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A matriz Susie da Louz, Medalha de 
Ouro Melhor Fêmea Adulta Nelore 
Mocho do Ranking ACNB 2017/18, 
propriedade do criatório Nelore 
Flamboyant/V2, estampa com louvor 
nossa última capa de 2018. 

Foto Gustavo Miguel 

nossa capa
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Terminamos 2018 com a sensação de dever cumprido. 
Depois de muitos quilômetros percorridos, muitos even-
tos de sucesso presenciados e mais trabalho do que nun-
ca, podemos dizer que todos os nossos projetos foram 
todos concretizados, e acreditamos ter provido nossos 
leitores com o melhor conteúdo possível. 

Para celebrar esse momento, estivemos presentes mais 
uma vez na maior festa da pecuária nacional: a Nelore 
Fest. O evento marcou o reconhecimento aos melhores 
do ano, e, em 2019, especial porque comemorou os 150 
anos da raça no Brasil, afora um momento de especial 
otimismo para o setor. Além de celebrar o encerramen-
to do ano e do Ranking ACNB 2017/18, comemoramos 
junto aos neloristas a promessa de um país com mais pro-
gresso nos próximos anos. Sem dúvida, uma noite que 
fi cou marcada na história. 

E, no ano em que aconteceu uma das mais disputadas 
e comentadas eleições presidenciais, tivemos o prazer de 
entrevistar o futuro secretário executivo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos 
Montes. Ex-presidente da Frente Parlamentar Agrope-
cuária (FPA), o deputado acredita em perspectivas me-
lhores para o agronegócio no próximo ano, assim como 
nós.  

Também trazemos nas próximas páginas tudo sobre 
a pecuária de corte e de leite, além de perspectivas eco-
nômicas para o próximo ano e tudo sobre os eventos do 
último bimestre. Na editoria Zona Rural, você confere 
uma reportagem especial sobre o que tem de novidade 
na aplicação do sistema Integração Lavoura, Pecuária e 
Floresta (ILPF), que tem ganhado cada dia mais adeptos 
no país. E ainda: na nossa editoria Gente, a história do 
estimado Grupo Matsuda, que há 70 anos trabalha pelo 
desenvolvimento do nosso setor. 

Atual, com informação, sempre feita com total cuida-
do, e pensando no nosso leitor e cliente. Essa é Revista 
Pecuária Brasil, a revista do criador. 

Um feliz Natal e um ano novo abençoado. 
Esperamos vocês em 2019. Até lá!     

que venha 2019

GUSTAVO MIGUEL E CLÁUDIA MONTEIRO
Diretores da Revista pecuária Brasil

gustavomiguel.gm@gmail.com

claudiapecuariabrasil@gmail.com

apREsEntaÇÃo
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Evento obrigatório na agenda dos maiores criadores e expositores do 
país, a Nelore Fest celebra o fim de um ano de muito trabalho premiando e 

homenageando as personalidades da raça em noite de gala na capital paulistana  

Arquivo e CArlos lopes

carNE

c omemorando 150 anos da raça ne-
lore no Brasil, a Nelore Fest 2018 
foi especial. O evento é o momento 
em que criadores de nelore de todo 
país e autoridades do agronegócio se 
reúnem em São Paulo para festejar 
mais um ano de conquistas. Promo-
vida anualmente pela Associação dos 

Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) com o apoio da 
Revista Pecuária Brasil, a Nelore Fest encerra o calendá-
rio da raça premiando e homenageando os melhores do 
ano.

Em sua 19ª edição, a Nelore Fest reuniu grandes no-
mes do agronegócio brasileiro no Espaço Villa Vérico, 
em São Paulo (SP), no dia 17 de dezembro, para um dos 
momentos mais esperados da raça. O evento teve como 
ponto alto a premiação dos melhores criadores, exposito-
res e animais dos Rankings Nacionais e Regionais nelore 
e nelore mocho e da Copa do Atlântico. Também foram 
conhecidos os vencedores do Circuito Nelore de Quali-
dade e do Ranking boliviano. 

“A Nelore Fest é o momento de confraternização da 
cadeia produtiva da carne brasileira. Para os associados 
da ACNB, é um momento especial, pois é o palco de pre-
miação dos grandes vencedores dos campeonatos anuais 
da raça. E, neste ano, estaremos também celebrando os 
150 anos do nelore no Brasil”, afirma Nabih Amim El 
Aouar, presidente da ACNB.

Entre os homenageados com os troféus Nelore de 
Ouro (conhecido como o “Oscar da Pecuária”) estavam 
lideranças políticas, personalidades do setor (como Cle-
ber Soares, diretor de Inovação e Tecnologia da Embra-
pa), criadores, empresários de destaque e empresas par-

ceiras (Nelore do Golias, Marfrig Global Foods e Jorge 
Matsuda, entre outros) e representantes de famílias 
pioneiras do Nelore no país (Lemgruber, Torres Ho-
mem Rodrigues da Cunha, Machado, Rubico Carvalho 
e Celso Garcia Cid).

A Nelore Fest ainda foi a oportunidade de criado-
res se reunirem e comemorarem o ano movimentado. 
Em 2018, a ACNB coordenou uma agenda cheia de 
atividades em conjunto com as associações regionais 
conveniadas, sempre com o objetivo de fomentar a 
raça e valorizar a qualidade da carne nelore. Uma das 
principais bandeiras foi a divulgação da marca “Nelore 
– a Carne do Brasil”, enfatizando que grande parcela 
da carne bovina consumida no país e exportada é pro-
duzida a partir da genética nelore.

“Vamos comemorar os passos dados neste ano de-
safiador e unir forças para, juntos, construir uma nova 
fase, de grande prosperidade. Vemos perspectivas po-
sitivas para o país. Vamos trabalhar para contribuir e 
fazer a pecuária Nelore ainda mais forte”, ressalta o 
presidente da ACNB.

A Nelore Fest contou com patrocínio do Grupo 
Matsuda, Marfrig Global Foods, Canal Rural, Nelore 
Heringer, Programa Leilões, Chevrolet, Troncos e Ba-
lanças Açores e Getnet, e apoio das revistas Nelore e 
Pecuária Brasil. 

Para o presidente da ACNB, Nabih, a Nelore Fest 
valoriza criadores, profissionais e personalidades que 
se destacaram ao longo do ano, além de fortalecer la-
ços de amizade e de negócios da família nelorista. “A 
Nelore Fest vem para iniciar bem 2019, comemoran-
do o que já foi feito de positivo até aqui e garantindo 
a continuidade de um trabalho sério de promoção da 
raça. Muito bom ver todos reunidos aqui”, afirmou.
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para ExpoZebu
Novas regras

ABCZ anunciou novos parâmetros e regulamentações 
para a edição de 2019 da maior feira zebuína do mundo

cARLOS LOPES E guStAvO miguEL

aExpoZebu 2019 já tem data marcada: de 
27 de abril a 7 de maio. E, em sua 85ª edi-
ção, virá com novidades no regulamento 
de julgamento de animais. A exigência 
progressiva nos níveis de filtros genéti-
cos foi suspensa para os pais dos ani-
mais em pista, permanecendo apenas a 
exigência do próprio animal que deve 

ser, no máximo, de TOP 40%. Vale lembrar que essa 
condição de classificação do animal é feita no momento 
de sua concepção, ofertando um direito adquirido. Já no 
caso da situação inversa, ou seja, o animal que nascer 
com um TOP maior que 40% e evoluir positivamente 
poderá participar de julgamentos.

Outras alterações foram promovidas nos Campeo-
natos Matriz Modelo (Prêmio Orestes Prata Tibery Jr) 
e Modelo Frigorífico, que passaram a valer pontos para 
o resultado dos melhores criadores e expositores para 
todas as raças participantes. A pontuação corresponde 
a de um 1º prêmio de categoria (28 pontos). Vale desta-
car que podem ser inscritos uma fêmea por criador no 
Campeonato Matriz Modelo e dois animais no Mode-
lo Frigorífico, além dos 15 permitidos para julgamento. 
Quanto ao campeonato Matriz Modelo, outra mudança 
definida foi o julgamento separado das raças de aptidão 
leiteira daquelas de aptidão corte.

Entidade promotora do evento, a Associação Brasi-
leira dos Criadores de Zebu (ABCZ) também divulgou 

as mudanças no Concurso Leiteiro da ExpoZebu 2019, 
que virá com novas regras. A fiscalização iniciará 48 ho-
ras antes da primeira ordenha oficial e, a partir do início 
da mesma, as ordenhas não oficiais deverão ser realiza-
das de acordo com o regulamento. Vale destacar que a 
duração da ordenha passa a ser de até 20 minutos.

Competirá ao médico veterinário responsável pelo 
Concurso Leiteiro fazer as avaliações clinicas dos ani-
mais, antes e posteriormente à execução do concurso; 
receber e avaliar todos os planos nutricionais entregues 
pelo criador; e deliberar se o animal possui condições 
para participação. 

O uso de quaisquer substâncias aplicadas por via in-
jetável, intramamária, inalatória ou sob a forma de co-
lírio está proibido, e só será permitido via forma oral 
até 30 (trinta) minutos antes do início de cada ordenha. 
A aplicação de ocitocina é permitida exclusivamente no 
momento da ordenha e deverá ser um procedimento pa-
drão definido e executado do início ao fim do concurso.

