resultados obtidos 
com a aplicação dessa tecnologia no mundo, desta-
cam-se a produção de leite com menos ingredientes 
alergênicos, de biofármacos no leite, desenvolvimen-
to de vacas leiteiras sem chifres, de ovelhas mais mus-
culosas e de miniporcos para comercialização como 
animais domésticos.

Pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Eduardo Melo
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Mas, por mais fantásticas que sejam as possi-
bilidade, o foco das pesquisas hoje está voltado 
à cura e à prevenção de doenças de animais, que 
são o grande problema dos produtores. “Só o 
carrapato causa prejuízos à pecuária brasileira 
superiores a R$ 5 bilhões por ano. Mas existem 
outros problemas, como a mosca-dos-chifres, 
por exemplo”, explica o pesquisador da Embra-
pa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Maurí-
cio Machaim.

O também pesquisador da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia Eduardo Melo ressal-
ta que hoje os principais desafios da ciência são: 
a velocidade e a oportunidade. Nesse cenário, a 
tecnologia CRISPR pode representar uma aliada 
da ciência na busca por essas soluções, seja para 
produzir medicamentos no leite de animais seja 
para curar doenças que afligem os rebanhos. “A 
velocidade que ela oferece para ligar ou desligar 
genes não tem precedentes em outras técnicas de 
edição de genomas”, afirma. 

Ele cita como exemplo de sucesso o trabalho 
de uma equipe norte-americana que conseguiu 
silenciar 62 genes de vírus em suínos. “Para a 
ciência, uma tecnologia de cinco anos ainda é 
muito recente. O mundo inteiro, praticamente, 
ainda está em fase de testes. Na Embrapa Recur-
sos Genéticos e Biotecnologia, ainda estamos em 
fase de domínio e estabelecimento da metodolo-
gia com a construção de vetores para a edição de 
genomas de bovinos. A partir do momento em 
que conseguirmos dominá-la, as possibilidades 
serão infinitas”, finaliza. 

RAÇA
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RAÇA

R
eferência mundial em genética bovina, o Brasil vai bem 
quando o assunto é exportação. Dados divulgados recente-
mente pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial 
(Asbia) informam que as exportações de sêmen cresceram 
60,4% no primeiro semestre desse ano, somando mais de 162 
mil doses exportadas (contra pouco mais de 101 mil do pri-
meiro semestre de 2016). Os principais destinos da genética 
para corte foram a Bolívia e o Paraguai, enquanto nas vendas 
de sêmen de raças leiteiras, as maiores exportações foram regis-

tradas para a Colômbia e o Equador. 
“Este crescimento demonstra que o mercado brasileiro está cada vez 

mais importante, principalmente, para os países da América Latina. Es-
tamos evoluindo em termos de segurança das centrais e de protocolos 
sanitários”, avalia Márcio Nery, diretor da Asbia e da Central ABS.

Para o futuro, a perspectiva é exportar cada dia mais. “Este é um mo-
mento emblemático do avanço da genética brasileira. Os criadores bra-

DIVULGAÇÃO

Comércio
internacional de genética

O Brasil fechou o primeiro semestre de 2017 com um crescimento de 60,4% nas 
exportações de sêmen, e avança na conquista de novos mercados. Em contrapartida, 

genética importada de outros países também pode ser um bom negócio. Por isso, 
é importante que o pecuarista fique atento às oportunidades e conheça bem as 

particularidades do comércio internacional 
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sileiros souberam fazer o dever de casa, a partir de 
bons programas de seleção e aumento da produção, 
e hoje conseguem exportar para países que antes 
eram a nossa fonte de importação, como é o caso 
da Índia. Acredito que, até 2020, vamos duplicar as 
exportações brasileiras de genética bovina”, garante 
o presidente da Asbia, Sérgio Saud. 

Um ponto a favor do Brasil no exterior é o fato 
da pecuária nacional ser reconhecida por sua exce-
lência em produzir material genético bovino de alta 
qualidade. “As missões estrangeiras que visitam cen-
trais de inseminação e fazendas no Brasil sempre 
voltam surpresas e extremamente satisfeitas com 
o que viram por aqui”, garante Sérgio. Os maiores 
importadores da genética brasileira são os países da 
América Latina, como Colômbia, Paraguai, Costa 
Rica, Bolívia e Equador. Segundo dados do Minis-
tério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, a 
exportações em 2016 chegaram a uma movimenta-
ção financeira de quase 1,5 milhões de dólares.

Mas, como fazer parte desse mercado promis-
sor? Para o pecuarista que acredita ter em seu plan-
tel genética tipo exportação (aquela potencialmen-
te melhoradora), o caminho mais simples é buscar 
uma empresa habilitada para exportar para o país 
desejado. A Central Bela Vista, por exemplo, pode 
exportar sêmen para Argentina, Uruguai, Colôm-
bia, Panamá, Costa Rica, Índia, Sri Lanka, Equador, 
Angola, Moçambique, Quênia e Costa do Marfim, 
com produção realizada conforme as exigências de 
cada país. A empresa mantém convênio com insti-
tuições internacionais especializadas em logística e 
serviços aduaneiros para dar o melhor acompanha-
mento nos processos de exportação.

O gerente operacional da Central Bela Vista, 
Gerson Sanches explica que o touro que terá mate-
rial genético exportado é enviado para sede da em-
presa, em Botucatu (SP), onde o sêmen é coletado e 
examinado, passando por todos os exames exigidos 
por cada país. Estando tudo dentro do padrão, o 
material é embalado e enviado para o seu destino, 
por via aérea ou terrestre, dependendo da distância. 

Quanto ao preço, costuma ser baixo e diluído no 

valor da venda. “Existe o custo com os exa-
mes exigidos por cada país, que ficam na faixa 
de R$300 para uma média de 500 doses, e nisso é 
acrescido o valor do botijão para envio, e também 
do transporte. Porém, esses gastos são repassados 
ao importador, de maneira diluída no valor das do-
ses, o que acaba sendo vantajoso para as duas par-
tes”, explica Gerson. 

Atento aos anseios do mercado mundial pela ge-
nética desenvolvida no Brasil, o Grupo Adir foi em 
busca dos protocolos sanitários para exportação. 
Com quase 60 anos dedicados à pecuária brasilei-
ra, o Grupo Adir, comandado por Adir do Carmo 
Leonel e seu filho Paulo Leonel, rompeu fronteiras 
no início do ano ao começar exportar genética para 
outros países. A Costa Rica foi a primeira nação a 
receber sêmen de reprodutores nelore do criatório, 
que foram coletados na Central Bela Vista. Colôm-
bia e Panamá também já demonstraram interesse na 
genética do criatório. 

“Já vendemos quatro mil doses para Costa Rica 
esse ano, e pretendemos manter o número nos pró-
ximos. Os criadores de lá ficaram sabendo de nosso 
trabalho e nos procuraram querendo conhecê-lo. 
Fizeram-nos uma visita na fazenda e a negociação 
foi tranquila, como acontece aqui no Brasil, dentro 
dos trâmites legais e cumprindo o protocolo do país 
comprador”, conta Paulo. 

E a importação? 
A genética do rebanho brasileiro é embasada 

nos zebuínos, vinda da Índia e do Paquistão, e infi-
nitamente aperfeiçoada aqui. Hoje, o Brasil exporta 
material genético inclusive para os países de origem 
das raças aqui selecionadas, como é o caso da Índia, 
que recentemente importou mais de 20 mil doses 
de gir leiteiro. Porém, não é só de sangue zebuíno 
que é feita nossa pecuária. 

Boa parte do desenvolvimento da atividade no 
país se deve, também, às importações de genéti-
ca de raças mais desenvolvidas no exterior do que 
aqui. O exemplo mais forte vem da pecuária de 
leite, que cruzou o gir brasileiro com o holandês, 
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Gerente operacional da Central Bela Vista, Gerson Sanches

Paulo Leonel, do Grupo Adir, que esse ano começou a exportar genética

Gerente de marketing da Semex, Eduardo Alexandre Fey

criando o girolando. Hoje, o cruzamento é a raça pre-
dominante e mais produtiva na atividade leiteira para o 
clima do país. Já na pecuária de corte, o mais comum 
é a importação de material genético da raça escocesa 
angus, em sua maioria vindo dos Estados Unidos. Em 
2016, de acordo com as Asbia, mais de 85% do sêmen 
importado para corte foi angus.

As importações são mais comumente feitas por 
empresas ou centrais de sêmen ou embriões, que bus-
cam no mundo inteiro a melhor e mais contundente 
genética para potencializar a pecuária brasileira. Tam-
bém é possível negociar e comprar diretamente com 
o dono dos bois no exterior, se já houver o contato, 
desde que todas as regras sanitárias sejam seguidas a 
risca, embora a burocracia possa ser desanimadora. 
Porém, existem no país várias empresas importadoras 
que mantém vasto catálogo de opções para o pecua-
rista que quer incrementar a genética do seu plantel. 

A central Semex do Brasil, por exemplo, para garan-
tir uma grande variabilidade genética aos rebanhos de 
seus clientes, mantém parcerias com os maiores pro-
dutores de sêmen dos principais países que tradicio-
nalmente melhoram geneticamente seus rebanhos.  O 
gerente de marketing da empresa, Eduardo Alexandre 
Fey explica que a grande vantagem de usar genética 
internacional é a possibilidade de usufruir da seleção 
secular dos rebanhos de outros países. 

“Através da importação de material genético temos 
acesso a trabalhos de melhoramento que estão sendo 
feitos há mais de 150 anos. Nos Estados Unidos e Ca-
nadá, por exemplo, o rebanho é controlado há gera-
ções. Existe uma grande quantidade de informações 
não apenas sobre o touro que escolhemos para com-
prar o sêmen, mas também sobre dez ou mais gerações 
da família dele, o que proporciona uma garantia muito 
maior das qualidades dessa genética e sua capacidade 
de transmissão para progênie”, explica. 

Ou seja, incrementar o rebanho brasileiro com 
genética internacional pode ser um dos caminhos 
para aumentar a acurácia do melhoramento genético. 
Quanto ao preço, uma dose de sêmen importado é, 
em média, de 25 a 30% mais cara do que a nacional. 
Porém, quando se trata de raças há mais tempo sele-
cionadas em outros territórios, o ganho pode ser po-
tencial. Combinando o melhor da genética brasileira 
com o melhor da estrangeira, a pecuária só tem a se 
beneficiar. 

Márcio Nery, diretor da Asbia e da Central ABS
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RAÇA

D
e 22 de setembro a 1º de outubro, Santa Cruz de La 
Sierra sediou mais uma vez a Feira Internacional de 
Santa Cruz (ExpoCruz), que em 2017 completou sua 
42ª edição. Foram mais de 485 mil visitantes e 304 mi-
lhões de dólares em movimentação comercial esse ano.  
“Essa edição superou nossas expectativas. Somente na 
feira de empresas, foram movimentados mais de 100 mi-
lhões, e outros 202 milhões nas rodas de negócios”, conta 
Mário Herrera, gerente da Fexpocruz, entidade organiza-

dora da feira. 
De acordo com os dados dos organizadores da feira, o setor que 

gerou o maior dinamismo econômico foi a indústria automotiva, 
com 27 milhões de dólares; seguido por agroindustrial, com US$ 

CLÁUDIA MONTEIRO E ARQUIVO

Em setembro, a equipe da Revista Pecuária Brasil esteve na Bolívia 
acompanhando a maior feira agropecuária do país vizinho, que 

movimentou mais de 300 milhões de dólares

A EXPOSIÇÃO MAIS 
ESPERADA DA BOLÍVIA
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21,5 milhões; comercial, US$ 19,6 milhões, imóveis 10,7 milhões, 
pecuária movimentou 2,1 milhões, e outros setores foram respon-
sáveis por 16,5 milhões. Ao todo, foram 2.350 expositores, de di-
ferentes áreas, presentes no evento, sendo eles 1580 expositores 
nacionais e 770 internacionais, com mostra de produtos de mais 
de 65 países. 

O setor pecuário é um dos principais na ExpoCruz. Foram cer-
ca de 1.100 animais expostos entre bovinos, cavalos e ovelhas. A 
feira contou com a promoção de 16 leilões de bovinos e equinos, 
além de dez dias de julgamento com a presença de juízes nacionais 
e internacionais. 

Nas pistas de julgamento, o touro Musthak, da Cabaña Sau-
salito, foi coroado o Grande Campeão da raça nelore, enquan-
to a matriz Chanel, da Cabanña San Silvestre, recebeu o título 
de Grande Campeã. Musthak faz parte do rebanho do expositor 
Osvaldo Mosteiro Rek, enquanto Chanel veio da propriedade do 
criador Juan Carlos Lisboa. No nelore mocho, o macho Lohan e a 
fêmea Mandy, ambos da Cabaña Sausalito, receberam a roseta dos 
grandes campeões da raça. 

A Cabaña Sausalito, líder em exportação de sêmen para o Bra-
sil, também levou para o evento o exemplar mais pesado da edi-
ção: Lighuen FIV Sausalito, pesando 1,3 mil quilos aos 35 meses. 
O segundo lugar foi ocupado pelo touro nelore mocho do mesmo 
proprietário, Lohan Sausalito, com 1,29 mil quilos também aos 35 
meses. O terceiro colocado tem a mesma idade e chegou perto: 
Nelore Tornado FIV de la Francisca pesou 1,27 quilos, vindo do 
criatório de Obdulio e Douglas Ulloa. “Trabalhamos há mais de 
50 anos no melhoramento genético da raça, sempre pensando em 
produtividade para produção de carne”, conta Monastério, pro-
prietário da Cabaña Sausalito.  
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Já na raça gir leiteiro, a Grande Campeã foi Lenita Esterli-
na, de propriedade do criador Julio Nacif, com uma produção 
total de 142,38 quilos, com média diária de 34,16 kg/dia. A Re-
servada Grande Campeã veio do mesmo criatório: Tífani, com 
uma produção total de 86,14 kg e uma média diária de 28,71 
kg/dia. No girolando, a Grande Campeã foi Atual de Santa 
Ana, da Cabaña Santa Ana, com produção total de 173,82 kg 
e média diária de 57,94 kg/dia. A Reservada veio do mesmo 
criatório: Fela FIV Santa Ana, com produção total de 157,82 
kg e média diária de 52,61 kg/dia.

A raça brahman teve como Grande Campeão o touro do 
criador Gonzalo Montenegro, da Cabaña Los Buhos: Lauro 
FIV, e como Reservado Grande Campeão, o touro Darío FIV 
de Santa Ana, propriedade de Oscar Ciro Pereyra. No campeo-
nato das fêmeas, a Grande Campeã foi Miss Abril FIV de San-
ta Ana, também propriedade de Oscar; e a Reservada Grande 
Campeã, Miss Cibelle III FIV de El Tordo, do criador Romer 
Osuna Añez.

A ExpoCruz encerrou as atividades da Asociación Bolivia-
na de Criadores de Cebú (Asocebu Bolívia) em 2017, premian-
do os melhores criadores de raças zebuínas do ranking anual. 
“Os criadores de zebu bolivianos foram muito bem sucedidos 
em sua participação na feira. Estamos muito satisfeitos com 
os resultados e acreditamos, cada vez mais, na nossa genética”, 
garante Erwin Rek, presidente da entidade. De acordo com os 
organizadores, 75% dos 26 países que participaram da feira 
confirmaram sua presença na edição de 2018, que terá lugar 
entre os dias 21 e 30 de setembro do próximo ano. 

Participação brasileira
O primeiro “Contrato de Fornecimento de Ferramentas 

para o Melhoramento Genético de Zebuínos” foi assinado du-
rante o evento, oficializando o início da operacionalização da 
versão internacional do Programa de Melhoramento Genético 
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Assinatura do contrato de transferência de tecnologia
entre ABCZ e Asocebu

de Zebuínos (PMGZ). Pelo convênio, a Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ) irá transferir tecnologia para 
Asocebu. 

“A Bolívia tem um importante rebanho zebuíno em qua-
lidade, genética, fenótipo e produtividade. É um grande re-
banho, de impressionar qualquer um, e grande parte dele é 
formado por genética brasileira. E, com certeza, essa ação vai 
proporcionar um trabalho ainda mais forte das raças zebuínas 
para a produção de carne e leite aqui”, comentou o presidente 
da ABCZ, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges.

Pecuarista e presidente da entidade boliviana, Erwin Rek 
ressaltou que acredita que o PMGZ Internacional deverá agre-
gar muita produtividade ao rebanho da Bolívia e, por isso, a 
expectativa é grande entre os criadores bolivianos. “O melho-
ramento genético tem que se basear em fundamentos técni-
cos”, declarou. O rebanho boliviano atualmente conta nove 
milhões de cabeças de gado. A Asocebu possui 200 criadores 
associados. 

A diretora da área Internacional da ABCZ, Ana Cláudia 
Mendes, também comemorou a assinatura do contrato, defi-
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nindo como um marco para a pecuária mundial. “A pe-
cuária zebuína entrou em uma nova era a partir de hoje. 
Somos associações irmãs e temos que trabalhar juntas 
para o crescimento da zebuinocultura”, destacou.

Vale destacar que a Asocebu também assinou “Pro-
tocolo de Intenções para utilização do Produz”, o sof-
tware lançado pela ABCZ em 2012 para auxiliar na or-
ganização e direcionamento do trabalho de seleção das 
raças zebuínas. Participaram da assinatura do contrato, 
além dos presidentes das Associações envolvidas, os 
diretores da ABCZ Ana Cláudia Mendes, Cláudia Jun-
queira, Eduardo Falcão, Gabriel Garcia Cid, Rivaldo 
Machado Borges Júnior e Valdecir Marin Júnior; Hen-
rique Ventura, Superintendente Técnico-Adjunto de 
Melhoramento Genético da ABCZ; e Icce Garbellini, 
gerente Internacional da ABCZ. Representando o Mi-
nistro Blairo Maggi, Guilherme Henrique Figueiredo 
Marques, diretor do Departamento de Saúde Animal 
da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

No dia 30 de setembro, o superintendente técnico 
da ABCZ, Luiz Antônio Josahkian, recebeu o “Cebu 
de Oro” - categoria internacional, a maior homenagem 
prestada pela Asocebu. A honraria reconhece o em-
penho do especialista ao contribuir para o desenvolvi-
mento da pecuária da Bolívia. Na categoria nacional do 
prêmio, o homenageado foi o produtor e empresário 
de Cundinamarca, Mario Anglarill Salvatierra, proprie-
tário da Cabaña El Trebol. 

Outro brasileiro também foi louvado na mesma oca-
sião: a Federação Internacional dos Criadores de Zebu 
(Ficebu) homenageou o sócio honorário da entidade e 
médico veterinário, Ivan Luz Ledic. O reconhecimen-
to, denominado “Zebu sem fronteiras”, foi entregue 
em retribuição à dedicação de Ivan ao progresso das 
raças zebuínas a nível internacional e seu forte apoio à 
Ficebu. A homenagem foi entregue pelo presidente da 
entidade, Erwin Rek.

RAÇA
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SOCIAL

Angela, Paulo, Luisa, Guilhermo, Fábio, Môni-
ca e Eduardo

Antônio, Rivaldo, Osvaldo, Arnaldinho, 
Rodolfo, João Marcos, Sivio Neto, Rafael, 
Osvaldinho, Paulo e Gabriel

Boi, Marcelo, Gustavo, Ivan, Gustavo, 
Jonadan, Fernando, Andrezza, Luis Carlos e 
Icce

Daniel, Lize, Julio e Elizabete Eduardo, Herlan e Roger Fernanda e Pauo Scatolin

Gabriela, Arlinda e Teresa Juan Carlos e Cátia

Lucho, Maria Inês e Beto Marcelo, Marcelito, Mariano e Carlos Muñoz Osvaldinho e Alessandra

Paul, Daniel, Andres e Mário Ricardo Anglaril, Enrique Anglaril, Miguelito 
Anglaril, Nancy Rocas, Miguel Rocas, Mário 
Anglaril, Miguel Rocas e Juan Carlos Anglaril

Ricardo, Ana, Paulo e Bella

Roberto Justiniano e Karen Isamu e Soraia
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resultado de 
investimento em 

genética e nutrição

Carcaça de 
qualidade: 

CLÁUDIA MONTEIRO E VICTOR ANTUNES

Maior abate do ano no Circuito Boi 

Verde, etapa de Colatina surpreende 

pela qualidade dos animais abatidos
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N
o interior do Espírito Santo, em Co-
latina, foi realizada mais uma edição 
do Circuito Boi Verde. O abate foi o 
segundo promovido esse ano pela Asso-
ciação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), com apoio da Associação Ca-

pixaba dos Criadores de Nelore (ACCN), 16º 
desde o início do projeto.  Foram 835 animais 
abatidos de dois criatórios. O criador Dalton 
Dias Heringer levou o mais bem avaliado lote e 
o terceiro lugar, e o criador Arthur Coutinho foi 
premiado pelo segundo melhor conjunto. 

“O mercado consumidor demanda cada vez 
mais qualidade, o que é resultado de animais 
jovens, bem acabados, que resultam em carne 
de qualidade, macia e saborosa. É esse o foco 
constante de nosso trabalho”, contam Arthur e 
Henrique Coutinho, que trabalham com com-
pra e terminação de bezerros, e são sócios do 
Frigorífico Frisa, onde o abate foi realizado, no 
dia 20 de outubro.

Para o zootecnista e Supervisor de Pesquisa 
da Fertilizantes Heringer, Humberto Luiz Wer-
nersbach Filho, o abate técnico é uma oportu-
nidade de mostrar os resultados das tecnologias 
em confinamento, em manejo de pastagens e, 
sobretudo, em adubação. “Um abate técnico é 
sempre um motivo de muito orgulho para nós 
do Nelore Heringer por participarmos com 
nossos resultados no circuito nacional e, sobre-
tudo, para a Fertilizantes Heringer, que é uma 
empresa que preza por esse trabalho, preza em 
especial pelo rendimento do pecuarista para 
que ele possa usar uma tecnologia em adubação 
mais acessível com melhores ganhos, crescendo 
assim em produtividade. O que é visto aqui no 
abate técnico é resultado do que é feito na fa-
zenda”, afirma.

Os lotes foram abatidos e analisados por 
uma equipe técnica, acompanhada por um  pú-
blico de quase 200 pessoas, entre fornecedores 
de insumo, professores, estudantes de ciências 
agrárias de universidades de Minas Gerais e Es-
pírito Santo e representantes do Governo do 
Espírito Santo ligados ao setor rural, técnicos, 

Toninho Serrano, Sílvio Brotas, Nilton Maciel e Victor Miranda

Guilherme Alves da ACNB, Victor Miranda diretor de pecuária do 
Nelore Heringer e Nabih Amin El Aouar presidente da ACCN

Guilherme da ACNB entrega premiação para o segundo 
colocado Arthur Coutinho e equipe

Nilton e Magê entregam premiação pelo 3º Melhor lote à 
Humberto e Tarine
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Diretoria da ACCN, Tadeu Bastos, José Canal, Carlos Macedo, 
Nabih Amin El Aouar  e Victor Miranda

Equipe realizadora do abate 

pecuaristas e imprensa. 
Do total de 835 animais abatidos na etapa, 

35% de animais tinham zero dentes (até 18 me-
ses),e a maioria, 89% eram animais de até 24 me-
ses. Guilherme Alves, gerente técnico da ACNB, 
foi o responsável pela etapa e se surpreendeu 
com a qualidade apresentada. “Foram lotes bem 
jovens, que é o ideal para a pecuária. Quem quer 
fazer uma pecuária lucrativa, tem que abater seus 
animais cedo. E sabemos que para conseguir 
esse resultado é necessária genética e boa nutri-
ção”, garante. 

“Conseguimos chegar a um índice de 65% 
da classificação considerada excelente, o que é 
muito bom. E o melhor é a promoção e o estí-
mulo a outros pecuaristas, para que eles também 
integrem esse circuito e, desta forma, passem a 
produzir com qualidade superior”, afirma Nabih 
Amin El Aouar, presidente da Nelore Capixaba.

“Agradecimento especial a todos que cola-
boraram para que esse abate pudesse acontecer. 
Não é fácil fazer um abate desse nível no estado 
e esse é o segundo desta etapa no Espírito San-
to, 16º na história. Nosso estado é pequeno na 
proporção, não temos capacidade de competir 
em quantidade, mas estamos trabalhando muito 
pela qualidade. Já temos data agendada para o 
último final de semana de agosto de 2018, pro-
gramamos tudo com antecedência para que to-
dos possam participar”, finaliza Victor Miranda 
diretor de pecuária do Nelore Heringer.

Victor Miranda com pecuaristas da região analisando os lotes 
prontos na câmara de resfriamento
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RAÇA

genética Senepol

Evento confirma Brasil 
como maior produtor de 

Referência mundial em genética bovina, Brasil sediou 
evento internacional com a participação de seis países da 
América Latina para apresentar as inovações na pecuária 

de corte através da raça 

DIVULGAÇÃO
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O
“Mega Encon-

tro Internacional 
do Senepol – Do 
Pasto ao Prato”, 
promovido de 30 
de agosto a 10 de 
setembro, em Uber-
lândia (MG), reuniu 
desde renomados 

profissionais da parte de pesquisa e produção, 
pecuaristas até o consumidor final da carne bo-
vina. Durante o evento, os visitantes puderam 
assistir palestras técnicas, participar de dia de 
campo, degustar a carne de animais meio-san-
gue senepol, conhecer toda a história de seleção 
da raça no mundo e no Brasil, além de ver de 
perto 250 animais pertencentes a 30 criatórios 
de diversas regiões do país. 

Segundo os organizadores da 54ª Exposição 
Agropecuária de Uberlândia, evento do qual o 
Mega Encontro Internacional do Senepol fez 
parte, passaram pelo Parque do Camaru ao lon-
go dos dez dias mais de 400 mil pessoas.

“Foi um grande desafio realizar um evento 
dessa proporção em um momento de retração 
do mercado. Tivemos uma participação muito 
expressiva tanto de brasileiros quanto de estran-
geiros, mostrando que o pecuarista está buscan-
do alternativas para tornar seu negócio mais efi-
ciente. O Brasil é o maior selecionador da raça 
no mundo e muitos países têm interesse em im-
portar a genética selecionada aqui há 17 anos”, 
garante o presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Se-
nepol), Pedro Crosara. 

Dois dias do Mega Encontro foram dedica-

dos ao I Seminário Técnico Internacional 
da Raça Senepol, que recebeu mais de 400 
pessoas do Brasil, Bolívia, Colômbia, Pa-
namá, Paraguai e República Dominicana. 
Palestrantes brasileiros e norte-americanos 
falaram nos dias 5 e 6 de setembro sobre 
as novas tecnologias na área de genética, 
certificação de carne, mercado, sanidade 
e bem-estar animal. Entre os palestrantes 
estavam também representantes das asso-
ciações de criadores das raças angus, he-
reford/braford e nelore que apresentaram 
seus programas de certificação da carne. 

Durante o Seminário foi lançado o novo 
Sumário de Touros Senepol, que traz como 
novidade informações sobre características 
de maior impacto econômico, como Área 
de Olho de Lombo (AOL), Espessura de 
Gordura Subcutânea (EGS) e Peso ao Nas-
cer. Também foi feito o lançamento técni-
co do Programa de Melhoramento Genéti-
co do Senepol (PMGS), que terá o uso da 
genômica para seleção bovina e já conta 
com grande adesão dos associados.