Para obtenção do resultado final, permanece a eli-
minação da ordenha de maior produção dentre as dez 
válidas. A partir de agora, os resultados serão apresenta-
dos da seguinte forma: 1 – produção total de leite e leite 
corrigido para sólidos totais; 2 – produção média de leite 

RAÇA
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carne

Carne
cada vez mais

nobre e rentável
Por meio da marca 1953, pecuaristas poderão otimizar sua 
produção com o cruzamento de diversas raças europeias 

de corte e zebuínas e ter acesso a bônus que pode chegar 
até R$ 13 por arroba

Divulgação

h á pouco tempo era inco-
mum ir ao açougue e soli-

citar uma determinada mar-
ca de carne.  Geralmente, os 

pedidos eram por cortes, e 
a referência de qualidade do 
produto era o estabelecimen-

to. Hoje, o consumidor pro-
cura pelo selo que ateste qua-

lidade de produto e produção. A demanda mudou 
e aponta para o caminho da certificação da carne 
bovina, que já é realidade nas prateleiras dos super-
mercados brasileiros. 

Prova disso é a nova marca lançada pela JBS no 
início de 2018, que já está fazendo sucesso entre 
os consumidores e em eventos, assim como tem 
agradado os produtores e rendido várias parcerias 
da empresa com entidades representativas do setor 
produtivo. Batizada de 1953, a marca comemora 
os 65 anos de fundação da empresa, que ampliou 
a oferta de carne bovina premium ao consumidor 
ao incluir as grandes redes de varejo entre os canais 
de distribuição dos produtos desse segmento, an-
tes restrito ao food service e boutiques. A decisão 
foi tomada após a diretoria da JBS constatar cres-
cimento sustentado da demanda por esse tipo de 
produto, que em 2017 cresceu cerca de 70% em 
volume relação a 2016. 

Como parte desta estratégia, a empresa condu-
ziu testes de campo e de laboratório, com apoio 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
para chegar ao novo protocolo 1953. Os resulta-
dos demonstraram que a carne de alta qualidade 
não está restrita a uma ou outra raça bovina, tam-

pouco a um único sistema de produção. Os pro-
dutores que exploram diferentes raças de corte de 
origem europeia, sejam elas britânicas, continentais 
ou adaptadas, em cruzamento com raças zebuínas 
como o nelore, podem se integrar ao mercado de 
alta qualidade, melhorando sua remuneração e au-
mentando a oferta de carne premium.

 “O nosso objetivo é revolucionar os padrões 
de consumo dos brasileiros com cortes oriundos 
do cruzamento de diferentes raças europeias e dar 
oportunidade aos pecuaristas de se tornarem for-
necedores de uma marca premium”, conta Eduar-
do Pedroso, diretor executivo de Originação da JBS 
Carnes. “Os produtores agora poderão aumentar 
muito a produtividade sem perder o acesso aos 
bônus pagos pelos programas de carne de qualida-
de”, completa.

Com o novo protocolo é possível combinar 
várias raças e ajustar com precisão o tipo dos ani-
mais criados ao sistema de manejo e nutrição. Os 
prêmios pagos aos criadores que aderem ao pro-
tocolo 1953, entregando novilhas e novilhos cas-
trados, jovens e bem terminados, podem chegar 
até R$ 13 por arroba. “Queremos incentivá-los a 
serem fornecedores 1953, privilegiando, inclusive, 
os acordos formalizados mediante contratos a ter-
mo”, explica Eduardo.

Para o início da implantação, a JBS já possui 
oito unidades produtivas habilitadas para atender 
os pecuaristas interessados a se engajar ao proto-
colo 1953. São elas: Vilhena (RO), Marabá (PA), 
Juara (MT), Pontes e Lacerda (MT), Diamantino 
(MT), Barra do Garças (MT), Campo Grande (MS) 
e Iturama (MG).

eSPeCIAL NeLORe FeST

RAçA

CARNe
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Municípios brasileiros que aparecem nessa edição 

Água Boa (MT)
Barra do Garças (MT)
Barretos (SP)
Bauru (SP)
Betim (MG)
Campo Grande (MS)
Campo Verde (MT)
Capitólio (MG)
Cear- Mirim (RN)
Cidade Ocidental (GO)
Coronel Pacheco (MG)

Ideas for milk 

Leiloshopping

deSTINOS INTeRNACIONAIS

JuIz de FORA (MG)

SANTO ANTôNIO
de GOIÁS (GO)

pEcUÁRIa
DE onDE

Cravinhos (SP)
Cuiabá (MT)
Curitiba (PR)
diamantino (MT)
Fortaleza (Ce)
Goianira (GO)
Imperatriz (MA)
Iturama (MG)
Jaboticabal (SP)
Jacareí (SP)
Ji-Paraná (RO)

Juara (MT)
Londrina (PR)
Marabá (PA)
Nova Canaã do Norte (MT)
Poconé (MT)
Pontes e Lacerda (MT)
Pouso Redondo (SC)
Sacramento (MG)
Salvador (BA)
São Carlos (SP)
São Paulo (SP)

São Sebastião do Paraíso (MG)
Sorriso (MT)
Teresina (PI)
Treze Tilias (SC)
uberaba (MG)
uberlândia (MG)
Vilhena (RO)
Vitória da Conquista (BA)

Angola 
Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia 
Costa Rica
estados unidos Grupo Matsuda 

ÁLVAReS MAChAdO (SP) 

Índia
México
Nova zelândia
Oriente Médio
Porto Rico
Rússia
uruguai 
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pecuária em  rede
Nos siga no Facebook e Instagram, use a hashtag #pecBR e apareça aqui!

@fazbadajos @fazenda_medalha_milagrosa @fazendaquilombo

@eldoradobrahman @fabiano_teodoroo

#pecBr

@gumiguel @jasaudeanimal @larascabora

@grannelore@fotodeboi @grupocaboverde

@brasvene_gir
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#pecBr

@luminosaestancia @matsudaagronegocios @med_vetbr

@nelorao @neloreparana @neloresantairene

@reunidascastilho @sap_assessoria @saul_borges

@paty.4y@nova.veterinaria @ranchoing
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pEcUÁRIa InDIca

ditado e lançado em 2018 pelo Grupo 
Matsuda, a obra conta a trajetória da fa-

mília fundadora da empresa até os 70 anos 
de sua fundação no Brasil, que coincidem 

com os 70 anos de vida de Jorge Matsuda, 
filho do fundador do grupo. Cheio de po-

emas de diversos autores, as 534 páginas trazem várias 
ilustrações e fotos, e também um pouco da história da 
família de imigrantes japoneses. A história desse empre-
endimento de sucesso, que em 2018 chega aos 70 anos, 
começou com a saga de um jovem imigrante japonês, Shi-
chiro Matsuda. Aos 14 anos de idade, ele desembarcou do 
navio África Maru, no Porto de Santos, em 1934. Depois 
de muito trabalho e em pouco tempo depois, em 1948, 
Shichiro e seu sócios Skio Sammi e Yukimasa Suzuki fun-
daram o Grupo Matsuda. Alicerçada em conceitos de ad-
ministração, cultura e princípios de organização nipônica, 
a empresa herdou de seus fundadores a perseverança, o 
trabalho em equipe e o empreendedorismo.

Jorge Matsuda 
Organizado por Fernando Antônio N. Carvalho
e Jorge Matsuda 
Editado pela Matsuda 
1ª edição
534 páginas

E

A HISTÓRIA DE 
JORGE MATSUDA

o qUE EstoU lEnDo

Natália Escobar
Jornalista, assessora de 

comunicação e editora da 
pecuária Brasil 

A
Nissan anunciou o lançamento comer-
cial do Nissan LEAF para oito mercados 
da América Latina a partir do primeiro 
semestre de 2019 – Argentina, Chile, 
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
Porto Rico e Uruguai. O carro elétri-
co mais popular do planeta é o ícone 

da mobilidade inteligente e representa um novo 
patamar no mercado de veículos elétricos produ-
zidos em grande escala. O veículo 100% elétrico 
da Nissan não libera emissões de CO2 no meio 
ambiente, nem outros gases de efeito estufa, nem 
resíduos contaminantes, além de ser totalmente 
silencioso, reduzindo também a poluição sono-
ra. Os custos de utilização do Nissan LEAF são 
aproximadamente 30% menores do que o veícu-
lo mais competitivo com características similares, 
e oferece trajetos até 80% mais econômicos que 
um automóvel a gasolina.

O caRRO 
eLéTRicO mais 
vendidO dO 
mundO cheGa 
aO BRasiL 
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SElAntE intrAMAMário

A MSd Saúde Animal lançou o Masti-Seal, um 
selante intramamário que atua como barreira 
física para os tetos, auxiliando na prevenção 
das mastites que podem ser adquiridas duran-
te o período seco, agindo como uma barreira 
similar à de queratina produzida naturalmen-
te no canal do úbere impedindo a entrada de 
bactérias e conferindo proteção imediata.
Preço sob consulta

SuplEMEnto AGloMErAdo

Comemorando 20 anos de mercado, o suple-
mento mineral polinutriente aglomerado da 
Connan agora tem novo nome: Aglomerax. 
Produzido a partir de um processo de alta tec-
nologia, único no mercado, o produto conti-
nua o mesmo, e não é resultado de tratamento 
químico de proteção. 
Preço sob consulta
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carlos alBerto pereira

Jornalista, enófilo e tecnólogo em Hotelaria e turismo

Vinho no ponto certo
ual é a temperatura ideal para armazenar 
e servir o vinho? Em países frios e de 
climas mais amenos, a maioria das pes-
soas serve o vinho tinto à temperatura 
ambiente. Mas, o que significa “tempe-
ratura ambiente”? E por que a tempe-
ratura de servir é importante?