Outro foi o da pedra fundamental da 
sede própria da ABCB Senepol, que será 
erguida no Parque Camaru a partir de 2018, 
em área cedida pelo Sindicato Rural de 
Uberlândia. A associação foi fundada em 
2002 e desde 2004 funciona em Uberlân-
dia, situada no Triângulo Mineiro, região 
que concentra um terço dos associados. A 
história da raça, que completará 100 anos 
em 2018, foi apresentada aos visitantes do 
Mega Encontro no espaço especial “Túnel 
do Tempo – Caminho do Pasto ao Prato”.

Presidente da ABCB Senepol Pedro Crosara 
durante abertura do evento
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DIA DEDICADO AO

Dia de Campo Senepol 
Cunha e Convidados lotou 

sítio da família Cunha, no 
noroeste do estado, e 

brindou a força da raça

CARLOS LOPES

E
m 21 de outubro, o dia amanheceu cla-
ro e agradável em Santa Salete, noroeste 
paulista, saudando o Dia de Campo Se-
nepol Cunha e Convidados. A primeira 
edição do evento contou com a presença 
de autoridades, muitos estudantes, profis-
sionais da pecuária, investidores e imprensa 
em peso, além dos principais criadores da 
região e selecionadores parceiros do país in-

teiro. Alguns deles viajaram mais de dois mil quilômetros 
para prestigiar o acontecimento. Todos reunidos com o 
objetivo em comum de conhecer mais sobre a raça sene-
pol, em especial o gado muito bem selecionado pela famí-
lia Cunha. 

Sebastião Pires da Cunha e Kátia Cunha, anfitriões do 
evento, trabalham a raça desde 2011. Eles definem a ati-
vidade como a realização de um sonho, uma paixão de 
vida. Através de uma seleção criteriosa, conseguiram for-
mar um plantel de genética diferenciada, que deixou todos 
convidados admirados. 

A anfitriã Kátia, técnica agropecuária, destaca a do-
cilidade da raça, que é mansa como nenhuma outra e a 
conquistou desde o primeiro momento. “É muito fácil e 
gostoso lidar com o senepol. Tão bom quanto é poder 
promover um evento como esse e mostrar todas as vanta-
gens da raça”, afirma. O Dia de Campo contou ainda com 
a participação dos criatórios convidados da região: Neo 

SENEPOL

RAÇA
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Kátia e Sebastião Pires da Cunha, anfitriões do evento

Senepol, Kehdi Senepol e Chinelo Senepol; e também 
com a colaboração da ABCB Senepol. 

“Agradeço imensamente a todos os parceiros e 
amigos que estiveram presentes, fazendo com que esse 
evento fosse um sucesso. Ver nossa casa cheia de gente 
tão importante nos deixa com o sentimento de prestígio 
e realização”, disse Sebastião, que recebeu os convida-
dos com um belo café da manhã, seguido de um farto 
almoço com direito a costela no chão, carneiro e porco 
na brasa, tudo regado a muita cerveja. O Dia de Campo 
entrou tarde adentro e virou uma festa, o que deu o tom 
de família e amizade que a raça senepol carrega. 

“É o primeiro evento da raça que prestigio em oito 
anos de seleção. Achei muito interessante a maneira 
como o Sebastião e a Kátia reuniram os criadores e 
amigos nesse clima festivo, promovendo uma interação 
muito grande. Gostei tanto que o próximo vou fazer lá 
na minha propriedade”, afirma o parceiro do Senepol 
Cunha, José Avelino Pereira, conhecido como Chinelo, 
do Senepol Chinelo, de Araçatuba (SP).

O panorama atual e as vantagens da raça no Brasil, 
as possibilidades da Inseminação Artificial por Tempo 
Fixo (IATF) e do cruzamento industrial foram alguns 
dos principais temas discutidos na ocasião. O superin-
tendente técnico da ABCB Senepol, Celso Menezes, fa-
lou sobre os avanços da raça desde que chegou ao Bra-
sil, no ano 2000, e sua valorização desde então; a definiu 
como uma mega tendência para pecuária mundial. Em 
seguida, o médico veterinário Pércio dos Santos Gaspar 
falou sobre estação de monta, IATF e cruzamento in-
dustrial, destacando as vantagens da raça.

Daniel, Durval, Luiz e Anselmo, criadores parceiros do Senepol Cunha, 
vindos de Jundiaí (SP)

Kiki e José Avelino Pereira, conhecido como Chinelo, do Senepol Chinelo, 
de Araçatuba (SP), com o parceiro Sebastião Cunha 
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MERCADO
CHINÊS

CARNE
PRODUÇÃO . MERCADO . ARROBA

QUALIDADE
PARA SUPERAR QUALQUER CRISE

#pecBR
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CARNE

O mercado 
quer comprar qualidade

Para qualidade não tem crise: a demanda por carne 
bovina de qualidade é crescente, e os pecuaristas 

brasileiros estão em busca de alternativas que permitam 
atender o mercado e gerando lucro 

DIVULGAÇÃO E CARLOS LOPES
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Q
uem produz quali-
dade tem mercado 
garantido. Isso por-
que os consumidores 
estão cada vez mais 
cientes dos seus de-
sejos e exigências, e 
querem pagar pelo 
que é bom. Prova 

disso é que, em 2016, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias Exportadoras de 
Carne (Abiec), o Brasil importou mais de mil to-
neladas de cortes especiais, apenas dos Estados 
Unidos e Austrália. Isso significa de 30 a 38 mil 
bois abatidos por mês, que poderiam gerar lucro 
para o produtor brasileiro. 

Porém, para conseguir esse mercado, é ne-
cessário ouvir e satisfazer o cliente. Estudos da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) com consumidores concluíram que a 
maciez, por exemplo, é um dos atributos mais im-
portantes que caracterizam a qualidade da carne, 
sendo também um dos principais fatores consi-
derados na exportação dessa categoria de produ-
to para maior agregação de valor.

A raça angus, por exemplo, mantém ritmo de 
crescimento ininterrupto. A imagem da carne an-
gus brasileira no mercado internacional vem se 
consolidando. Um dos primeiros blocos a adqui-
rir Carne Angus do Brasil, a União Europeia tem 
ampliado as compras e o mix de redes varejistas 
ofertando os cortes nobres brasileiros. Interesse 
que só cresce e agrega valor à pecuária nacional. 

Em 2017, o Brasil atingiu recorde de preço 
em embarque ao negociar uma carga de filé mig-
non a 20 mil dólares a toneladas. “Temos novas 
e crescentes encomendas que não foram abala-
das pela crise. A produção de cortes para o nicho 
gourmet segue rendendo excelentes divisas ao 
Brasil e é um trunfo para frigoríficos e criadores 
de angus do Brasil”, conta o gerente do Progra-
ma Carne Angus, Fábio Medeiros.

Wagyu
Outra prova do crescimento da demanda por 

carnes nobres é o aumento nas vendas dos pro-
dutos advindos da raça bovina japonesa wagyu. 
Um corte suculento, macio, com sabor aman-
teigado, que derrete na boca e leva os amantes 
da carne ao paraíso. A iguaria é conhecida como 

Kobe Beef, e os melhores cortes chegam a 
custar R$300 o quilo no supermercado e até 
R$500 nos restaurantes. Mas, há quem esteja 
disposto a gastar muito em nome da quali-
dade, e é por isso que a dita melhor carne do 
mundo ganha mercado a cada dia.

Em setembro desse ano, a Fazenda An-
gélica, localizada em Americana (SP), sediou 
a Exposição Nacional da Raça Wagyu, que 
ocorreram simultaneamente ao 4º Dia de 
Campo Fazenda Angélica e 6º Leilão Kobe 
Premium, únicos eventos do ano dedicados 
exclusivamente à raça. 

O criador Marcos Andras veio de Júlio 
de Castilho (RS) para prestigiar o aconteci-
mento da raça em Americana, e levou para 
casa o título de Grande Campeão por um de 
seus animais. O pecuarista seleciona a raça 
há dez anos na região central do Rio Grande 
do Sul, produzindo carne através de animais 
puros e cruzados com angus. Ele garante 
que o produto final é incomparável.  “É 
uma carne completamente diferenciada em 
sabor, que visa e atende muito bem o merca-
do gourmet. É uma iguaria, o que existe de 
melhor para os apreciadores”, garante.

Tecnologia para amaciar
Maciez é ponto chave quando o assunto 

é qualidade. Por isso, a Embrapa estuda so-
luções para amaciar a carne, seja ela viva ou 
morta. Recentemente, os pesquisadores da 
entidade finalizaram um estudo usando alta 
pressão para incrementar a maciez da carne 
de animais zebuínos, e assim melhorar ainda 
mais a qualidade e competitividade do mer-
cado da carne brasileira.

A tecnologia tem se mostrado promis-
sora para amaciar e aumentar a vida útil dos 
produtos, modificando minimamente as 
características em termos nutricionais e de 
sabor. Em tempos em que a carne brasilei-
ra sofre algumas dificuldades no mercado 
internacional, a introdução do processo de 
alta pressão hidrostática em alimentos cár-
neos pode colaborar para o incremento da 
qualidade do produto, tornando a indústria 
de carne mais competitiva no cenário mun-
dial, além de fornecer opções de produtos 
de qualidade ao mercado interno.
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O processo de alta pressão aplicado aos alimentos con-
siste basicamente em submeter os produtos, previamente 
acondicionados em embalagens plásticas, a uma alta pressão 
hidrostática de 100 a 700 megapascal (MPa). Isso equivale ao 
peso de dois elefantes, de 3,5 tonleadas cada um, sobre uma 
moeda de 50 centavos. O equipamento consiste em uma câ-
mara metálica que, após a inserção das embalagens com o 
produto adequadamente acondicionado, é fechada hermeti-
camente e preenchida com um líquido, normalmente água. 
Por um sistema de bombas e intensificadores, a pressão é 
elevada até o nível desejado em que o produto é mantido 
pelo tempo determinado. 

“O nível de pressão é extremamente elevado. Nossa pes-
quisa está voltada para o estabelecimento de parâmetros e 
otimização do processo para cada tipo de alimento”, conta 
Amauri Rosenthal, pesquisador da Embrapa e um dos pio-
neiros da técnica no Brasil. 

Ele e sua equipe vêm avaliando o uso da tecnologia da 
alta pressão aplicada a sucos e polpas de frutas, queijos, be-
bidas lácteas, pescados, carnes e derivados, para aumentar a 
vida de prateleira e promover melhoria na textura e qualidade 
geral dos alimentos. “A alta pressão hidrostática agrega valor 
ao produto, pois retém os nutrientes e preserva a qualidade 
sensorial. É uma tecnologia limpa, de baixo consumo ener-
gético, que permite reciclar água, reduzir aditivos químicos e 
não gerar resíduos ou efluentes”, completa.

De acordo com o pesquisador, a técnica é própria para 
atender consumidores com elevada exigência de segurança 
e qualidade dos produtos e sustentabilidade de produção e 
já é uma realidade em grande expansão em vários mercados 
internacionais.

Apesar de seu benefício potencial, até o momento o tra-
tamento de alta pressão para amaciamento de carne in natura 
tem sido usado apenas na pesquisa científica, instância em 
que se mostrou adequado para aumentar a maciez de contra-
filé de animais da raça nelore, por exemplo.

“Quando comparado à maturação convencional para 
amaciamento, o processo de alta pressão é mais efetivo, pro-
piciando redução na força de cisalhamento e grande dimi-
nuição no tempo e energia requeridos para atingir a maciez 
desejada. Verificamos que os efeitos da alta pressão na ma-
ciez de carnes são dependentes da fase de rigor mortis, da 
pressão aplicada, da temperatura e sua combinação”, finaliza 
Otavio Cabral Neto, professor Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), parceiro na 
pesquisa.

Criador Marcos Andras, Júlio de Castilho (RS), recebe premiação pelo 
Grande Campeão wagyu, em Americana (SP)

Amauri Rosenthal, pesquisador da Embrapa pioneiro na técnica de 
amaciamento cárneo por pressão
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CARNE

O mercado chinês está em franca expansão, assim como o 
de outros países naquela região ocidental. Segundo dados da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), somente no primeiro 
semestre de 2017, o Brasil registrou um aumento de 8,5% nas 

exportações de mercadoria em geral para China. Quando o 
assunto é proteína animal, temos ainda mais vantagens.

DIVULGAÇÃO

China
Negócio da

Para Bruno Andrade, gerente técnico da Assocon, as perspectivas 
de custo e lucro do confinamento para este ano são positivas
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O Brasil é o maior fornecedor 
de carne bovina para a Chi-
na, país que ocupa o segundo 
lugar no ranking de países e 
regiões importadoras de carne 
bovina brasileira (consideran-
do o faturamento obtido com 
as negociações). Entre janeiro e 
agosto deste ano, os chineses im-

portaram mais de US$ 551 milhões, resultado 
obtido após o embarque de mais de 129 mil to-
neladas do produto.

Já Hong Kong (país vizinho independente 
ligado politicamente à China) continua sendo o 
principal importador da carne bovina brasileira, 
responsável pela compra de 32,7 mil toneladas 
em setembro (56% a mais do que o comerciali-
zado em agosto), seguido por Egito, que impor-
tou pouco mais de 21 mil toneladas (aumento 
de 5,34%), e China, com 17,5 mil toneladas (alta 
de 10,98%).

Marcando presença
Para reforçar o posicionamento do Brasil 

como um parceiro sólido no comércio interna-
cional de carne bovina para países asiáticos e de 
outras regiões do mundo, a Associação Brasi-
leira da Indústra Exportadora de Carne (Abiec) 
participou da China International Food, Meat 
and Aquatic Products Exhibition (FMA 2017), 
realizada em Cantão, capital da província chi-
nesa de Guangzhou, entre os dias 19 e 21 de 
setembro. A ação faz parte do projeto setorial 
Brazilian Beef, desenvolvido em parceria entre 
a ABIEC e a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Além de estreitar o relacionamento comer-
cial com autoridades, empresários e outros pú-
blicos estratégicos para ampliar a presença bra-
sileira no mercado global, a entidade também 
participou da terceira edição do International 
Import & Export Food Policy, Laws and Regu-
lation Summit, seminário que ocorreu um dia 
antes da feira e que teve como principal objetivo 
discutir questões legislativas ligadas às exporta-
ções de proteína animal em âmbito mundial.

A ocasião reuniu representantes de associa-
ções industriais de países como China, EUA, 
Alemanha, França, Dinamarca, Espanha, Japão, 
Coreia do Sul, Tailândia, Austrália e Nova Ze-
lândia. Durante o seminário, a Abiec realizou 
encontros com membros de órgãos regulatórios 

FMA China 2017, evento realizado em Cantão, capital da província 
chinesa de Guangzhou

e governamentais da China.
Nas reuniões, brasileiros e chineses puderam 

compartilhar experiências a fim de aprimorar as re-
lações bilaterais e contribuir com o desenvolvimen-
to do comércio internacional em diferentes setores 
da economia, discutindo processos de fiscalização, 
entre outros temas de interesse de toda a cadeia 
produtiva e exportadora.

Antes desse evento, a entidade já tinha passa-
do pelo país no início de setembro. O evento “Be 
Brasil Experience”, em Beijing, reuniu mais de 200 
participantes no seminário “Oportunidades de In-
vestimento no Brasil” (organizado pela Apex-Bra-
sil e China Development Bank), com a presença 
de autoridades de ambos os países, incluindo pre-
sidente do Brasil, Michel Temer, e o vice primeiro 
ministro da China, Wang Yang.

O evento fez parte de uma agenda intensa entre 
os países neste ano e teve como resultado o anún-
cio de que mais frigoríficos brasileiros serão autori-
zados a exportar carne para a China, realizado após 
reunião entre os presidentes. Com a medida, é pos-
sível que o Brasil dobre o volume de carne bovina 
vendida para o país asiático.
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LEITE
NUTRIÇÃO . PRODUÇÃO . ORDENHA

Exportação e importação 
PRODUTORES LUTAM PELO CRESCIMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA

#pecBR
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LEITE

Exportação
versus importação

Brasileiro bebe leite em pó do Uruguai sem saber, enquanto produtores 
nacionais lutam por condições de competir no mercado nacional e 

internacional com mais equidade 

DIVULGAÇÃO E CARLOS LOPES
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O
Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo. Em 
2016, o faturamento gerado pela produção de leite foi 
de R$ 44,7 bilhões, representando 24% do valor bruto 
da produção (VBP) gerado pela pecuária. Além disso, a 
produção de leite é a atividade que mais gera empregos 
no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), são 1,3 milhão de propriedades, pre-
sentes em 99% dos municípios brasileiros, produzindo o 
alimento, o que resulta em mais de cinco milhões de pes-
soas empregadas.

Toda essa pujança, porém, tem se mostrado ameaçada 
nos últimos tempos, e a atividade se vê impedida de crescer. Após dois 
anos de retração da produção de leite brasileiro, o cenário produtivo em 
2017 apresenta sinais de recuperação, impulsionado por preços pratica-
dos para o litro de leite a partir do segundo semestre de 2016. Mas, ainda 
assim, a atividade leiteira não se encontra no seu melhor momento. 

Por isso, o Núcleo dos Sindicatos Rurais e Fecoagro Leite Minas or-
ganizou um protesto em Prata (MG), onde mais de mil produtores de 
leite reivindicaram melhores políticas governamentais para fortalecer o 
segmento que enfrenta um dos cenários mais complicados das últimas 
décadas, em decorrência do baixo preço recebido pelo litro do leite. Com 
a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo 
Maggi, de diversos políticos e lideranças do setor, os produtores realizam 
o Manifesto S.O.S Leite em 16 de outubro.

Entre as reivindicações apresentados ao ministro está a redução do 
volume de leite importado do Uruguai, como já havia sido decidido pro-
visoriamente dias antes, pelo Mapa. Até o momento, as importações es-
tão suspensas até que aquele país comprove a rastreabilidade das cargas 
que chegam ao Brasil. A análise da balança comercial do agronegócio 
entre os países vizinhos permite dimensionar o quanto o país é afetado 
pelas exportações uruguaias. Em 2016, o saldo desse comércio foi favo-
rável ao Uruguai em US$418 milhões, sendo que 36% referem-se aos 
produtos lácteos. Nesse período, o Brasil foi o destino de 86% do leite 
em pó desnatado, e 72% do leite em pó integral exportado pelo Uruguai.

Representando as indústrias gaúchas, o presidente do Sindicato da In-
dústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sindilat), Alexandre Guerra, lembrou que a decisão do Mapa atende 
a pedido feito pelo secretário das Agricultura, Ernani Polo,  ainda durante 
a Expointer, em agosto, em Esteio. “É uma ação concreta e importante. 
É o que estávamos esperando do governo para poder apurar os fatos”, 
pontuou, alertando que o setor vem enfrentando concorrência desleal 
no mercado.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gi-
rolando, Luiz Carlos Rodrigues, os produtores apresentaram ao ministro 
a grave situação da produção de leite no Brasil e pediram a regulamen-
tação das importações de forma que o mercado interno não seja mais 
prejudicado. “O custo de produção é maior que o valor recebido pelo 
produtor e a grande entrada de leite do Uruguai só piora a situação”, 
afirma o presidente. Enquanto o preço médio nacional pago ao produtor 

Representando as indústrias gaúchas, presidente do 
Sindilat, Alexandre Guerra

Presidente da Girolando, Luiz Carlos Rodrigues
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em setembro foi de R$1,13 (com vários estados pagando 
menos de um real), o custo de produção está em torno de 
R$1,30, de acordo com a entidade. 

“As importações estão refletindo negativamente no 
preço do leite. Com a suspensão anunciada pelo ministro, 
acreditamos que o preço interno do leite volte a reagir em 
breve. Mas, esta medida precisa ser mantida por um longo 
período para que essa reação positiva aconteça. Também 
precisamos de políticas públicas de estímulo ao consumo 
interno do leite no Brasil. O produtor de leite precisa se 
unir. Só assim seremos mais fortes e conseguiremos melho-
res condições para o desenvolvimento da pecuária leiteira 
do Brasil”, assegura Luiz Carlos.

Para o coordenador da Câmara de leite da Organiza-
ção das Cooperativas do Brasil (OCB), Vicente Nogueira, 
o ministro teve uma demonstração clara do quanto o setor 
está mobilizado na defesa de melhores condições para pro-
dução. “Ninguém deseja proibir totalmente as importações, 
mas esse mercado precisa ser organizado, ou seja, ter um 
volume mínimo e máximo para a entrada do leite do Uru-
guai para que o mercado interno não seja afetado”, ressalta. 
Segundo ele, a pecuária leiteira passa pela maior crise já vi-
vida. “Não adianta ter balde cheio e bolso vazio. Quando 
o produtor decidir cruzar os braços em razão de não ter 
mais condições de produzir o que será do país? Estamos 
preparados para ir à Brasília com milhares de produtores 
para entregar nosso pleito ao presidente Temer”, garante o 
representante da OCB.

Eduardo de Carvalho Pena, vice-presidente Faemg e 
presidente Comissão Técnica de Leite, lembra que essa é 
uma reivindicação feita pelo setor há mais de 10 anos. “Não 
queremos fechar as portas do mercado comercial na Amé-
rica do Sul, mas a importação precisa ser regulamentada. 
Da mesma forma que para a Argentina existe uma cota em 
torno de 4,5 mil toneladas/mês, para o Uruguai também 
deve existir. Hoje, essa importação é predatória para os 
produtores brasileiros, principalmente Minas Gerais que é 
o maior produtor de leite do Brasil. Até o mês passado já 
tinha entrado mais de 100 mil toneladas de leite do Uruguai. 
É um número gigantesco, como se estivesse abrindo uma 
grande empresa no país”.

Exportação
Por outro lado, é inegável a vocação agropecuária brasi-

leira e a capacidade do país de ser um fornecedor mundial 
de alimentos, especialmente proteína animal. Com o leite 
não é diferente, mas o volume de exportação de produtos 
lácteos brasileiros ainda é pouco significante. Em 2014 ex-
portamos 86,0 mil toneladas, o que foi reduzido para 76,8 

LEITE

mil t em 2015 e para 55,1 mil t em 2016, o que representou 
28% a menos no último ano. No ano passado, o Brasil ven-
deu para 50 países, sendo o principal comprador a Vene-
zuela, que ficou com 31,5% dos produtos brasileiros.

Pesquisadores da Embrapa avaliam que o setor no país 
começa a se redesenhar. Há maior profissionalização da ati-
vidade e os sistemas de produção estão ganhando escala 
com novos modelos de gestão e a adoção de tecnologias 
em genética, nutrição e qualidade do leite. Mas, fazer com 
que o agronegócio do leite se encontre no mesmo patamar 
do agronegócio nacional exige mais. 

Na visão do doutor em Economia e pesquisador da 
Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvalho, para ser expor-
tador, o Brasil tem que ter preços alinhados com o mercado 
internacional. “Na média, nosso leite ainda é caro. Enquan-
to em julho pagava-se lá fora 38 centavos de dólar por litro, 
aqui dentro o produto era vendido ao equivalente a 43 cen-
tavos de dólar”, compara.

Para o pesquisador, os altos custos de produção do lei-
te no Brasil são reflexo do mercado protegido vigente no 
país. Além do mais, o setor nacional sofre com problemas 
de regularidade de oferta. Mas Carvalho confirma que os 
indicadores têm melhorado. Um dos exemplos é a maior 
especialização do rebanho, com descarte de animais de pior 
genética. Além disso, o País possui o menor custo de pro-
dução de milho e soja do mundo, além de pastagens de alta 
qualidade. Talvez não falte muito para os produtos lácteos 
comporem nossa pauta de exportações.
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ZONA RURAL

produtividade
O desafio da  

Para se destacar e multiplicar lucros na pecuária é 
necessário util izar toda tecnologia para ir além do ótimo

CARLOS LOPES 

A população mundial se aproximará dos 
10 bilhões de habitantes em 2050, con-
tra 7,3 bilhões em 2015, segundo uma 
análise bianual do Instituto Francês de 
Estudos Demográficos (INED), divul-
gada em setembro. No fim do século, 
serão 11 bilhões. Tais estimativas aumen-

tam a responsabilidade e os desafios da-
queles que estudam e trabalham diariamente com vistas a 
suprir a demanda da humanidade por alimentos. Por isso, 
produtividade é essencial. 

As fazendas pecuárias que utilizam as tecnologias 
disponíveis em nutrição, saúde, genética e manejo ob-
têm índices de produtividade, em média, seis vezes 
superior àquelas que mantêm as práticas do passado. 
“A pecuária brasileira conta com mais de 1,3 milhão 
de produtores, porém, apenas pouco mais de 50 mil 
empreendimentos utilizam boa parte das tecnologias 
disponíveis no mercado, conseguindo atingir produti-
vidade superior a 18 arrobas por hectare/ano, o que 
as torna muito mais competitivas e rentáveis frente ao 
cenário atual”, destaca Mauricio Graziani, presidente 
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da Phibro Saúde Animal. 
“A base da produção de bovinos de corte no Brasil 

é realizada a pasto, e a intensificação através do uso de 
tecnologias comprovadas para maior eficiência produtiva 
em todas as fases (cria, recria e terminação), é fundamen-
tal para o aumento da rentabilidade e sustentabilidade 
desta atividade. O pecuarista e todos os profissionais que 
atuam nesta atividade precisam cada vez mais entender e 
trabalhar para atender às exigências do cliente final, ga-
rantindo um maior valor agregado para toda a cadeia da 
carne bovina”, acrescenta.  

O gerente de marketing da Biogénesis Bagó, Carlos 
Godoy, explica que, na média, os índices reprodutivos 
no Brasil são muito baixos perto do que poderia ser. “A 
taxa de prenhez, por exemplo, é, em média, de 63%. Com 
alta tecnificação é possível atingir um índice de 93%. Da 
mesma forma, a taxa de natalidade, que é de 58% e pode 
chegar a 82%; a taxa de desmame, de 50% para 90%; in-
tervalos entre partos podem reduzir de 20 para 14 meses. 
Em relação à taxa de mortalidade podemos sair de 4% 
e chegar a 2%. Já o ganho médio de peso por dia pode 
aumentar de 290g para 530g, com uma taxa de desfrute 
que saia de 22% e atinja 35%. Melhorar os índices de 
reprodução, fazendo uso das tecnologias disponíveis, é 
fundamental para superar as fronteiras da produção de 
carne e leite de qualidade”.

Pastagem produtiva
Produzir proteína animal é um desafio com várias fa-

cetas. Para que um animal produza mais carne, os produ-
tores utilizam os programas de melhoramento genético 
e investem em animais provados. Mas, por mais geneti-
camente evoluído que seja o animal, ele não produzirá 
sem comer. Quão mais e melhor ele come, mais produz. 
O pecuarista já sabe dessa conta, e por isso está cada vez 
mais de olho no valor do que o gado consome. 

Desde os primórdios da pecuária brasileira, as pasta-
gens são a principal fonte de alimentação para bovinos 
no país, devido a sua vocação natural para criação exten-

Carlos Godoy, Gerente de Marketing da Biogénesis Bagó

Especialista em pastagens, Moacyr Corsi

Leônidas Badaró
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siva. Não é por menos que hoje, no país, no mínimo 30 
milhões de hectares (ha) de áreas de pastagens estão em 
algum estágio de degradação, com baixíssima produti-
vidade para o alimento animal, de acordo com o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Mas, com o uso correto de tecnologias e de boas práticas 
agropecuárias, é possível fazerem essas áreas voltarem 
aos seus processos produtivos.

Professor titular da Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo 
(ESALQ/USP) desde 1989 e especialista em pastagens, 
Moacyr Corsi afirma que ainda existe preconceito com 
relação ao manejo, reforma e adubação de pastagens. 
Porém, para ele, esse é um caminho seguro e inevitável 
para o aumento da produtividade do rebanho de corte.