A temperatura certa ajuda o apreciador a sentir 
toda riqueza que o vinho potencialmente tem! E osde-
talhes no mundo do vinho fazem uma diferença enor-
me. De maneira geral, quando o vinho está em um 
refrigerador apropriado, a temperatura média deve es-
tar entre 10 e 15˚C, principalmente se o consumo não 
for imediato e ele for permanecer ali por um período 
longo. Para consumo em curto prazo, cada tipo de uva 
pede um grau, variando de acordo com o tipo casta, 
estilo, carga tânica, acidez, complexidade e graduação 
alcóolica.

q

pEcUÁRIa InDIca
mktcap@gmail.com

vinhos

Hoje, existem geladeiras exclusivas para a correta 
armazenagem do vinho. Uma de boa qualidade ofe-
recerá zonas diferentes para vinhos tintos, brancos e 
espumantes. Adegas ou salas levemente climatizadas 
também podem garantir temperatura consistente, o 
que é bom. Acima de tudo, evite choques de tempera-
tura (mudanças rápidas de condições frias para condi-
ções quentes), o que pode danificar o vinho. 

Para melhor conservação, não armazene vinho ao 
lado de fontes de calor; não permita que a luz direta do 
sol ou a luz fluorescente cheguem às garrafas de vinho. 
Enfim, existem muitas outras dicas de como melhor 
aproveitar o vinho, seus sabores e aromas. Mas, que 
fique bem claro: dentre as várias peculariedades do vi-
nho, a temperatura é a que exige uma atenção funda-
mental na hora de servir!

Um brinde!
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entrecôte com molho bordelaise e aligot

Anne Müller
chef na toque Blanche, empresa especializada

em eventos gastronômicos intimistas

chef.annemuller@gmail.com.br

sta é uma receita com inspiração fran-
cesa, que pode ser muito bem produ-

zida com ingredientes brasileiros. É 
a combinação única da carne com o 

queijo. A carne, um entrecôte (contrafi lé 
com a costela)harmoniza perfeitamen-
te com o sabor do molho bordelaise e a 

textura do aligot (uma espécie de purê com queijo). 
Os queijos usados são os preferidos da chef  para 
receita, mas, podem ser substituídos de acordo com 
a preferência de quem fará o prato. O prato acom-
panha muito bem o vinho tinto cabernet souvignon. 

aGRo no pRato

reCeitas

E

ingredientes

250 gramas (g) de entrecôte
3 Chalotas
50 g de manteiga
100 ml de vinho tinho 
4 batatas médias 
85 g de nata 
15 g de queijo Gruyère
15 g de queijo Minas
Azeite, sal e pimenta a gosto

modo de preparo

Tempere a carne e doire na frigideira com 
azeite. Cozinhe até que fi que malpassada e 
deixe descansar em local aquecido. Para o mo-
lho, salteie as chalotas até fi carem ligeiramen-
te douradas. Adicione vinho tinto e reduza. 
Acrescente um fundo de carne e continue re-
duzindo até a metade. Adicione sal e pimenta 
a gosto, fi nalizando com a manteiga. Reaque-
ça rapidamente a carne e acrescente o molho. 
Está pronta a carne. Para o aligot, faça um 
purê de batatas, acrescente a nata, 15 gramas 
de manteiga e incorpore os queijos.
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IMpORTAçãO DISpARA
A importação de lácteos disparou em outubro. No 
país, ingressou um volume de 154 milhões de litros, 
referente principalmente a leite em pó e queijo. O 
crescimento foi de 114,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado e de 64,8% ante setembro. 
Ainda que no acumulado do ano o índice esteja em 
queda de 14,4%, a alta acende o alerta na cadeia 
leiteira do Rio Grande do Sul. Com maior oferta de 
produtos no país, a tendência é aumentar a pressão 
sobre os preços e sobrecarregar o mercado, já que 
o consumo de lácteos, que vem enfraquecido em 
função da crise, tradicionalmente desaquece ainda 
mais no verão. A principal explicação para o aumento 
da importação é a baixa competitividade das cotações 
internas. De acordo com o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea/ Esalq/USP), 
o preço médio do leite em pó importado em outubro 
da Argentina, que liderou as vendas ao Brasil, foi de 
2,82 dólares por quilo, enquanto que, no Brasil, o 
valor médio ficou em 4,67 dólares. Praticando preços 
mais altos, o Brasil exportou 27,8% menos lácteos em 
outubro na comparação com igual período de 2017.

CENATTE TEM NOvO 
COORDENADOR
A Cenatte Embriões está investindo na ampliação de 
sua equipe para atender à grande demanda por genética 
bovina de qualidade. O zootecnista Victor Eduardo 
Sala assume o cargo de coordenador de desenvolvi-
mento e terá como principal desafio a elaboração de 
projetos inovadores capazes de contribuir para o avan-
ço genético dos rebanhos e a melhoria da rentabilidade 
das fazendas.

CANAl RURAl ENTRA
NO NOW
O Canal Rural comemorou 22 anos no último dia 11 
de novembro, e aproveitou a data para anunciar sua 
entrada no NOW. A partir de agora, os assinantes da 
NET passam a contar com conteúdos de agronegócio 
produzido pelo veículo. A plataforma de streaming da 
TV por assinatura transmitirá os principais programas 
sobre técnicas de agricultura, pecuária e novidades 
agrárias do ramo. Com o movimento, a emissora busca 
maior aproximação do público urbano, oferecendo 
informações do universo agro e promovendo a inte-
gração entre campo e cidade.

DElTAGEN lANçA 
AplICATIvO
A DeltaGen lançou um aplicativo (app) para ofere-
cer ao público do setor mais praticidade e agilidade 
quando precisar consultar informações de animais 
do seu programa de melhoramento ou decidir 
investir na genética de reprodutores avaliados pelo 
mesmo, já está disponível para download nas lojas 
Apple Store e Google Play. As vantagens são inúme-
ras para criadores, técnicos e demais profissionais 
do segmento: com o aplicativo, é possível acessar 
off-line o Sumário de Touros; negociar direto com 
as centrais de inseminação; e selecionar touros de 
acordo com o seu projeto pecuário, entre outros. 
Também existe a opção “Índice” para aqueles que 
querem filtrar por meio do “Índice Desmama”, 
“Índice Sobreano” ou qualquer outra característica 
avaliada pela DeltaGen. Além disso, tem a alter-
nativa “Ponderação de Índices” para quem busca 
personalizar o cálculo do índice final de acordo com 
o seu respectivo objetivo. 
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pRÓ-GENéTICA NA BOlívIA
Seguindo o propósito de democratizar a pecuária 
zebuína melhoradora, a primeira edição internacional 
do Pró-Genética foi promovida no dia 9 de novembro 
superando todas as expectativas. A feira aconteceu em 
Concepción, na Bolívia, e foi promovida em parce-
ria pela Associação Boliviana dos Criadores de Zebu 
(Asocebu) e Associação dos Criadores de Concepción. 
Durante o evento, quatro criadores da Asocebu oferta-
ram animais, e a feira foi concluída com a venda de 23 
zebuínos para sete produtores da região de Concepción.

DOW ANUNCIA
NOvA DIRETORA
Em novembro, a Dow anunciou Veronica 
Perez como a nova diretora Comercial 
para o negócio de Soluções Industriais 
na América Latina após mais de 20 anos 
atuando em diversas áreas na empresa. A 
executiva será responsável pela gestão dos 
resultados financeiros do negócio, pela 
liderança da estratégia bem como o foco no 
desenvolvimento de iniciativas que visam 
ao crescimento nos segmentos de tintas 
e revestimentos, agronegócio, bioetanol, 
lubrificantes, limpeza, petróleo e gás, mi-
neração, aditivos para combustíveis e papel 
e celulose. Veronica assume a posição até 
então ocupada por Ana Carolina Harace-
miv, que está sendo transferida para a Suíça 
na função de diretora Comercial para o ne-
gócio de Poliuretanos da Dow para Europa, 
Oriente Médio, Rússia, África e Índia. 
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MANGAlARGA
pRESTA CONTAS
Ano positivo para o mangalarga paulista. A Diretoria 
Executiva da Associação Brasileira de Criadores de 
Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) apresentou 
em 23 de outubro o balanço dos primeiros 300 dias 
de trabalho da atual gestão à frente da entidade desde 
janeiro de 2018. O balanço mostra que, por meio da 
otimização de recursos e de ações de fortalecimento 
financeiro, como o Leilão Amor de Verdade e a arre-
cadação da contribuição especial, foi possível realizar 
o pagamento de R$ 292 mil em dívidas, praticamente 
concluindo a amortização de débitos de anos ante-
riores. Vale destacar ainda que houve redução no 
índice de inadimplência, que passou de 27,5% para 
23%; economia com quadro de pessoal, cuja proje-
ção anual alcança R$304 mil; economia em despesas 
administrativas na casa dos 30% na comparação com 
2017 e ainda uma expressiva redução de 38% no 
valor do aluguel pago na sede da entidade. O desem-
penho positivo não foi apenas financeiro. As ações 
de fortalecimento dos núcleos regionais de criadores 
e de aproximação do consumidor final têm propor-
cionado uma significativa evolução na agenda de 
eventos promovidos pela ABCCRM. A quantidade 
de exposições realizadas este ano superou em 36,36% 
o número registrado em 2017, passando de 22 para 
30 mostras. Os eventos ainda alcançaram uma evolu-
ção de 43,49% no número de inscrições, saltando de 
1966 em 2017 para 2821 em 2018, e um crescimento 
de 38,08% no número de expositores, que passou de 
260 em 2017 para 359 em 2018.