“Os produtores precisam começar a entender que 
não adianta uma lotação alta se o boi não ganha peso. O 
pecuarista passaria a entender a pastagem como cultura 
agrícola se mensurasse as perdas de produtividade quan-
do executa erradamente uma prática pecuária no tempo 
ou na forma. Ele não sabe que pode perder cerca de 24 
kg por cabeça (ou 0,8 arrobas) por mês quando subuti-
liza os pastos no período do inicio das chuvas, ou, ain-
da, que pode reduzir sua produtividade entre 20 e 30% 
quando deixa de controlar cigarrinhas de pastagens, ou 
que perde outro tanto por não considerar os prejuízos 
provocados pelas lagartas, plantas invasoras, manejo in-
correto dos animais, entre tantas outras falhas que po-
dem existir no processo”, explica o especialista. 
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FESTA
DO BOI

Maior evento agropecuário do Rio 
Grande do Norte e um dos mais 

tradicionais do Nordeste foi realizado 
de 7 a 14 de outubro, em Parnamirim

GUSTAVO MIGUEL

ZONA RURAL

P
romovida pela Associação Nor-
te-riograndense de Criadores 

(Anorc) e pelo Governo do Esta-
do, por intermédio da Secretaria 
Estadual da Agricultura, Pecuária e 

Pesca (Sape), o evento fez de sua 55ª 
edição uma das maiores da história. 
Esse ano a programação foi revitali-

zada, com muitas inovações, um mix ainda maior 
de produtos e serviços.

Oficialmente denominada de Exposição de 
Animais e Equipamentos Agrícolas, a Festa do Boi 
reuniu no Parque Aristófanes cerca de seis mil ani-
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mais, sendo mil puros de origem e de alta linhagem 
genética. Mais de 450 mil pessoas passaram pelo lo-
cal, movimentando aproximadamente R$ 10 milhões, 
somente em leilões, financiamentos para aquisição de 
animais, equipamentos e serviços. Foram, ainda, mais 
de cinco mil empregos diretos gerados.

Foram promovidos seis remates: Leilão Emparn 
e Convidados, Nuleite, Leilão Oficial ANQM, Leilão 
Nelore Potiguar, Leilão Sindi Estrelas 15 anos e Lei-
lão Pérolas do Nordeste. Também foram realizados 
os tradicionais julgamentos das raças pardo-suíço, 
sindi, gir, nelore, girolando, guzerá e guzerá aptidão 
leiteira. Outras atrações que atraíram grande público 
foi o desfile de cavalos Quarto de Milha, a Galeria 
dos Garanhões e a 11ª Exposição Ranqueada do Ca-
valo Pônei de Parnamirim, com animais de diversas 
partes do Nordeste.

Além dos tradicionais leilões, julgamentos e des-
files de raças de bovinos, equinos, caprinos e ovinos, 
a Festa do Boi promoveu inovações como a Feira de 
Aquarismo do Rio Grande do Norte e a Mostra Na-
cional de Queijos Artesanais, que fez parte da progra-
mação do Espaço Sebrae Empreendedor Terroir, que 
reuniu grandes chefs como os premiados Alex Atala 
e Raquel Novais, com queijarias dos principais polos 
queijeiros do país, incluindo Minas Gerais, São Paulo, 
Rio Grande do Sul e os estados do Nordeste.  Houve 
exposição, degustação e comercialização de produtos 
que unem qualidade e valorização da cultura local. 
Os produtores aproveitaram a ocasião para se reunir 
e chamar a atenção para a necessidade de uma legisla-
ção nacional específica para os queijos regionais fei-
tos artesanalmente. Os produtores realizaram um ato, 
denominado a Hora do Queijo, para cobrar a criação 
de uma lei que vigore nacionalmente e regulamente a 
atividade.

O médico veterinário diretor da Anorc Orlando 
Cláudio Procópio foi um dos expositores da raça sin-
di. Ele aproveitou a ocasião e promoveu uma degus-
tação da carne de animais provindos do seu criatório: 
um saboroso cruzamento tricross de sindi, nelore e 
angus, que foi um sucesso entre os visitantes da Festa 
do Boi. “Precisamos aumentar a velocidade do ciclo 
pecuário, e o sindi faz isso muito bem e com mui-
ta qualidade de acabamento. Aqui na feira tivemos 
oportunidade de mostrar isso”, afirma o pecuarista, 
que também cria caprinos e ovinos. 

“Foi um evento que trouxe soluções realistas, le-
vou a população para dentro do parque, evidenciou 
e valorizou o trabalho de nossos pecuaristas. O mo-
mento é de exaltar essas conquistas”, avalia o presi-
dente da Anorc, Marcelo Passos. 
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GENTE

Um sonho que conquistou o Mundo
FAZENDA PARAÍSO QUEBRA PELA QUARTA VEZ RÉCORDE 

MUNDIAL DE PRODUÇÃO NO GIR LEITEIRO
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tana, que viria a ser o pai de Maria Te-
reza e seus quatro irmãos. Apaixonado 
pela fazendeira convicta que Hono-
rina era, o advogado Júlio Baptista da 
Costa Filho adquiriu a Fazenda Santa 
Gemma em Franca, (SP), cidade onde 
chegou até a montar seu escritório de 
advocacia;  mas, com o tempo, acabou 
por se envolver tanto com a atividade 
pecuária que, por fim, resolveu se de-
dicar apenas a ela. Era o início de um 
importante capítulo na história do gir 
leiteiro.

A região de Franca é até hoje con-
siderada um dos berços da raça gir 
no país, em grande parte por conta 
da família de Maria Tereza. A história 
conta que o município começou a fi-
car famoso nacionalmente depois da 
chegada do touro Gaiolão, em 1936, 
que veio em um das importações de 
Ravísio Lemos. O emblemático animal 
foi adquirido (do girista João Batista de 
Figueiredo Costa, patriarca da Fazenda 
Terra Vermelha – KCA) pelo irmão 
de Dona Honorina, Nilo Lemos, um 
dos maiores conhecedores de gado da 
época, e seu sócio e cunhado, Júlio, ou 
doutor Julinho, como era conhecido o 
pai de Maria Tereza. Para os padrões 

CRIADORES

paixão e muito leite
Tradição, 

ARQUIVO PESSOAL, GUSTAVO MIGUEL E ZZN PERES

Fazenda Paraíso, em Franca (SP),  guarda três tesouros 
da pecuária nacional:  duas vacas gir  leiteiro recordistas 

mundiais de produção de leite e o amor de sua 
proprietária,  Maria Tereza Lemos, pela raça

M
aria Tereza Lemos 
Costa Calil é pro-
fessora, psicóloga, 
empresária e uma 
criadora que nasceu 
dentro da história do 
gir leiteiro. Embora 
ainda não soubesse 

disso quando criança, seu caminho es-
tava entrelaçado ao da raça que, muitos 
anos depois, se tornaria a sua paixão 
e motivo de orgulho, assim como foi 
para seus pais.

A história do que viria a ser o Gir 
Leiteiro TÓLA, apelido e marca de 
Maria Tereza, começou bem antes de 
seu nascimento, no início do século 
20, na propriedade rural de sua avó, 
a Fazenda Taquaral, no município de 
Patrocínio Paulista (SP). Lá, a família 
plantava café, até o dia que a mãe de 
Maria Tereza, Dona Honorina Lemos, 
ganhou de um tio uma bezerrinha da 
raça gir. Foi paixão à primeira vista. 
A ainda criança Honorina se apegou 
imensamente ao animal, o que lançou 
as bases de um grande futuro da famí-
lia na raça.

Anos depois, Honorina conheceu 
um jovem advogado da capital paulis-

da época, Gaiolão apresentava uma 
qualidade racial diferenciada, o que, em 
pouco tempo, transformou-o em um 
dos melhores da sua raça, despertando 
interesse nacional e chegando a valer o 
mesmo que vários lotes de bois gordos. 

A história do touro continuaria 
pelos seus filhos e netos, um deles o 
famoso Triunfo, comprado pelo pecu-
arista Brasiliano Barbosa ainda bezerro, 
por 600 contos de réis, na mesma épo-
ca em que um boi gordo para o abate 
valia um conto de réis. Alguns anos 
depois, o mesmo animal foi recompra-
do pelo pai de Maria Tereza por meio 
milhão de cruzeiros, tamanho era seu 
valor. 

Doutor Julinho e Dona Honori-
na organizaram uma grande recepção 
para o retorno de Triunfo. Políticos, 
pecuaristas de todo país, e até a ban-
da da polícia militar foram convida-
dos para animar uma festa para mais 
de quatro mil pessoas, organizada na 
Fazenda Santa Gemma. Ao final da 
comemoração, o casal de criadores ti-
nha comercializado em coberturas do 
touro o dobro do valor investido na 
recompra. Triunfo viveu por 11 anos 
na propriedade e acabou morrendo em 
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1955, vítima de um raio. Sua cabeça foi embalsamada e ainda 
hoje está preservada e mantida pela família, na que hoje é 
a Fazenda Paraíso, administrada por Maria Tereza, que na 
época da morte do touro tinha apenas seis anos, mas, se lem-
bra até hoje.

Em 1979, quando o pai de Maria Tereza faleceu, sua 
mãe continuou criando seu tão adorado rebanho gir até 
seus últimos dias de vida, em 2003. Nessa época, as terras da 
Fazenda Santa Gemma que já haviam sido divididas entre 
seus cinco filhos: Maria Helena, Maria Júlia, Maria Ângela, 
Nilo e Maria Tereza, a filha mais nova, que de sua parte fez 
a Fazenda Paraíso. Abatida pela perda da mãe e dedicada 
a outras atividades, a caçula não pretendia continuar traba-
lhando com a raça, mas, seu filho mais novo a convenceu 
do contrário. 

“Meu filho Júlio sugeriu que eu preservasse alguns dos 
animais na fazenda, em homenagem à avó dele. Concordei, 
e deixei que ele mesmo escolhesse algumas”, conta a selecio-
nadora, que, na época, trabalhava como professora e empre-
sária do ramo imobiliário, essa última ainda uma atividade 
atual. 

Através dessas treze vacas herdadas da mãe, Maria Te-

reza começava a trilhar a sua parte desse caminho histórico 
que começou com seus antecessores.  Em 2004, comprou 
de Sílvio Queiroz Pinheiro, um touro da tradicional Fazenda 
Silvânia para começar a cobrir as fêmeas, e logo pegou gosto 
pela criação. De lá para cá, Maria Tereza vem descobrindo, 
cada dia mais, sua vocação para ser uma legítima fazendei-
ra, como sua mãe. Inclusive, o rebanho de Dona Honori-
na também é preservado por sua filha Maria Ângela, assim 
como pelos seus netos Júlio, Gê, Túlio, Diogo e Luciana. 

O criatório da Fazenda Paraíso conta com um rebanho 
formado através de genéticas consagradas da raça, como o 
próprio Gaiolão. Destacam-se no plantel matrizes doadoras, 
campeãs de pistas e de torneios leiteiros da melhor genéti-
ca gir leiteiro encontrada no país, entre produções próprias 
e aquisições dos tradicionais selecionadores aquisições das 
principais seleções da raça: Brasília, Calciolândia, FB, Mu-
tum, Silvana e Kubera entre outros. 

Maria Tereza mora em Ribeirão Preto (SP), mas viaja 
semanalmente para cuidar de seu plantel. Na fazenda, uma 
equipe escolhida a dedo toma conta do dia  a dia. “Se exis-
te um segredo de sucesso em qualquer negócio é que uma 
equipe satisfeita e bem afinada atinge qualquer objetivo. Pre-

Helga FIV TOL (Jaguar TE do Gavião x Dalila TE) 
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Maria Tereza ladeada pelos netos e filhos recebe premiação conquistada 
pelo Ranking durante a ExpoGil 2017

Bandeira, tri-recordista mundial da raça em produção de leite

zo muito pela minha, que é pequena, mas altamente compro-
metida”, conta. 

Já ao contrário da equipe, a família é grande. Maria Tere-
za tem quatro filhos e cinco netos: Matheus (pai da Maria e 
Matheus José), Thiago (pai do Théo), Thomas (pai da Cata-
rina e Isabella), e Júlio. Cada um dos filhos seguiu um rumo 
diferente do da mãe e dos avôs, mas mesmo distantes das ati-
vidades cotidianas da fazenda, acompanham os passos e dão 
retaguarda.

Nos netos a criadora enxerga sua sucessão ainda distante. 
A neta mais nova, Maria, de três anos, adora ficar no curral e 
brincar com as vacas; e os outros sempre aproveitam as férias 
na fazenda. “Eles ainda são muito novos e é difícil dizer quem 
poderia dar continuidade ao trabalho, mas acredito que minha 
paixão deve ter sido herdada por algum deles, como eu herdei 
a da minha mãe”. 

Seleção de recordes 
Hoje, pouco mais de dez anos do início da seleção, o tra-

balho dedicado, sério e apaixonado de Maria Tereza dá frutos 
em todo país. A marca TÓLA é reconhecida nacionalmente 
como parte importante da atualidade da raça gir leiteiro. E 
não é para menos. Quando o assunto é recorde de produção 
de leite, a proprietária da Fazenda Paraíso sabe do que está 
falando. 

Nas mãos de Maria Tereza, a produção do gir leiteiro 
atingiu outro patamar. Em 2012, adquiriu a vaca Bandeira do 
criador Clóvis Tadeu de Andrade, em um condomínio com 
Mila de Carvalho Laurindo e Campos. A filha de Jaguar TE 
do Gavião em Azaléia D5862A já tinha sido Campeã Fêmea 
Jovem e Melhor Úbere do Torneio Leiteiro de Passos (MG), 
em 2012 (em sua primeira lactação) e, após a compra, seguiu 
em manejo de desafio na propriedade de Maria Tereza, onde 
alcançou mais de 13 mil kg de leite em 365 dias. 