NOvA DIRETORIA
pARA ESAlq
A partir de janeiro de 2019, a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) terá novos 
diretor e vice-diretor. A partir de eleição ocorrida em 
dezembro de 2018, foram eleitos os professores Durval 
Dourado Neto (diretor) e João Roberto Spotti Lopes 
(vice-diretor). O pleito foi realizado online e, dos 156 
participantes habilitados a votar, 116 se manifestaram. 
A chapa vencedora recebeu 105 votos. O processo 
ainda registrou oito votos nulos e três brancos.

vISITAS
INTERNACIONAIS
Praticamente triplicou o número de visitas in-
ternacionais à Embrapa Pecuária Sudeste, de São 
Carlos (SP) até outubro de 2018, em comparação 
com todo o ano de 2017. De acordo com o arti-
culador internacional do centro de pesquisa, Al-
berto Bernardi, foram registradas até outubro 20 
visitas de grupos internacionais. No ano passado, 
sete visitantes ou grupos de fora estiveram na 
Unidade, mesma média dos anos anteriores. Eles 
são atraídos pelos sistemas intensivos para áreas 
tropicais e alguns são direcionados aos sistemas 
integrados de produção, como o Integração La-
voura-Pecuária-Floresta (ILPF), uma aposta do 
Brasil para ajudar a reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa pela pecuária.

pRêMIO FAMATO
EM CAMpO
Em novembro de 2018, o Sistema Famato, do Mato 
Grosso, premiou seis fazendas referências na atuação 
de jovens produtores rurais na gestão, com idades 
entre 23 e 40 anos. Duas delas, a fazenda Cristalina, 
de Campo Verde (MT), e a Lagoa Dourada, de Poco-
né (MT), foram as grandes vencedoras na categoria 
estadual. A cerimônia aconteceu em Cuiabá (MT). 
Esta é a quarta edição do Prêmio Sistema Famato em 
Campo. Entre os critérios para a escolha das proprie-
dades rurais estavam a atuação do jovem produtor da 
fazenda, o equilíbrio entre a gestão, sustentabilidade 
econômica e responsabilidade com o meio ambiente, 
serviços sociais prestados, diferenciais trabalhistas, 
manejo técnico, inovações, diversificação, produtivi-
dade e rentabilidade na produção agrícola e pecuária. 
As fazendas Cristalina e Lagoa Dourada foram pre-
miadas com troféu e a participação de um represen-
tante em uma missão técnica que será promovida pelo 
Sistema Famato em 2019. Além das duas vencedoras, 
foram premiadas com um troféu “Destaque Regional” 
as outras quatro finalistas: do médio-norte do estado a 
fazenda Ernestina, de Sorriso; do norte a fazenda Ga-
mada, de Nova Canaã do Norte; da região centro-sul a 
Suinobras Alimentos, de Diamantino, e do sudeste do 
estado a Agropecuária Rio Manso, de Campo Verde.
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NOvO pRESIDENTE
pARA ABAG
A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) 
terá nova diretoria a partir de 2019. A entidade, 
que nos últimos sete anos foi comandada pelo 
engenheiro agrônomo Luiz Carlos Corrêa Car-
valho (Caio), passará a ter como presidente o 
engenheiro de alimentos Marcello Brito. Formado 
pelo Centro Universitário da Fundação Educacio-
nal de Barretos, com especialização no Palm Oil 
Research of  Malaysia de Kuala Lumpur, Marcello 
possui experiência de 30 anos como executivo do 
segmento de óleos vegetais e atualmente é diretor 
executivo do Grupo Agropalma. A nova diretoria 
da ABAG foi eleita numa assembleia realizada em 
3 de dezembro de 2018. 

NOvA TECNOlOGIA
DE DIAGNÓSTICO
Em 2018, uma das novidades implementadas na 
Estação de Monta da Bonsucesso/Nelore Zan 
foi a ultrassom Doppler (tecnologia que permite 
a ultrassom colorida). A ferramenta é uma das 
principais para realizar Inseminação Artificial por 
Tempo Fixo (IATF) Superprecoce, uma nova pro-
posta de diagnóstico para diminuir o tempo entre 
as inseminações. A principal vantagem do recurso 
é oferecer um diagnóstico superprecoce e confiá-
vel de quais matrizes estão efetivamente gestantes 
no plantel. O médico veterinário e proprietário 
da RW Assistência Veterinária, Emerson Rödel, 
explicou que, ao introduzir a ultrassom Doppler, 
o diagnóstico das matrizes será com 22 dias após 
a inseminação e a ressincronização iniciada aos 14 
dias pós-inseminação. 
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em evidência nacional
Nelore goiano
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Grupo Flamboyant comemora 
coroação da marca V2 na raça nelore 
mocho no Ranking acnB 2017/2018

Carlos lopes, Cláudia Monteiro e gustavo Miguel 

A
história da família Louza está arraigada na 
agropecuária desde o início do século passado. 
Em 1907, por exemplo, o fazendeiro José Go-
mes Louza importou reprodutores zebus da 
Índia para Leopoldo Bulhões (GO). Filho 
de José Gomes, Lindolfo Louza continuou 
o trabalho da família na agropecuária, assim 
como seu filho, Lourival Louza, que foi o 

precursor da raça nelore mocho no país. Mais de cem anos 
depois, o bisneto de José Gomes Louza continua escrevendo o 
nome da família na história da pecuária brasileira, assim como 
da raça. Filho de Lourival Louza, fundador do Grupo Flam-
boyant, Lourival Louza Júnior é hoje um dos nomes mais re-
levantes no setor empresarial, na indústria de shopping centers, 
desenvolvimento social e cultural, no mercado imobiliário e do 
agronegócio em Goiás, conhecido nacionalmente. Além de em-
preendedor, Lourival também é um grande selecionador, deten-
tor de um seleto plantel. 

Lourival Louza Júnior com a filha emmanuele Louza e o neto Vittorio
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Prova disso foi o desempenho do Nelore Flam-
boyant/V2 no Ranking 2017/2018 da Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), encerrado na 
Expoinel Nacional 2018, em Uberaba (MG). No evento, 
Lourival recebeu a premiação máxima: Melhor Expositor 
e Melhor Criador do nelore mocho. Além disso, também 
levou para casa a premiação de Grande Campeã Nelore 
Mocho (pela bela matriz Susie da Louz, que estampa a 
capa desta edição da Revista Pecuária Brasil) e também 
a premiação de Reservado Grande Campeão (pelo tou-
ro Adélio da Louz, grande sucesso nas pistas). Destaque 
ainda para a matriz Leonor da Louz, consagrada Grande 
Campeã por seis vezes consecutivas em exposições por 
todo o Brasil.

O Nelore Flamboyant ainda foi destaque na Nelo-
re Fest, evento que premiou os melhores do Ranking 
ACNB 2017/2018, no dia 17 de dezembro, em São Pau-
lo (SP). A família Louza subiu ao palco para receber as 
Medalhas de Ouro Melhor Expositor e Criador Nelore 
Mocho(Ranking Goiás) e as Medalhas de Prata Melhor 
Criador e Melhor Expositor Nelore Mocho do Ranking 
Nacional. A família ainda recebeu a premiação por Susie 
da Louz (Medalha de Ouro Melhor Fêmea Adulta Nelo-
re Mocho), Adélio da Louza (Medalha de Ouro Melhor 
Macho Jovem Nelore Mocho) e Ozzi da Louz (Medalha 
de Bronze Melhor Macho Adulto Nelore Mocho). 

“Essa premiação vem como resultado de muito tra-
balho, dedicação e persistência de todos envolvidos. 
Nos mostra que estamos no caminho certo, mas, há ain-
da muito a ser feito. Nos motiva a avançar ainda mais. 
Queremos aumentar a venda de touros e embriões, ter 
um plantel de referência genética nacional, disponibilizar 
um touro na central para venda de sêmen e disseminar a 
nossa genética para outros rebanhos do Brasil e outros 
países, aproveitando o crescimento significativo da raça”, 
conta o selecionador da marca V2, Lourival Louza.

Essa história de êxitos começou em 1939, quando 
Lourival Louza presenciou em uma de suas proprieda-
des o primeiro nascimento de um bezerro da raça nelore 
mocho no Brasil, ocorrido através de um cruzamento ge-
nético experimental. “Nascia também ali a marca V2, que 
desde então é orgulho para todas as gerações da família”, 
conta Emmanuele Louza, neta de Lourival Louza, que 
hoje conduz a seleção juntamente com o pai, Lourival 
Júnior. 

Susie da Louz: Medalha de Ouro Melhor Fêmea Adulta Nelore Mocho

Adélio da Louz: Medalha de Ouro Melhor Macho Jovem Nelore Mocho

equipe Nelore Flamboyant com a premiada matriz Susie da Louz

Ozzi da Louz: Medalha de Bronze Melhor Macho Adulto Nelore Mocho
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Genética v2 
O Nelore Flamboyant, conhecido pelo marca V2, 

é resultado de um intenso trabalho de melhoramento 
genético. Hoje são mais de 10 mil cabeças distribuídas 
em sete propriedades, que participam ativamente do 
crescimento da pecuária brasileira através da raça nelore 
mocho. Atualmente, a Agropecuária Flamboyant parti-
cipa do Programa de Melhoramento Genético Zebuí-
no (PMGZ/ABCZ), e utiliza ferramentas tecnológicas 
como IATF, FIV e avaliação morfológica dos animais  
(Epmuras).