Naquele mesmo ano, a dupla de criadoras ofertou 1/3 das 
cotas da Bandeira no 4º Leilão Caminho da Índia, realizado 
durante a ExpoZebu, em Uberaba (MG), e a elas juntou-se 
o criador Eduardo Costa, conhecido nacionalmente por ser 

o proprietário do pai da Bandeira, Jaguar TE do Gavião. 
Mais tarde, Sergio Mello e Paulo Ricardo Maximiliano 
completaram o condomínio. 

Maria Tereza sabia do potencial da vaca, mas não 
deixou de surpreender-se quando, em Goiânia (GO), 
ainda na categoria Vaca Jovem, Bandeira quebrou o 
recorde mundial de produção mundial. Surpresa maior 
ainda veio poucos meses depois, em Avaré (SP), quando 
a vaca quebrou seu próprio recorde, produzindo média 
dia de  63,2 kg de leite. Mas, seu auge ainda estava por 
vir: Bandeira tornou-se tri-recordista mundial de pro-
dução de leite da raça, já vaca adulta,  quando atingiu a 
inédita marca de 77,565 kg de leite no  Torneio Leiteiro 
de Franca (SP), em 2015. Bandeira  tornou-se o único 
animal gir leiteiro do mundo a deter recordes em duas 
categorias diferentes: Vaca Jovem e Vaca Adulta. 

Só que a história de recordes na vida da criadora da 
Fazenda Paraíso não termina por aí. Maria Tereza as-
sistiu esse ano mais uma marca ser quebrada por um 
de seus animais. Durante a última Exposição Nacional 
do Gir Leiteiro (ExpoGil), uma das mais concorridas 
da raça, promovida em Uberaba no último setembro, 
a Fazenda Paraíso bateu seu próprio recorde. A matriz 
Helga FIV TOL (Jaguar TE do Gavião x Dalila TE) ba-
teu um novo recorde mundial, atingindo a incrível média 
de 78,370 kg de leite/dia. “Nos primeiros recordes até 
pensei que podia mesmo ser sorte, mas, a essa altura, 
acho difícil dizer que é só isso. Vai bem mais além”, brin-
ca Maria Tereza. 

“Um recorde não se fabrica e nem se elabora de um 
dia para o outro, é fruto de uma longa história, que co-
meça anos e anos atrás, com a própria evolução do gir 
leiteiro. Um recorde é fruto de uma criteriosa seleção de 
muitos criadores. A minha parte é apenas criar condi-
ções para que a genética que vem sendo apurada através 
de gerações, se desenvolva e se manifeste. É também 
muito importante respeitar os limites de cada animal, 
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preservando acima de tudo sua integridade física . Vejo no 
concurso leiteiro, por ser uma forma de avaliação diferente 
da realidade do dia a dia, uma maneira de conhecer o poten-
cial da raça, e de cada animal, o que colabora em muito para 
a atual seleção”, considera Maria Tereza. 

Ao final da ExpoGil, Maria Tereza estava esbanjando 
felicidade, tendo certeza de que todo e qualquer louro con-
quistado foi resultado de muito trabalho e dedicação. “A ale-
gria de trabalhar com o gir leiteiro é diária, mas, momentos 
assim nos deixam com muito orgulho, porque fica evidente 
que estamos caminhando na direção certa. Acredito no gir 
leiteiro como ferramenta viável e indispensável para produ-
ção de leite no nosso país, e, por acreditar e amar a raça, me 
dedico com afinco na criação e no melhoramento genético. 
Daí essa combinação que vem dando tão certo: tradição, pai-
xão e muito leite”, finaliza.

“Meus cumprimentos a todos que contribuí-
ram para o aprimoramento e melhoramento 

genético da Helga. Minhas reverências 
ao senhor Hélio Macedo, que descobriu a 

força genética da Dalila, sua mãe  Ao Carlos 
Caldeira Brandt e Eduardo Costa, respec-
tivamente criador e divulgador  do Jaguar, 

pai de Helga.  Cumprimentos à Calciolandia, 
responsável pelo desenvolvimento genéti-
co da Nigéria e Nobre. Minha reverências a 

todos nossos criadores, assessores, antigos 
e atuais, que promovem e colaboram para 
a evolução do gir leiteiro. Obrigada à ABC-

Gil, organizadora do evento e defensora da 
raça; à minha equipe que não mede esfor-
ços para desenvolver seu trabalho. Para-
béns ao Saul , que na fazenda do senhor 

Hélio teve a visão de pinçar a Helga no meio 
de outras irmãs. Obrigada e parabéns ao 
Glayk, que debruçado em livros e conhe-
cimentos técnicos, imbuído de um ideal, 

soube tão bem nos orientar para respeitar 
o animal e ao mesmo tempo explorar seu 

potencial. E à Vânia, pela retaguarda, e que 
tão bem nos passa a ideia de que a união faz 

a força. Quero agradecer também a todos 
que nos apoiaram, torceram e reconhecem 
que a vitória  da Helga é fruto de uma gené-
tica melhoradora, aliada ao manejo de uma 
equipe dedicada e competente. Obrigada 
Diego, obrigada Vinícius, Paulão, Jusceleia 

e Edilson. Sem vocês, sem suas noites 
insones, sem sua dedicação, sem a preo-

cupação com os detalhes, a Helga não teria 
desabrochado, não teria se revelado como 
essa grande produtora de leite Obrigada a 

meus pais. Obrigada gir leiteiro”.

Maria Tereza Lemos Costa Calil - Tóla

Maria Tereza ainda criança, na Fazenda Santa Gemma, com o touro Guatambu, filho 
do histórico touro Triunfo 
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le conta que nasceu dentro do 
curral, e no campo sempre es-
teve em casa. Natural de Natal 
(RN), Arthur é a quarta geração 
de pecuaristas na família. Em 
2002, conheceu a raça sindi e fi-

cou muito admirado com seu po-
tencial, o que o levou a começar a 
criação. Começava ali o que viria a 

ser um projeto de vida. Muito estudioso, Ar-
thur buscou toda literatura disponível sobre o 
gado paquistanês e, não satisfeito com a quan-
tidade de informação encontrada, foi em busca 
do conhecimento prático.

Começou visitando os rebanhos vizinhos, 
no Norte e Nordeste, quando conheceu bravos 
produtores que tem no sindi o seu sustento; 
e depois avançou rumo ao Sudeste, onde co-
nheceu tradicionais selecionadores. Conheceu 
muita gente, criou uma grande rede de amigos 
e parceiros. De tudo, aprendeu muito, e nunca 
parou de estudar. Até hoje viaja o Brasil em 
busca de desbravar novos territórios para raça. 
“O sindi é uma ferramenta preciosa para pecu-
ária tropical”, sentencia. 

Aos poucos, Arthur foi se tornando um 
grande conhecedor da raça, a ponto de outros 
criadores o pedirem conselhos sobre a seleção. 
Começou a colaborar com alguns rebanhos e 
leilões, como cortesia aos amigos, mas, a de-
manda aumentou a ponto dele precisar pro-
fissionalizar o serviço. Foi então que surgiu a 

Arthur Targino Assessoria, empresa fundada em 
2012. 

Além de pecuarista e assessor, Arthur também 
é servidor público do Rio Grande do Norte. Seu 
maior desafio é conciliar todas essas atividades 
com a missão de ser pai de Arthur e Guilherme, 
e marido de Daniele, família que o acompanha 
nessa trajetória.

Hoje, aos 40 anos, o consultor já formou mais 
de 15 rebanhos somente no Nordeste. É um dos 
profissionais por trás do sucesso dos principais 
eventos e leilões da raça, e tem satisfação em di-
zer que já trabalhou com os maiores seleciona-
dores de todo país. “Ao longo desses anos, tive a 
oportunidade de conhecer grandes criadores, com 
os quais pude aprender muito, o que me levou a 
tomar decisões coerentes dentro do trabalho pela 
raça. Hoje, nosso rebanho é selecionado a pasto, 
direcionado para funcionalidade, pensado para 
realidade brasileira”. 

Muito prático em seu trabalho, Arthur acredita 
em funcionalidade, produtividade e planejamento 
global. “Não adianta você só melhorar uma raça. 
É necessário melhorá-la sabendo onde ela estará 
inserida no contexto econômico. Esse é o grande 
desafio”. 

Ele aposta todas as fichas no sindi, e explica 
seu trabalho como um “encontro de identidade 
para cada rebanho, de acordo com a necessida-
de de cada produtor”. Tudo calcado na realidade 
brasileira, “um trabalho pé no chão, sem roman-
tismos”, define. Como a pecuária precisa. 

Um profissional 

Arthur Abdon Targino 

em prol do sindi
GUSTAVO MIGUEL 
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Antônio Teófilo, Ana Cláudia e Geraldo Alves Careca, Madruga, Humberto, José Teixeira, Alvaro, 
Waldemir, Renato e Arthur

Cipriano, Paulo, Breno, Alexandre, Marinho e Nauber

Delsique, José Eduardo, Jalmir, Alan e Lucas Emanuel, Ronaldo Alves e Hélcio Fernando, José Gilmar e Fernando Filho

Gabriel, Cristiane, José Gilmar, Gilmar e Joãozinho Gilcelia e José GilmarHerminio Brito e Luiz Carlos

Woden Filho, Woden e Rodrigo Madruga Mari, Cris, Paulo, Lilian, Tavinho e Daniel Matheus, Ana carolina, Josemar, Júnior e Kerolayne

Mirella e Edval Pompeu e Dalia Borba Synara, Pedro e Neider 

Marcelo Passos e Thalya 
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Aline, Bruna, Cláudia, Meire e Ana Paula Carlos, Wilson e Maria José

Carlos, Bruno, José Victor e Guilherme Jordane, Lucas, Júlio, Valter e Adilson

Maria Tereza, Adriano e Renata Mário, Netinho, Adauto e Valamir

Avandelci, Cecília, Meire, Léo, Vanessa, José Neto, 
Bruno e Luísa

Rafael, Wander, Winston, José Eduardo e CleitonMeire e Leyd

Vinicius e DorivalSoraia, Paulo, Plauto, Michaela e Paulo Maximiliano Nico Léo e Roberto
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A Qu4ttro Assessorias Consorciadas nasce 

com uma nova proposta de gestão para 

organização e condução de leilões, 

exposições, shopping de animais e dias de 

campo. 

Com o objetivo de unir forças para somar 

resultados e prestar um serviço de excelência,  

oferecendo soluções práticas e buscando 

resultados consistentes com responsabilidade, 

ética, comprometimento, respeitando os 

valores profissionais e principalmente 

colocando o cliente em primeiro lugar.

Através de nosso quadro técnico, 

oferecemos os seguintes serviços:

- Assessoria técnica e comercial na Pecuária 

Leiteira;

- Condução de processos de seleção, focando 

produtividade.

- Acasalamentos, classificação e estratificação 

de rebanhos;

- Seleção de animais para exposições e 

eventos pecuários;

- Gestão e planejamento de rebanho;

- Leilões, shoppings, dias de campo e eventos 

pecuários.

31 9 9615-4815 61 9 9965-0353 34 9 8800-767816 9 9769-4655
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Alessandro, Clenon e Paulo GolinAlceu, Bruno e Frank Arlinda, Marino e Renata

César e SilvestreCiça e Cláudia Garetti, Ricardo e Alceu

Helio, Rosana, Gil Pereira, Arnaldinho e FrankDari, Helio, Jair de Paula, Frank e Alceu Isabel, Luciana e Marilena

João Filho, Gabriel e LucianaMaurício Ianni, Beto Mendes e Arnaldinho Jaime, Pedrinho, Helio, Frank, Luiz Rozenblit e Alceu

Renato e FrankSolange e Duda Biagi Paulo, Zé Furtado e João Leopoldino

Nelclair, Gustavo, Dorival e RodolfoMaurício, Ronaldo Alves e Miguel Retusci Orlandinho, Ricardo e Felipe
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O NELORE É A NOSSA MOEDA.
SUA VALORIZAÇÃO DEPENDE DE INVESTIMENTO 
E COMPROMETIMENTO.

LEILÃO VIRTUAL TOUROS 
SANTA MARINA 2017
24 DE OUTUBRO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA SANTA MARINA
VIRTUAL
(18) 3622-1197

5º LEILÃO VIRTUAL DE
TOUROS FAZENDA ARARAS
05 DE NOVEMBRO - 14h - CANAL RURAL
FAZENDA ARARAS
VIRTUAL
(31) 3539-9100

Vila dos Pinheiros
LeiLão

NeLore
eDiÇão 2017

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

2º LEILÃO VIRTUAL ELITE
E GENÉTICA CARTHAGO
31 DE OUTUBRO - 21h - CANAL RURAL
GRUPO CARTHAGO
VIRTUAL
(34) 3331-6800

LEILÃO VIRTUAL MATRIZES 
SANTA MARINA 2017
7 DE DEZEMBRO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA SANTA MARINA
VIRTUAL
(18) 3622-1197

LEILÃO NELORE AL MARE
ILHABELA 2017
8 DE DEZEMBRO - 21h - CANAL RURAL
GRUPO CARTHAGO - CRL AGROPECUÁRIA
ILHABELA - SP
(31) 99795-0227 - (34) 3331-6800

LEILÃO VIRTUAL
NELORE VISUAL
30 DE OUTUBRO - 21h - TERRAVIVA
FAZENDA VISUAL
VIRTUAL
(43) 3372-1111

LEILÃO VIRTUAL DE FÊMEAS 
NELORE MATA VELHA 2017
23 DE NOVEMBRO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA MATA VELHA
VIRTUAL
(34) 2103-5252

LEILÃO TOUROS PROVADOS 
GUADALUPE 2017
13 DE NOVEMBRO - 21h - CANAL RURAL
FAZENDA GUADALUPE
VIRTUAL
(18) 3303-7200 - (11) 2155-6550

TOUROSTOUROSTOUROS
P R O V A D O SP R O V A D O SP R O V A D O S
G U A D A L U P EG U A D A L U P EG U A D A L U P E

L E I L Ã OL E I L Ã OL E I L Ã O

LEILÃO VRJC
EDIÇÃO VIRTUAL
9 DE NOVEMBRO - 21h - CANAL RURAL
JOSÉ CARLOS PRATA CUNHA
VIRTUAL
(18) 99786-0435 - (18) 99143-9390

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

A ACNB RECOMENDA
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VILLA VÉRICO / SÃO PAULO • SP

ADQUIRA SEU CONVITE:

11 3293-8900 

APOIO:

DEZEMBRO
19h

11
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A gangorra de 2017 e o futuro do boi

Eduardo Muniz de Lima
Médico Veterinário pela UNESP-Jaboticabal, especialista em Produção de Ruminantes-UFLA, MBA em 

Gestão Empresarial-FGV, Master Mind Aliança Agrotalento, Diretor da Minerembryo Central de Receptoras

m nenhum momento do passado recente da His-
tória de nosso país tivemos tanta sujeira sendo 
exposta para fora do “tapete”, e junto, grandes 
oscilações nos valores de @ de boi, e grandes re-
voluções no setor.