“É muito importante ver o aprimoramento genéti-
co dos animais, observar claramente esse crescimento 
a cada ano durante os nascimentos, a desmama, nos re-
sultados nas pistas de julgamento de todo o Brasil. Men-
suramos essa evolução através desses resultados, e, para 
nós, é grandioso ver que o trabalho tem dado certo, e 
com isso temos colhido bons frutos. Mas, com certeza, 
o que nos causa maior alegria é saber que conseguimos 
realizar um dos nossos grandes sonhos fazendo uma 
Grande Campeã nacional, e isso nos motiva a crescer 
e avançar cada vez mais por essa raça que é tão impor-
tante, tanto para nós criadores quanto para a pecuária 
brasileira”, conta Emmanuele.

O proprietário da marca V2 acrescenta que a raça e 
suas características contribuem muito para esse sucesso 
no trabalho da Agropecuária Flamboyant. “As vanta-
gens de criar nelore mocho são muitas. Destacamos a 
docilidade, rusticidade e precocidade dos animais. A au-
sência de chifres proporciona melhor desenvolvimento 
da carcaça, uma vez que o cálcio é direcionado para o ga-
nho muscular. Também é uma raça que oferece menor 
risco aos peões na lida e melhor qualidade do couro, livre 
das estocadas comuns nos rebanhos de chifre. Em con-
finamento e transporte em caminhões ocupam menor 
espaço, proporcionando um melhor aproveitamento no 
frete”, finaliza Lourival. Matriz Leonor da Louz, consagrada Grande Campeã por seis vezes consecutivas

em exposições por todo o Brasil
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EntREVIsta

O que seRá da 
aGROPecuáRia?

MARCOS MONTeS CORdeIRO 

n
omeado secretário executivo da próxima gestão do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), sob o comando da ministra 

Tereza Cristina, Marcos Montes é conhecido e respeitado pela firmeza 
nas suas ações e opiniões e, ao mesmo tempo, pelo tom conciliador com 
que exerce as atividades que assume. Estas características foram funda-

mentais na sua eleição para Deputado Federal por três mandatos, além de 
presidente de um dos colegiados mais atuantes do Congresso Nacional: a 

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na gestão 2015/2016. Quando 
tomou posse da direção da FPA, em 2015, hoje com 220 deputados, Mar-

cos Mon- tes disse que trabalharia pelo fortalecimento do Ministério da Agricultura 
e procuraria atender aos pleitos das entidades que representam os produtores rurais, e 
assim vem fazendo. O novo secretário executivo do Mapa tem 69 anos de idade e nasceu 
na histórica cidade de Sacramento (MG), de onde se mudou ainda criança para Uberaba 
(MG), cidade da qual foi prefeito por dois mandatos. Além de produtor rural, ele é médico 
e professor licenciado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com espe-
cialização em Medicina do Trabalho, Medicina Intensivista e Anestesiologia. Ele se filiou 
ao PFL em 1995, permanecendo na legenda quando esta foi transformada em DEM, e só 
mudou, em 2011, para o então recém-criado Partido Social Democrático. É fundador e 
presidente do PSD de Uberaba e, a convite do presidente nacional do partido, ex-prefeito 
de São Paulo, Gilberto Kassab, assumiu a coordenação Regional do PSD/Triângulo Mi-
neiro e Alto Paranaíba, com o objetivo de fortalecer e ampliar a legenda na região.

CLÁudIA MONTeIRO e dIVuLGAçãO 

as estimativas da confederação nacional da agropecuária (cna) 
para o agro em 2019 são de safra maior de grãos, com clima mais 
favorável, crescimento de 2% no produto Interno Bruto (pIB) do 
setor, e alta de 4,3% no Valor Bruto da produção (VBp), que mede 
o faturamento da atividade agropecuária dentro da porteira. as 
boas perspectivas mercadológicas se somam à boa expectativa 
quanto ao novo governo que assume em 2019, e a esperança de 
progresso do setor é grande. 
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Revista Pecuária Brasil . Como 
você enxerga os últimos anos 
no nosso setor, e o que os 
pecuaristas podem esperar do 
governo brasileiro em 2019?
Marcos Montes . Não há como 
negar que tivemos avanços im-
portantes nesses dois últimos 
anos, apesar dos problemas que 
todos os brasileiros estão en-
frentando. Um desses avanços 
é o reconhecimento por parte 
da sociedade urbana de que a 
agropecuária é o principal alicer-
ce da economia do país. Agora, 
para os próximos anos, nossas 
expectativas são as melhores. 
Especificamente os pecuaristas 
podem esperar a valorização e 
o fortalecimento do nosso mer-
cado a nível internacional. Há 
uma enorme dificuldade do país 
em manter sua competitivida-
de frente a outros países. Isso 
precisa mudar. O Brasil tem uma 
posição no mercado externo com 
regras, em sua maioria, arbitrá-
rias e desleais. Buscaremos cada 
vez mais abrir mercados, e, para 
isso, precisamos construir inter-
namente um cenário que mostre 
aos compradores internacionais 
a credibilidade que nosso setor 
produtivo tem. Nós precisamos 
fazer com que o Mapa não seja 
submetido a situações como as 
que foi submetido recentemente, 
como a Operação Carne Fraca, 
entre outras. 

PB . E como isso será feito?
MM . Primeiramente, temos que 
nos reestruturar internamente. 
Precisamos modernizar a Secre-
taria da Defesa em uma linha de 
ação junto aos fiscais, que tam-
bém precisam ser valorizados. 
Nesse ambiente em que estamos 
vivendo, com os problemas que 
houve, nós não podemos taxar os 
fiscais como os responsáveis por 
todos os problemas. Os respon-
sáveis devem ser punidos, mas, 
existe outro lado que precisa 
participar, tanto no Ministério 
quanto nas empresas, que preci-
sam assumir a responsabilidade. 
A parte do pecuarista já é muito 
bem feita, mas, ainda temos gran-
des desafios. Precisamos valorizar 
nossa produção aos olhos do 
mercado internacional, criar am-
bientes favoráveis à negociação e 
abrir o mercado, dando estabili-
dade ao produtor rural. 

PB . Qual o assunto prioritário 
que você acredita ser necessá-
rio tratar primeiro em 2019, no 
Mapa?
MM . Uma das prioridades do 
Mapa será simplificar o atendi-
mento ao produtor. É claro que 
existem questões a serem trata-
das, mas é necessário tempo. A 
questão da infraestrutura, dos 
fertilizantes, segurança jurídica, 
isso tudo impacta no preço final 
dos produtos agropecuários. 
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Precisamos realmente trabalhar 
para dar demanda e tranquilida-
de para esse setor, que vem sis-
tematicamente crescendo, e tem 
tudo para crescer ainda mais. 

PB . Você vislumbra a possi-
bilidade de reduzir significa-
tivamente a carga tributária 
sob o produtor rural em um 
futuro próximo?
MM . É claro que nós vamos 
buscar essa redução para nossos 
produtores, mas, não depende 
apenas de nossa vontade, e, sim, 
de várias conjecturas do país. 
Buscamos isso constantemente, 
como buscamos resolver a ques-

tão do Funrural. Mas, não depen-
de exclusivamente da gente. 

PB . Diante da sua experiência 
na FPA, o que espera dos pró-
ximos anos no Mapa? 
MM . A escolha da deputada 
Tereza Cristina para dirigir o 
Ministério foi muito acertada. Ela 
é a pessoa mais preparada para 
assumir o cargo hoje, possuindo 
a influência nacional, o conheci-
mento e experiência necessários 
para o trabalho. Por isso, me sinto 
muito feliz em atuar ao lado dela 
e acredito que os próximos anos 
serão muito produtivos. Vamos 
trabalhar muito. 
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calEnDÁRIo

neLORe FesT
17 de dezembro
São Paulo (SP)
nelore.org.br

shOWTec 
16 a 18 de janeiro 
Maracaju (MS)
por talshowtec.com.br

cOOPeRshOW 2019
23 a 25 de janeiro
Cândido Mota (SP)
coopershow.com

FeOveLha 2019 
24 a 26 de janeiro 
Pinheiro Machado (RS) 
feovelha.com.br

iTaiPu RuRaL shOW 
30 de janeiro a 2 de fevereiro 
Pinhalzinho (SC) 
cooperitaipu.com.br

shOW RuRaL cOOPaveL 
4 a 8 de fevereiro 
Cascavel (PR) 
showrural.com.br

FemaGRi 
20 a 22 de fevereiro 
Guaxupé (MG) 
cooxupe.com.br/femagri

eXPOPaRanavaÍ
8 a 17 de março
Paranavaí (PR)
contato@srnp.com.br

eXPO umuaRama
7 a 17 de março
Umuarama (PR)
expoumuarama.com.br

eXPOdiReTO cOTRiJaL 
11 a 15 de março
Não-me-toque (RS)
expodireto.cotrijal.com.br

inTeResTaduaL dO GiROLandO 
Campo Grande (MS) 
4 a 14 de abril 
girolando.com.br

eXPOZeBu
27 de abril a 05 de maio
Uberaba (MG)
abcz.org.br

eXPOineL mG 
18 a 23 de fevereiro
Uberaba (MG)
(31) 3286.5347
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lEIlãO MATRIzES
JATOBá
O criatório hexacampeão no Ranking ACNB 
Jatobá Pecuária, propriedade Carlos Muradás 
e sua filha Bettina Muradás, ofertou sua pro-
dução de fêmeas a campo no Leilão Virtual 
Matrizes Jatobá Pecuária, na noite de 20 de 
novembro. O faturamento superou a marca 
de R$1,5 milhão, com a venda de 142 fêmeas 
pela média de R$9,6 mil, e duas prenhezes 
por R$67,5 mil. A novilha Sasha FIV do Mura 
(Filha de Landau da Di Genio e Jolie FIV do 
Mura), de 17 meses, foi o grande destaque, 
sendo comercializada por R$108 mil, para 
Nelore CMF e Rima Agropecuária.

CONGRESSO DAS
MUlHERES DO AGRO
A terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres 
do Agronegócio, que aconteceu nos dias 23 e 24 de ou-
tubro em São Paulo (SP), foi marcada pela participação 
de mais de 1.500 pessoas. Novamente, o evento bate 
recorde de público, com aumento de aproximadamen-
te 50%, comparado ao ano anterior. Durante o evento, 
que discutiu o papel da mulher no setor, foi entregue o 
1º Prêmio Mulheres do Agro. As nove premiadas foram 
contempladas com troféu, coquetel de comemoração e 
convidadas a fazer parte da série audiovisual da Bayer 
‘Ser Agro É Bom’, que valoriza os produtores rurais de 
todo o Brasil e possui mais de um milhão de visualiza-
ções por vídeo nas redes sociais da empresa. A próxima 
edição do evento será realizada nos dias 8 e 9 de outu-
bro de 2019.
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GENéTICA IRMãOS
DE MARCHI
Em 4 de novembro, os irmãos De Marchi promo-
veram uma oferta exclusiva de machos, o Leilão 
Virtual Nelore De Marchi. O remate ofertou 139 
reprodutores avaliados geneticamente, pela média 
de R$7,3 mil. A movimentação total bateu R$1 
milhão.

7º FÓRUM ITINERANTE 
DO lEITE 
Evitar o estresse térmico dos animais é essencial para 
manter a rentabilidade e evitar prejuízos nas proprie-
dades leiteiras. Informar os produtores sobre as condi-
ções adequadas nas quais as vacas devem ser mantidas 
para que não venham a sofrer com esse desconforto, 
foi um dos objetivos do Sindicato da Indústria de Lati-
cínios (Sindilat) durante o 7º Fórum Itinerante do Lei-
te, realizado no dia 22 de novembro, em Teutônia (RS). 
O evento, que reuniu cerca de 600 pessoas, ocorreu 
paralelamente à 12° edição do Fórum Tecnológico do 
Leite, organizado pelo Colégio Teutônia. Na ocasião, 
ainda foram apresentadas aos produtores os principais 
fatores que impactam na qualidade da produção leitei-
ra, a metodologia utilizada para calcular o preço refe-
rente do leite, além de formas de gerenciamento das 
propriedades.

SUpER MOCHO 
No dia 27 de novembro o Canal Rural transmitiu a 
2ª edição do Leilão Virtual Super Mocho Reproduto-
res, remate foi promovido pela Associação dos Cria-
dores de Nelore Mocho (AcriMocho), presidida por 
Raphael Zoller. A oportunidade contou com oferta 
de animais vindos de sete criatórios, que venderam 
74 touros à média de R$9 mil, totalizando receita de 
R$672,9 mil. 

NElORE pINTADO BRASIl 
O remate de Rubens Catenacci (Fazenda 3R) e Ge-
raldo de Souza Carvalho Júnior (Fazenda São Lou-
renço), promovido em Campo Grande (MS), no dia 
20 de outubro, foi um sucesso. A quarta edição do 
remate negociou 234 animais por R$3,4 milhões. A 
média das fêmeas ficou em R$13, 9 mil e dos machos 
em R$15,5 mil.

Leticia Szczesny



#pecBR | DEZEMBRO 201836

lEIlãO BRAS vENE 
A segunda edição do remate do criatório de gir leitei-
ro Bras Vene obteve liquidez total e foi um sucesso. 
Promovido no dia 4 de dezembro de 2018, o leilão 
teve compradores de dez estados espalhados pelo Bra-
sil (PA, MG, SP, RJ, RO e GO) e a média geral bateu 
R$17 mil.

SHOppING ElITE SABIá
Encerrando as celebrações de 50 anos de seleção, a Fa-
zenda do Sabiá comercializou touros e matrizes no dia 
18 de novembro durante o Shopping Elite Sabiá, em 
Capitólio (MG). As fêmeas foram comercializadas pela 
média de R$7,2 mil, e os machos, R$4,7 mil. O total 
movimentado foi de R$511,2 mil. 

pecuária 360o

Rubens Ferreira

ENCONTRO NA ARGENTINA
Um grupo de 15 criadores de brangus do Brasil parti-
cipou de 12 a 16 de novembro da Gira Internacional 
da raça, uma jornada técnica realizada na região argen-
tina de Córdoba. Durante o evento, visitaram estabe-
lecimentos reconhecidos no país vizinho, cujo propó-
sito comum é produzir um bovino adaptado à nova 
fronteira da pecuária de corte. Também participaram 
de intercâmbio latinoamericano de genética brangus, 
em jornada promovida pela Associação Latino-Ame-
ricana de Brangus (Al Brangus), com a presença de 
representantes de diversos países como México, Costa 
Rica, África do Sul, Colômbia, Bolívia, Equador, Para-
guai e Uruguai. Argentina e Brasil também serão sedes 
das próximas duas edições do Congresso Mundial da 
raça Brangus, sendo que em 2020 ocorre em território 
argentino e em 2022 será a vez dos brasileiros recebe-
rem o evento.

CIClO DA
pECUáRIA lEITEIRA 
A Fenagro 2018 encerrou o calendário de exposições 
oficiais da raça Girolando no Brasil este ano, e a grande 
novidade desta edição foi o 1° Ciclo da Pecuária Leiteira 
Baiana. A exposição foi promovida em Salvador (BA), 
entre os dias 24 de novembro e 2 de dezembro. Durante 
o evento ainda foi lançada a parceria entre a Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando e a Associação 
Baiana dos Criadores de Girolando para garantir que pe-
quenos produtores possam certificar a origem de seus 
animais. Pelo convênio, os pequenos criadores baianos 
cadastrados terão desconto de 50% no valor do serviço 
de registro genealógico prestado pela Girolando. Cada 
produtor terá direito a um número anual de registros, 
sendo 10 no primeiro ano, 15 no segundo e 20 no tercei-
ro. A raça ainda esteve presente nos julgamentos da Fe-
nagro 2018, com a participação de cerca de 150 animais, 
avaliados pelo jurado Fábio Miziara. Treze Tilias (SC), 
com média de 225,1 kg.
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GENéTICA
SENEpOl vAlORIzADA 
No dia 2 de dezembro, a família Garcia promoveu o 
Leilão Virtual Genética Senepol 3G, em Sertãozinho 
(SP), movimentando R$815,3 mil. O destaque foi a 
venda do tourinho GGG 1548 por R$95,4 mil em 
50%, melhor preço do ano por um macho da raça.

pRêMIO CNA AGRO BRASIl
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) entregou na noite de 4 de dezembro o Prêmio 
CNA Agro Brasil, uma homenagem a profissionais e 
personalidades que contribuíram para o desenvolvi-
mento da agropecuária brasileira. Os premiados nas 
quatro categorias foram a deputada federal e futura 
ministra da Agricultura, Tereza Cristina (Política), o 
chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Mi-
randa (Pesquisa), o jornalista Valteno de Oliveira (Co-
municação) e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi 
(Destaque 2018). O presidente da CNA, João Martins, 
destacou que o prêmio foi criado há três anos com o 
objetivo de reconhecer aqueles que fazem a diferença 
em suas áreas de atuação na defesa e na divulgação da 
agropecuária em todo o país

qUEIJO pREMIADO
A quarta edição do Prêmio Queijo Brasil, maior even-
to do queijo artesanal brasileiro, foi promovido em São 
Paulo entre os dias 9 a 11 de novembro. Com mais de 
450 queijos diferentes de todas as regiões do Brasil par-
ticipando, os queijos produzidos com leite de zebu fize-
ram bonito. O evento premiou 15 queijos produzidos 
com leite do zebu leiteiro (seis medalhas de ouro, seis de 
prata e três de bronze, quatro a mais que na edição de 
2017). O concurso contou com uma equipe de 24 jura-
dos técnicos e chefes em Gastronomia, que analisaram 
critérios como sabor, aparência e textura.
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INTERCORTE
Cerca de 40 horas de conteúdo oferecidas em três au-
ditórios marcaram a edição de São Paulo da InterCorte, 
promovida entre os dias 21 e 23 de novembro, no WTC 
Events Center. A etapa, que se firmou como o prin-
cipal evento da cadeia produtiva da carne bovina bra-
sileira, reuniu mais de duas mil pessoas, que puderam 
conferir as palestras e apresentações de 75 palestrantes 
e debatedores, além de conferir as novidades tecnoló-
gicas expostas pelas mais de 40 empresas e instituições 
que estiveram na feira de negócios. O evento, que neste 
ano teve como objetivo abordar a cadeia da pecuária de 
maneira mais abrangente organizou painéis que busca-
ram promover a integração entre diferentes setores do 
agronegócio, por meio de um ambiente mais pluraliza-
do, evidenciando a importância da união da cadeia pro-
dutiva de alimentos em prol do crescimento no Brasil.