O Judiciário e a Polícia Federal fazem seu pa-
pel com novas descobertas bombásticas a cada dia, 
muitas envolvendo a empresa líder do nosso setor. 

Delações vão descobrindo o funcionamento real do poder dos 
principais partidos políticos da nação, e os setores produtivos 
dão respostas antagônicas, principalmente o agronegócio, que 
cresce ano após ano. 

Mas, vamos à pecuária. O valor da @ começou alta no ano, 
depois vieram “Carne Fraca”, delações do JBS, Funrural e sua 
cotação despencou, literalmente. Importadores aproveitaram 
e aumentaram o poder de compra de nossa carne. Confinado-
res, sem perspectivas em curto prazo, não fecharam volume 
de bois no primeiro “tombo” do confinamento, e, em agosto 
tivemos a maior alta de @ dos últimos 21 anos. Começa se-
tembro, irmãos Batista presos, JBS sai das compras e @ volta 
a cair novamente. E nós, pecuaristas e criadores de gado puro?

Na crise muitos jogam a toalha ou tem que dispor de bens 
que, em situações normais, não o fariam. Se conversarmos 
com grandes pecuaristas experientes, estes nos falarão que fi-
zeram mais dinheiro nas grandes crises do que fora delas. Isto 
vem proveniente, principalmente, das mudanças de gestão e 
compras bem feitas em momentos de incertezas. 

E é isto que ocorre hoje no mercado comercial, onde a 
compra de fêmeas jovens ficou bastante atrativa com a queda 
do valor dos bezerros. O mesmo movimento vemos no gado 

OPINIÃO

de elite, onde grandes fazendas de criação de genéticas reno-
madas dispõem de famílias que outrora não fariam. Esta de-
mocratização da genética, seja na forma de doadoras, touros, 
embriões, sêmen, etc, se faz de maneira mais facilitada neste 
momento delicado.

Vivenciamos leilões de 24, 36, até 50 parcelas, negócios óti-
mos para os compradores diretamente nas fazendas, novas for-
mas de comercialização utilizando a internet como ferramenta, 
como leilões na web, shopping nos sites das fazendas, vídeos 
de lotes por WhatsApp, Telegran, Facebook e Instagram, apli-
cativos especializados, entre outros. Estamos vivendo realmen-
te uma revolução na comercialização de genética, tornando-a 
mais acessível a uma maior parcela dos pecuaristas.

Temos hoje, sim, o país das oportunidades no setor pecu-
ário, onde o desfrute é de apenas 19,3% do rebanho, taxa de 
desmame de 65,3%, IEP de 17 meses, a Inseminação Artificial 
não chega a 12% de suas vacas e a FIV (Fertilização In Vitro) 
não chega a 0,25%. Necessitamos de 600 mil touros por ano e 
só temos 35 mil touros com algum tipo de avaliação genética 
(6% do mercado). E temos que nos preparar para os novos 
desafios que surgirão como novo mercado consumidor muito 
mais exigente, monitoramento de fazendas por drone, aplica-
tivos nos celulares dos peões, peso e gráficos individualizados 
“full time” nos confinamentos junto com conversão alimentar 
diária, robotização, produção de carne em laboratório, etc. 

As perguntas que devemos responder hoje: como quero 
estar como pecuarista em 10 anos? O que devo aproveitar e 
comprar hoje? Qual a genética mais adequada?  Talvez não cor-
rer riscos hoje seja a ação mais arriscada!

E
MERCADO diretoria@minerembryo.com.br
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Inovações tecnológicas aumentam eficiência

Paulo Sergio Fragnito 
Zootecnista da Agropecuária Vista Alegre 

paulo_fragnito@hotmail.com

onciliar eficiência nos processos e rentabilidade 
é o sonho de qualquer pecuarista. Para conse-
guir tal objetivo é necessário buscar soluções 
tecnológicas que sirvam de ferramentas para me-
lhorar o desempenho da propriedade. Mas, o que 
parece sonho para uns, já é realidade para outros 
que adotaram o modelo de pecuária de precisão, e 

hoje colhem os frutos do sucesso. É o caso da Agropecuária Vis-
ta Alegre, localizada em Presidente Bernardes, no interior paulis-
ta, que se destaca como referência em automatização e gestão de 
processos.

A fazenda de produção intensiva de bovinos investe de for-
ma contínua em automação de processos, informatização e boas 
práticas de manejo, mantém mais de quinze mil animais alojados, 
produzindo mais de 230 mil quilos de ração diariamente para se-
rem fornecidos para cerca de 120 lotes de animais. O que cha-
ma a atenção é que, embora a operação seja de grande custo e 
complexidade, pois exige alto nível de precisão para garantir a 
formulação correta de diferentes receitas de ração, ela é realizada 
com sucesso por apenas três funcionários.

Mas, nem sempre a realidade da Agropecuária Vista Alegre 
foi assim. Há cinco anos, a propriedade contava com uma equipe 
de cinco funcionários que mesmo sendo altamente treinados não 
conseguiam ter um bom nível de eficiência e qualidade, não por 
questão de desempenho, e sim porque o grande problema era 
que nesta época, o que havia disponível para o controle de pro-
cessos de uma produção intensiva de bovinos era muito limitado. 
As balanças para controle de pesagens em caminhões e controle 
de produção e distribuição de ração eram todas importadas, com 
pouco suporte técnico no país e difícil integração aos sistemas 
de gestão.

Outro agravante era que toda a operação de controle era 
feita em planilhas eletrônicas coletando a maioria dos dados em 
apontamentos manuais (rascunhos) pelos operadores das máqui-
nas, para depois serem digitados por outra pessoa. Esse proces-
so gerava erros como: dado redigido errado pelo operador ou 
digitador, informações interpretadas de forma errônea devido a 
caligrafia confusa, ou ainda dados perdidos por falha na coleta da 
informação.

A grande virada na propriedade, com a adoção de um mo-
delo eficiente de automação e gestão, ocorreu há quatro anos, 
após a parceria com a Exacta Balanças. A empresa com sede em 
Rancharia (SP) e polo desenvolvedor de produtos em Ribeirão 
Preto (SP), estava há pouco tempo no mercado, mas, já desen-
volvia projetos modernos que iam de encontro às necessidades 
da propriedade. 

OPINIÃO
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A carência do setor de tecnologias somada às ideias inovado-
ras da Exacta motivaram a Fazenda Vista Alegre a acreditar na 
parceria para desenvolver soluções inteligentes e eficientes para 
a propriedade como, por exemplo, a criação de uma balança au-
tônoma que tivesse fácil programação e coleta de resultados para 
gerenciamento das operações de carregamento de descarrega-
mento em caminhões ou vagões misturadores de ração.

A concepção deste equipamento considerou: receber e enviar 
dados a um sistema de gerenciamento via comunicação sem fio; 
utilizar tecnologias para que a máquina e o operador conseguis-
sem uma relação amigável; permitir monitorar em tempo real o 
processo de produção e levar precisão às tarefas de dosagens dos 
insumos nas dietas do rebanho. Surgiu assim a Balança de Trato 
Bovino EX3001L, que auxilia no gerenciamento ou controle dos 
processos de produção e distribuição de ração ao rebanho em 
confinamento. 

O equipamento foi testado exaustivamente na Vista Alegre, 
sendo submetido a diferentes condições de tempo, temperatura 
e outros fatores. O grande diferencial é que a balança facilita a 
programação de diferentes receitas de ração aos grupos de gado, 
em fases distintas de alimentação na propriedade. Isto é possível 
porque o equipamento armazena e permite a escolha de várias 
ordens de produção, que podem ser facilmente escolhidas na tela 
sensível ao toque (touch screen) e executadas de maneira interca-
lada, otimizando a quantidade de “batidas” e tratos que o mesmo 
veículo consegue executar no mesmo dia. 

As programações, tanto para a produção como para a dis-
tribuição de ração, podem ser diariamente corrigidas, tomando 
como base os desvios de peso registrados, previamente para cada 
curral. Assim, a programação e a coleta de resultados, podem ser 
realizadas todo dia, de forma rápida e simples, por meio de um 
pendrive (porta USB da balança). 

A união do trabalho das duas empresas também está possi-
bilitando o desenvolvimento da ferramenta Gestão Exacta, um 
software de gestão completa da propriedade que abrange gran-
de parte dos processos, entre eles: registro dos manejos, pesos 
dos animais, ocorrências sanitárias, registro de ingredientes e 
seus nutrientes bem como plano nutricional integrado a progra-
mação diária dos tratos do rebanho (Ordens de produção para 
a EX3001L). A ferramenta tem auxiliado para que os processos 
sejam conduzidos sem falhas de informações. Tudo isso permitiu 
que a propriedade implantasse o conceito da Nutrição de Preci-
são, onde erros de receitas, desvios de pesagens e erros de dis-
tribuições de dietas estão diminuindo continuamente, levando a 
uma maior produtividade e lucratividade.

C
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Chegou a hora de mudar, articular e avançar!

Ruy Fachini Filho
Presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), produtor rural, presidente do 

Sindicato Rural de Campo Grande e Conselheiro Fiscal da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul (Famasul)
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secretariado@gtps.org.br

ransformação é a palavra que melhor define o 
momento em que o Brasil está. Da política a 

economia, os mais diversos setores brasileiros 
estão sofrendo grandes mudanças, e quando fala-

mos em pecuária de corte, o cenário que identifi-
camos, felizmente, não é diferente.

Relembrando um pouco do nosso passado 
recente. Uma das principais alterações na história da ativida-
de ocorreu em 2007, quando o Brasil já havia se consolidado 
como o segundo maior produtor 
de carne bovina e maior exporta-
dor desse produto do mundo. Na 
ocasião, a pecuária já sofria uma 
grande pressão para se transfor-
mar em uma atividade mais efi-
ciente e a falta de diálogo direto e 
articulação entre os elos da cadeia 
de valor da carne bovina trazia 
problemas para a atividade.

É bom lembrarmos que até pouco tempo, quando falá-
vamos em sustentabilidade, era muito forte o viés ambiental. 
Pouco, ou quase nada, se falava da questão social, e quiçá a 
econômica. Acredito que este foi o grande empecilho para 
promover a sustentabilidade no passado. Neste contexto, foi 
criado, em 2007, o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável 
(), que, desde então, tem auxiliado na articulação entre todos 
os atores da cadeia. Os avanços que conseguimos nos últimos 
anos são inegáveis!

Por meio da atuação do GTPS, provamos que é possível 
sim associar a atividade pecuária com preservação e o bom 
uso dos recursos naturais através de muita inovação, tecnologia 

e pesquisa. Hoje, já nos deparamos com ótimos exemplos de 
uma pecuária mais eficiente, incorporando tecnologias e boas 
práticas na pastagem, no melhoramento genético, manejo, sa-
nidade, produção e produtividade.

A economia brasileira, historicamente, tem muito a agrade-
cer pelo crescimento da atividade pecuária e seus representan-
tes. Contudo, sabemos que ainda existem grandes desafios pela 
frente para continuarmos avançando.

É sabido que, atualmente, grande parte das áreas destinadas 
a pecuária apresentam algum tipo 
de processo de degradação, sendo 
que os mais impactados são sem-
pre os médios e pequenos produ-
tores rurais. Para solucionar este 
processo, é preciso criar políticas 
públicas que facilitem o acesso a li-
nhas de créditos especiais, as quais 
incentivam os pequenos e médios 

produtores a continuar na atividade.
Concomitante a isso, ainda existe no Brasil uma grande di-

ficuldade com a mão-de-obra qualificada. Temos um percen-
tual de pecuaristas altamente tecnificados, outros que adotam 
apenas alguns tipos de tecnologia, e uma grande fatia sem ne-
nhum tipo de inovação em seus processos.  

Os desafios existem, não são poucos e nem pequenos, mas 
é sempre válido ressaltar o trabalho de iniciativas do GTPS, do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por exemplo, 
que querem fazer da pecuária uma solução, e não simplesmen-
te apontá-la como a grande causa dos problemas do mundo.

T
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OPINIÃO Fernando Sartori Molino
Coordenador Jurídico Trabalhista na LDG ADVOGADOS, 

especialista em Direto do Trabalho
fernando@ldgadvogados.com.br

Reforma Trabalhista e a Terceirização – 
Aspectos relevantes para a área rural

efinitivamente, 2017 foi o ano de muitas alterações 
nas normas que regem o Direito do Trabalho. Pri-
meiro foi a promulgação da Lei nº 13.429/2017, 
em 31 de março, popularmente denominada “Lei 
da Terceirização”. Depois foi a aprovação da “Re-
forma Trabalhista”, em julho, com a promulgação 
da Lei 13.467/2017, que entrará em vigor no mês de 
novembro. Embora sejam as reformas para o traba-

lhador num aspecto geral, certo é que as mudanças na legislação trazem 
reflexos gerais também ao trabalhador rural, tais como a mudança da 
jornada de trabalho; mudança no prazo do contrato temporário; não 
pagamento das horas de deslocamento entre casa e trabalho, entre ou-
tros. 

Importante frisar que existe o Projeto de Lei 6.442/2016 em trami-
tação na Câmara dos Deputados, que regulamentaria, especificamente, 
o trabalho rural. Tal projeto traz pontos em destaque, tais como a pos-
sibilidade do trabalhador ser remunerado com salário mais moradia e/
ou parte da produção local (alimentos ou animais); a flexibilidade da 
jornada de trabalho, mediante negociação entre empregador e empre-
gado, para que este possa trabalhar até 12 horas por dia, com remune-
ração a título de hora extra do que ultrapassar as oito horas diárias ou 
estipulação de banco de horas; o trabalho por 18 dias seguidos para o 
empregado que tiver residência em cidade distante do local de trabalho, 
mediante iniciativa deste, com a finalidade de usufruir de folga prolon-
gada com a sua família; venda de férias mediante iniciativa do emprega-
do que morar na própria propriedade. Contudo, como o projeto ainda 
não está aprovado, atentaremos este artigo sobre pontos já aprovados.

É possível concluir, diante do acelerado crescimento do setor 
agroindustrial, que a terceirização da mão de obra passa a ter aspecto 
relevante, principalmente aos produtores, reduzindo a informalidade 
nas relações de trabalho no meio rural. Até pelas peculiaridades das 
atividades rurais, que exige muitas vezes o trabalho temporário, a Lei 
13.29/2017 trouxe mais flexibilidade para o produtor, pois regula algo 
que já ocorria. 

Alguns pontos importantes da Lei: a) Contratação de empresa para 
prestação de serviços determinados e específicos (e não mais somente 
aos serviços ligados à atividade meio); b) O contratante é responsável 
subsidiário diretamente pelas obrigações trabalhistas referente ao perí-
odo em que ocorrer a prestação de serviços; c) O contratante poderá, 
na forma do artigo 31 da Lei 8.212/91, fazer a retenção de 11% do 
valor bruto da Nota Fiscal emitida pelo contratado, para pagamento 
de contribuição previdenciária; d) Não configura vínculo empregatício 
entre os trabalhadores ou sócios da empresa prestadora de serviço com 
a empresa contratante; e) O trabalho temporário é para se atender a 
necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à de-
manda complementar de serviços; f) É proibida a contratação de tra-
balho temporário para funcionários em greve; g) O contrato firmado 
entre contratante e contratado deverá ficar à disposição das autoridades 
no estabelecimento do tomador de serviços; h) O prazo máximo do 
contrato temporário ao mesmo empregador é de 180 dias, podendo 

D
ser prorrogado por até 90 dias; i) Não existe prazo de experiência nesta 
modalidade.

Tem-se, com a aprovação da Lei 13.429/2017, que a terceirização 
abrange diversas formas de trabalho no ambiente rural, pois é fato o cresci-
mento econômico, tecnológico e profissional do setor, podendo ser o tra-
balho temporário o regulamentador de grande parte da informalidade que 
ainda existe no trabalho do campo, substituindo transitoriamente pessoal 
ausente ou aumentando o contingente na época das safras, por exemplo, ou 
em situações específicas.

Além da terceirização, as mudanças nas legislações trouxerem outra 
possibilidade para regulamentação do trabalho no campo. Com a entrada 
em vigor da Lei 13.467/2017, que ocorrerá em novembro, será possível 
a substituição da figura do trabalhador safrista (eventual e sem quaisquer 
outros direitos que não a remuneração ajustada, em regra), pelo regime de 
trabalho intermitente. 

A Lei 5.889/73, que atualmente institui as normas para o trabalhador 
rural, em seu artigo 6º, já versava sob o trabalho intermitente: “Nos ser-
viços, caracteristicamente intermitentes, não serão computados, como de 
efeito exercício, os intervalos entre uma e outra parte da execução da tarefa 
diária, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social”.

Apesar de já haver previsão, a “Reforma Trabalhista” regulamenta, de 
modo específico, o regime de intermitência, pactuando-se com a realidade 
atual. A Lei nº 13.467/2017 alterou o artigo 443, caput, da CLT, para assim 
estabelecer: “O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita 
ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou 
indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente”.

Ou seja, estão afastados, de uma vez por todas, os riscos de demandas 
trabalhistas para os empregados sazonais (safristas), incentivando a geração 
de mais empregos. Revela-se, portanto, uma alteração de suma importância 
para o trabalho no campo, que são revestidos de força maior (como o clima, 
por exemplo), e sempre esbarravam nas engessadas normas da CLT.

Além do mais, a regulamentação do trabalho intermitente pela Lei 
13.467/2017 amplia a possibilidade do trabalho intermitente também para 
o produtor rural pessoa jurídica, não convertendo, pelo menos a priori, o 
contrato intermitente em contrato por prazo indeterminado. 

É certo que todas as mudanças ainda passarão sob o crivo do Poder Ju-
diciário. Certamente, haverá adaptação da Lei 13.467/2017 através de juris-
prudência. Também é certo que, cada vez mais, a informalidade se mostra 
mais onerosa ao empregador, que por diversas vezes se vê obrigado a pagar 
indenizações homéricas quando postas as questões do trabalhador rural na 
Justiça do Trabalho.

Contudo, a regulamentação do trabalho intermitente se demonstra de 
suma importância para o meio, que já possui atividades de seus trabalha-
dores na forma intermitente, pois depende de fatores extras, como clima e 
safras. Tal modalidade serve como modalidade de redução de passivo traba-
lhista para os empregadores rurais, e, certamente, fomentará o aumento de 
sua produção, pois o trabalhador rural estará amparado, trabalhando feliz, 
tendo mais oportunidades de trabalho e renda.

JURÍDICO
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Hora de investir

Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro
Pecuarista diretor das

Fazendas Sant’Anna, em Rancharia (SP)

recessão econômica dos últimos anos vem redu-
zindo o consumo interno de carne no país e, no 
começo do ano, juntou-se à delação dos donos do 
monopólio frigorífico e à eclosão dos escândalos 
da Carne Fraca, que vieram à tona de forma ir-
responsável. Tais fatos, aliados às expectativas de 
desdobramento, colocaram em xeque o nosso 
sistema sanitário, criando questionamentos so-

bre a carne brasileira no mercado externo, ambiente propício 
para os nossos implacáveis concorrentes.

Esta tempestade perfeita é o resultado de políticas econô-
micas equivocadas, dentre elas a da formação de monopólios 
através de um capitalismo de Estado de transparência ques-
tionável, que, somadas a uma frouxidão ética, causaram este 
ambiente no País, especificamente no mercado de carnes. E 
está claro que o pecuarista é quem está pagando a conta mais 
uma vez.

Em outros setores, movimentos como esse seriam inéditos 
e deixariam até mesmo os mais experientes empresários de ca-
belos em pé. Mas, quando olhamos para a história da pecuária 
brasileira, percebemos que não é a primeira vez que temos de 
encarar uma crise aguda como esta. Neste momento, a grande 
vantagem do pecuarista é saber como enfrentar essas situações 
difíceis, preparando-se estrategicamente para a recuperação do 
mercado.

Historicamente, a pecuária mostra força de recuperação 
perante cenários como o atual; às vezes, em situações até pio-
res. Vale recordar os focos de aftosa em 2005, quando tínha-
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mos um consumo interno promissor e caminhávamos para um 
aumento de produção que iria sustentar o Brasil na disputa pela 
liderança nas exportações de carne bovina. O caos se instalou 
após a notícia da existência dos focos chegar ao mercado, der-
rubando a cotação da arroba do boi gordo, que chegou a valer 
menos que R$ 50. Entretanto, a história mostrou que, quem 
investiu naquele momento, conseguiu colher grandes frutos.

Mais do que apenas aproveitar as oportunidades de preços 
geradas pela situação, o pecuarista precisa saber como e onde 
investir. Áreas estratégicas que visem o resultado em médio 
prazo devem ser priorizadas, focando a eficiência do negócio, 
lançando mão de tecnologia e gestão. 

Em épocas difíceis, a gestão da fazenda ganha enorme 
destaque, sendo a principal ferramenta do pecuarista para eco-
nomizar de forma eficiente e investir estrategicamente. Entre 
estes investimentos, a genética tem papel fundamental. O pro-
cesso de melhoramento genético é contínuo e seus resultados 
poderão ser colhidos a partir de dezesseis meses para quem 
vai comercializar o bezerro. Este insumo ainda segue demons-
trando seus benefícios nas gerações seguintes, graças à carga 
genética depositada no rebanho.

Por menos intuitivo que isso possa parecer, a crise é o 
melhor momento para investir. O pecuarista que tiver o olhar 
voltado para o futuro e souber aproveitar o momento para me-
lhorar o rebanho, certamente estará mais preparado para lucrar 
com os bons tempos que virão quando mais essa tempestade 
passar.

A

VISÃO
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PONTO DE VISTA

Roberto Jaguaribe, 
presidente da Apex-Brasil

“Ganhos de produtividade, 
eficiência de gestão, 

pesquisa, inovação 
e desenvolvimento 

tecnológicos têm 
revolucionado o 

agronegócio no país 
que tem a agricultura 

como carro-chefe, mas 
que envolve também 

uma cadeia produtiva 
gigantesca”. 
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“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”.

“Uma fazenda focada na pecuária de 
corte não consegue ser lucrativa se não 

for eficiente em todos os processos”.

Marcelo Vieira, Presidente da 
Sociedade Rural Brasileira (SRB)

Bárbara Rodrigues, médica veterinária e 
coordenadora de Marketing da Minerthal 

“O cenário global é favorável para a recupe-
ração do Brasil, com inflação e taxas de juros 
em queda. Além disso, o crescimento das 
principais economias mundiais influenciam 
positivamente o país: a Europa e o Japão estão 
indo bem e a China segue com taxas convida-
tivas de crescimento. Ou seja, a recuperação 
já é palpável, o que é uma excelente notícia. 
Porém, ainda é bastante moderada neste 
ambiente de grande indefinição política que 
vivemos”.
Octavio de Barros, economista mestre-doutor 
pela Universidade de Paris

“Precisamos de mais pesquisas 
para saber as preferências, hábitos 
e atributos mais valorizados pelos 

consumidores. O mundo está mudando 
rápido e outras fontes de proteínas 
estão surgindo. O peso do impacto 
ambiental e questões de bem-estar 
animal e social também devem ser 
levadas em conta. Precisamos estar 

em sintonia com as tendências e 
movimentos que sinalizam mudanças 

a frente. Ciência e conhecimento são as 
chaves do sucesso”. 

Márcia Dutra de Barcellos, professora 
doutora da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS)
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CARLOS ALBERTO DA SILVA, presidente do Grupo Publique

carlos@publique.com

Final de outubro e a primavera, com 
suas primeiras chuvas, ainda que atrasadas, 
vai se instalando lentamente em nosso dia 
a dia e em nosso jardim. Aqui em Poran-
gaba e no Recanto Lahaina, as flores dão 
o ar de sua graça. A grama aparada recen-
temente exala aquele perfume delicado de 

mato verde. Nosso roseiral cor de rosa nos surpreende 
todos os dias com um botão novo mais exuberante que 
no dia anterior.

A buia da passarada é uma sinfonia delirante para 
ouvidos atentos. Para os olhos, nem se fala. Um desfile 
maravilhoso que a natureza continua a nos oferecer, de 
segunda a segunda, por estas bandas. Um deleite. Na 
varanda, uma andorinha resolveu nos presentear com 
um ninho que é pura arte. Do outro lado, um beija-
flor desliza num voo delicado em direção aos cachos 
amarelos de alamanda. De lá, ele alterna beijos com os 
hibiscos vermelhos e as delicadas onze horas.

As pequenas mini-rosas vermelhas assistem a tudo 
calmamente. Dividem o espaço com touças de capim 
santo, que aqui chamamos de erva-cidreira, sálvias, lí-
rios da paz e até uma bela touceira de babosa ou aloe-
vera, para os mais clássicos. Um vistoso pé de murta 
parece um sentinela protegendo toda essa flora. Mais ali 
adiante, um ipê naturalmente sem as flores amarelas fica 

E

C R Ô N I C A S  S O B R E  O  C O T I D I A N O  R U R A L

ANDANÇAS

Cenas de primavera
à espreita e pacientemente promete esperar quase um 
ano pelo próximo mês de agosto. Estará mais robusto 
e intenso.

Mais uns passos adiante e já se pode desfrutar da 
sombra ampla de uma das tantas paineiras do pedaço, 
invadida pelos galhos de uma jabuticabeira, que acaba 
de oferecer seus frutos açucarados para a passarada do 
local. Volta e meia, um bando de tucanos lindos pousa 
suas asas nos galhos cheios de espinhos desta paineira. 
Não é tempo de paina. É tempo de jabuticaba.

Faltava uma horta por aqui. Não falta mais. Há al-
guns meses, desfrutamos de verduras frescas no almoço 
e no jantar. Têm alface de várias tonalidades e espécies, 
têm serralhas e rabanetes, têm pepinos caipiras e japo-
neses, tem cebolinha e alho-poró, tem berinjela e toma-
tinho, tem pimentão e capuchinha, tem manjerona, alfa-
vaca e alecrim, temperos que adoramos desde os bons 
tempos de menino. 

Caminhando mais uns 40 metros lá pra baixo, quase 
na beira do ribeirão da serra, temos nosso antigo pomar, 
com suas mangueiras, amoreiras, bananeiras, jabutica-
beiras, limoeiros e laranjeiras. Sob suas copas, sombras 
ajudam a suportar o calor destes dias. Daqui a pouco, al-
gumas delas vão nos dar também o sabor de seus frutos.

É assim que vou levando a vida. Ao menos, em al-
guns dias por aqui. 
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CHEGOU A HORA DE FORMAR SUA PASTAGEM, E A MATSUDA TEM A MELHOR OPÇÃO! 
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