FENAGRO 
A Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro), o maior 
evento do segmento no Norte/Nordeste e um dos cinco 
mais importantes do Brasil, foi promovida entre os dias 
24 de novembro e 2 de dezembro. A 31ª edição da expo-
sição reuniu cerca de 100 mil pessoas, 2,5 mil expositores 
e quatro mil animais (entre bovinos, equinos, bubalinos, 
caprinos e ovinos) nos seus nove dias de realização. Fo-
ram promovidos leilões, julgamentos e concursos de ani-
mais, além de provas equestres, arena off  road, concurso 
leiteiro, feiras de agricultura familiar e artesanato, praça 
de alimentação com culinária regional, cozinha interati-
va, apresentação de grupos musicais, cordelistas e teatrais, 
parques de diversão uma exposição fotográfica que conta-
rá a história do Parque de Exposições de Salvador (Peas). 
A retrospectiva marca os 40 anos do parque, valorizan-
do a sua importância para o setor agropecuário baiano, 
a partir da realização dos eventos, leilões, premiações e 
exposições.
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CONGRESSO MUNDIAl
DE BRAHMAN
Entre os dias 24 de novembro e 2 de dezembro, a As-
sociação dos Criadores de Zebu da Colômbia (Asocebú 
Colômbia) promoveu na cidade de Bucaramanga o Con-
gresso Mundial de Brahman. O evento acontece a cada 
dois anos e pela quarta vez está sendo sediado na Colôm-
bia, reunindo não somente criadores de brahman, mas, 
criadores de zebu de todo o mundo. A Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) marcou presença 
com um estande montado na feira para receber os asso-
ciados. No espaço os criadores encontram informações 
sobre toda a cadeia produtiva do zebu brasileiro, além 
da oportunidade de estabelecer importantes contatos co-
merciais e fechar negócios internacionais. Vale destacar 
que a Colômbia está entre os dez maiores importadores 
do Brasil. A genética, produtos, serviços e insumos ofere-
cidos pelos associados do projeto são muito valorizados, 
pois auxiliam no incremento de produtividade do país.

CONCURSO DE CARCAçAS
A qualidade e a padronização dos animais foi o ponto 
alto do Concurso de Carcaças realizado em 24 de no-
vembro em Pouso Redondo (SC). Os abates dos 183 
animais participantes ocorreram no frigorífico Verdi 
e contaram com 17 lotes de 12 produtores. Os ani-
mais que foram para o gancho eram angus puros e 
cruzas, e confirmaram o grande potencial do estado 
de Santa Catarina para produção de carne de quali-
dade. Entre os machos, o campeão foi o lote do cria-
dor Clelio Baggenstoss, da Cabanha Rancho Bom, de 
Schroeder, com média de peso de 298,6 quilos (kg). O 
segundo lugar ficou com a Agropecuária Carboni, de 
Vilmar Carboni, do município de Videira, com média 
de 318,5 kg. Entre as fêmeas, o lote campeão, do cria-
dor Cleiton Zager, do Sítio Nossa Senhora Aparecida, 
de Curitibanos, venceu com 246,5 kg. O segundo lugar 
ficou para o lote do criador Roberto Natter, Sítio do 
Roberto, do município de Treze Tilias (SC), com mé-
dia de 225,1 kg.



DEZEMBRO 2018 | #pecBR 39

CApRIpAUlO SHOW
As cabras da raça saanen da Agro Maripá, do criador Mar-
celo Baptista de Oliveira, foram as grandes vencedoras da 
Capripaulo Show 2018, feira realizada em Jundiaí, de 9 a 
18 de novembro. O maior evento de caprinos de São Pau-
lo expôs raças como saanen, anglonubiana, boer, alpina e 
toggnenburg. A Agro Maripá conquistou com a raça saa-
nen o título de Campeã e Reservada Úbere Cheio, Progê-
nie de Pai, Campeã Cabra Adulta, Campeã Cabra Jovem, 
além dos títulos de Grande Campeã e Reservada Grande 
Campeã.  A principal característica da raça, considerada 
de grande porte, é a alta produção de leite.

ExpOApI 2018
A 68ª Exposição Agropecuária do Piauí (Expoapi) foi 
promovida de 1º a 9 de dezembro, no Parque de Exposi-
ção Dirceu Arcoverde, em Teresina (PI). O evento contou 
com vasta programação técnica, com minicursos e pales-
tras todos os dias de evento, sendo um diferencial das edi-
ções anteriores, além de shows com bandas. O destaque 
foi o shopping do criatório Nelore Vitória, que ofereceu 
exemplares de genética diferenciada para o mercado do 
Piauí e região.

REMATE JACAREzINHO 
A Agropecuária Jacarezinho promoveu o seu 33º Leilão 
de Touros na noite do dia 19 de novembro de 2018. O 
remate virtual contou com oferta de 180 reprodutores ne-
lore, e a média de preços foi de R$6,7 mil. A receita total 
foi de R$1,2 milhão. 

CAlCIOlâNDIA
OFERTA FêMEAS JOvENS
Na noite do dia 22 de novembro de 2018, a Fazenda 
Calciolândia promoveu a terceira edição do seu leilão 
virtual. Foram ofertadas bezerras e novilhas com a 
genética do criatório, um dos mais tradicionais no se-
tor. A média ficou em R$5,5 mil, com a venda de 124 
fêmeas. O faturamento total foi de R$692,8 mil. A 
maior valorização foi para um lote triplo de novilhas, 
arrematado por R$25 mil pelo condomínio Maktub e 
Girolando Fazolo.cada e será entre 9 e 11 de outubro 
de 2019.



#pecBR | DEZEMBRO 201840



DEZEMBRO 2018 | #pecBR 41



#pecBR | DEZEMBRO 201842



DEZEMBRO 2018 | #pecBR 43

nElorE fESt
EspEcIal

#pecBr

Nelore em foco
CRIADORES DE TODO PAíS REUNIDOS PARA 

COMEMORAR O MOMENTO DA RAÇA 
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Evento obrigatório na agenda dos maiores criadores e expositores do 
país, a nelore Fest celebra o fim de um ano de muito trabalho premiando e 

homenageando as personalidades da raça em noite de gala na capital paulistana  

ARquIVO e CARLOS LOPeS

caRnE
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C omemorando 150 anos da raça ne-
lore no Brasil, a Nelore Fest 2018 
foi especial. O evento é o momento 
em que criadores de nelore de todo 
país e autoridades do agronegócio se 
reúnem em São Paulo para festejar 
mais um ano de conquistas. Promo-
vida anualmente pela Associação dos 

Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) com o apoio da 
Revista Pecuária Brasil, a Nelore Fest encerra o calendá-
rio da raça premiando e homenageando os melhores do 
ano.

Em sua 19ª edição, a Nelore Fest reuniu grandes no-
mes do agronegócio brasileiro no Espaço Villa Vérico, 
em São Paulo (SP), no dia 17 de dezembro, para um dos 
momentos mais esperados da raça. O evento teve como 
ponto alto a premiação dos melhores criadores, exposito-
res e animais dos Rankings Nacionais e Regionais nelore 
e nelore mocho e da Copa do Atlântico. Também foram 
conhecidos os vencedores do Circuito Nelore de Quali-
dade e do Ranking boliviano. 

“A Nelore Fest é o momento de confraternização da 
cadeia produtiva da carne brasileira. Para os associados 
da ACNB, é um momento especial, pois é o palco de pre-
miação dos grandes vencedores dos campeonatos anuais 
da raça. E, neste ano, estaremos também celebrando os 
150 anos do nelore no Brasil”, afirma Nabih Amim El 
Aouar, presidente da ACNB.

Entre os homenageados com os troféus Nelore de 
Ouro (conhecido como o “Oscar da Pecuária”) estavam 
lideranças políticas, personalidades do setor (como Cle-
ber Soares, diretor de Inovação e Tecnologia da Embra-
pa), criadores, empresários de destaque e empresas par-

ceiras (Nelore do Golias, Marfrig Global Foods e Jorge 
Matsuda, entre outros) e representantes de famílias 
pioneiras do nelore no país (Lemgruber, Torres Ho-
mem Rodrigues da Cunha, Machado, Rubico Carvalho 
e Celso Garcia Cid).

A Nelore Fest ainda foi a oportunidade de criado-
res se reunirem e comemorarem o ano movimentado. 
Em 2018, a ACNB coordenou uma agenda cheia de 
atividades em conjunto com as associações regionais 
conveniadas, sempre com o objetivo de fomentar a 
raça e valorizar a qualidade da carne nelore. Uma das 
principais bandeiras foi a divulgação da marca “Nelore 
– a Carne do Brasil”, enfatizando que grande parcela 
da carne bovina consumida no país e exportada é pro-
duzida a partir da genética nelore.

“Vamos comemorar os passos dados neste ano de-
safiador e unir forças para, juntos, construir uma nova 
fase, de grande prosperidade. Vemos perspectivas po-
sitivas para o país. Vamos trabalhar para contribuir e 
fazer a pecuária Nelore ainda mais forte”, ressalta o 
presidente da ACNB.

A Nelore Fest contou com patrocínio do Grupo 
Matsuda, Marfrig Global Foods, Canal Rural, Nelo-
re Heringer, Programa Leilões, Chevrolet, Troncos e 
Balanças Açores e Getnet, e apoio da revista Pecuária 
Brasil. 

Para o presidente da ACNB, Nabih, a Nelore Fest 
valoriza criadores, profissionais e personalidades que 
se destacaram ao longo do ano, além de fortalecer la-
ços de amizade e de negócios da família nelorista. “A 
Nelore Fest vem para iniciar bem 2019, comemoran-
do o que já foi feito de positivo até aqui e garantindo 
a continuidade de um trabalho sério de promoção da 
raça. Muito bom ver todos reunidos aqui”, afirmou.
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noVAS rEGrAS
expoZeBu

rAçA
sElEÇÃo . GEnÉtIca . cRIaÇÃo . lEIlÕEs

Circuitos genéticos

#pecBr

CIENTISTAS DESCOBREM COMO “LIGAR” E “DESLIGAR” GENES
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tecnologia brasileira inovadora que util iza enzimas de vírus bacteriófagos 
para “l igar” e “desligar” genes de interesse de plantas e animais é a base de um 

pedido de patente recém-depositado pela Embrapa

DIVULGAÇÃO

Cientistas criam tecnologia
que “liga” e “desliga” genes

raÇa
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ais uma barreira genética está 
sendo ultrapassada pelos pes-
quisadores brasileiros. Uma tec-

nologia desenvolvida pela Em-
brapa promete que, no futuro, 
será possível “ligar” e “desligar” 

genes de interesse de plantas e ani-
mais através de enzimas de vírus bacteriófagos. Essa 
tecnologia inovadora permite, por exemplo, que uma 
planta apresente resistência à seca somente quando, e 
se, for submetida a condições de estresse hídrico.

Nos animais, essa tecnologia possibilitará, por 
exemplo, “desligar” genes de doenças genéticas e “li-
gar” genes características de interesse econômico. 
“Ainda é um trabalho inicial de experimentação e vali-
dação da técnica em laboratório, mas, se conseguimos 
nos próximos anos aplicar essa tecnologia para ligar e 
desligar genes, poderemos ajustar e manipular determi-
nadas características produtivas, em determinada fase 
da vida do animal, ou mesmo na vida inteira, conse-
guindo fazer um ajusto controlado da expressão de ge-
nes, o que pode ser muito importante para o mercado. 
A aplicação é muito vasta”, explica Eduardo de Olivei-
ra Melo, doutor em Biologia Molecular e pesquisador 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 

E como funciona? Os vírus bacteriófagos têm a 
capacidade natural de infectar bactérias. Eles se ade-
rem à parede celular desses organismos, perfuram-na e 
injetam seu DNA. Observando esse processo natural, 
os cientistas perceberam que seria possível utilizar es-
ses microrganismos como ferramentas genéticas para 
controlar a expressão de genes. Além disso, o fato de 
os vírus serem o grupo biológico mais abundante do 
planeta garante aos cientistas vasta quantidade de ma-
terial genético para trabalhar.

Os cientistas também descobriram que os vírus 
bacteriófagos, ou fagos, como também são conheci-
dos, têm a capacidade de integrar seu próprio genoma 
ao da bactéria. Esse processo é mediado por enzimas 
denominadas integrases, capazes de integrar o geno-
ma do vírus ao do organismo hospedeiro, no caso, as 
bactérias.

Biocircuitos funcionais 
A utilização de integrases de bacteriófagos como 

ferramentas genéticas já é realidade na biotecnologia 
há mais de 25 anos para diversas aplicações, como ex-
plica o principal inventor da tecnologia, o pesquisador 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (DF) 
Elibio Rech. A novidade desenvolvida pela equipe bra-
sileira é utilizar seis enzimas do tipo serina-integrases 

M

eduardo Melo, pesquisador da embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
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em diferentes locais do genoma, possibilitando a forma-
ção de biocircuitos funcionais.

Segundo o pesquisador, “as integrases promovem a 
quebra e ligação de sequências de DNA em pontos es-
pecíficos, resultando em rearranjos genéticos precisos,” 
detalha. Isso faz com que seja possível atuar exatamente 
nos trechos de interesse do código genético. Pode-se, por 
exemplo, silenciar um trecho que expressaria uma doença 
genética, ou fazer com que um gene responsável por resis-
tência ao calor se expresse. “Tratam-se de ferramentas efi-
cientes e versáteis para aplicações em biologia experimen-
tal, biotecnologia, biologia e terapia gênica,” declara Elíbio.

O cientista explica que, ao introduzir a integrase no 
DNA de uma planta ou animal, ela é capaz de inverter a 
sequência genética, impedindo que a cadeia de proteínas 
seja reconhecida e, por consequência, que o gene se ex-
presse. Em linguagem mais coloquial, ela é capaz de “des-
ligar” a função daquele gene. Quando retirada, o gene é 
expresso, ou seja, “religado”.

Um exemplo concreto é a indução de tolerância em 
plantas a estresses climáticos, como por exemplo, a seca. 
Segundo o pesquisador, a tecnologia abre a possibilidade 
de colocar em um mesmo produto as integrases para “li-
gar” e “desligar” a expressão dos genes de tolerância. “Ou 
seja, quando submetidas à seca, os genes são ativados, e, 
após o término dessa estação, desativados”, complementa.

Esse é apenas um dos exemplos, mas as aplicações 
podem incluir expressões gênicas relacionadas a outros 
estresses climáticos e ambientais, além de resistência a 
doenças em plantas e animais. “As aplicações mais emo-
cionantes e promissoras das integrases de vírus bacterió-
fagos, particularmente de serina, estão na montagem de 

raÇa
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rotas metabólicas e circuitos genéticos porque permitem 
reconstruir vias metabólicas inteiras, ligando e desligando 
genes específicos no genoma”, prevê o pesquisador.

Os testes que comprovam a eficácia da metodologia 
foram feitos com seis tipos diferentes de integrases, em 
células de plantas (protoplasto de Arabidopsis thaliana), de 
animais (fibroblasto de bovino) e humanas (célula tumo-
ral), e demonstraram forte potencial de aplicação da meto-
dologia não apenas para a pesquisa agronômica, mas tam-
bém para pesquisas na área de veterinária e saúde humana. 
Neste último caso, pode-se vislumbrar, por exemplo, a uti-
lização de determinada integrase para interromper o pro-
cesso de divisão celular de um tumor cancerígeno. Outro 
exemplo de utilização da metodologia seria para controlar 
os níveis de poluição na água, em que a integrase emitiria 
um “sinal” quando a água alcançasse determinado nível de 
bactérias patogênicas a seres humanos.

edição de genomas 
Outra contribuição do conhecimento patenteado é au-

xiliar a tecnologia mais promissora existente hoje na área 
de edição de genomas, o CRISPR (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats). Grosso modo, o 
CRISPR funciona como um corretor ortográfico, permi-
tindo “cortar” e “colar” genes de interesse no DNA de 
qualquer espécie, sem a inclusão de genes de outras espé-
cies, a chamada transgenia. A edição de genomas permite 
desenvolver culturas agrícolas resistentes a pragas, corrigir 
genes defeituosos em animais e reescrever genomas intei-
ros de microrganismos.

Apesar de seu potencial altamente promissor, alguns 
casos de efeitos não alvo dessa tecnologia têm sido repor-
tados, principalmente no que se refere à inserção de genes 
em locais aleatórios do genoma. Segundo Elíbio, a utiliza-
ção de integrases em sinergia com as enzimas que cortam 
o genoma, usadas na tecnologia CRISPR, possibilita a ina-
tivação dessas enzimas após a edição de genomas, evitan-
do efeitos indesejáveis de cortes inespecíficos no genoma. 
Além disso, é possível vislumbrar a utilização de integrases 
como marcadores para inserção de cromossomos sintéti-
cos no genoma hospedeiro com um benefício a mais: o 
potencial de ligar e desligar genes dentro dos cromosso-
mos.

Principal inventor da tecnologia, o pesquisador da embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia (dF), elibio Rech
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Para Elíbio, esse é mais um passo da pesquisa cientí-
fica para aumentar o domínio tecnológico na geração de 
organismos modificados com as características desejadas 
pelo homem. “Embora interruptores e circuitos genéti-
cos únicos estejam no estágio inicial de desenvolvimento, 
é possível prever um futuro, não muito distante, em que 
os interruptores múltiplos se tornem a norma, permitindo 
um controle cada vez mais preciso da regulação e expres-
são de genes em plantas e células de mamíferos para o 
desenvolvimento de processos e produtos inovadores em 
benefício dos seres humanos e do meio ambiente”, acre-
dita o pesquisador.

A tecnologia que deu origem ao pedido de patente foi 
testada durante quase três anos nos laboratórios da Em-
brapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em parceria 
com a Universidade de Brasília (UNB) e com o Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os inventores da Embrapa são 
os pesquisadores Elíbio Rech, André Melro Murad, Leila 
Barros, Cristiano Lacorte, Eduardo de Oliveira Melo e Li-
lian Hasegawa Florentino. Da UNB participa Cintia Coe-
lho e da Fiocruz, Martin Bonamino.

a imitação da vida em laboratório
Nada disso seria possível sem o domínio da biologia 

sintética, área da ciência à qual Elíbio se dedica há anos na 
Embrapa. “Trata-se de uma forte aliada dos cientistas na 
geração de produtos oriundos da biotecnologia e no seu 
desenvolvimento em larga escala, pois permite ‘copiar’ os 
processos da natureza em laboratório”, explica.

A área integra conhecimentos de diferentes disciplinas, 
como biologia, química, física, matemática, informática, 
biotecnologia e engenharia para a projeção e construção 
de novas funções e sistemas biológicos gerados em labo-
ratórios. O objetivo da biologia sintética é criar formas de 
vida artificiais a partir de elementos naturais. Com isso, 
derruba as fronteiras entre o vivo natural e o tecnológico 
manipulável com o objetivo de gerar novos produtos, tec-
nologias e aplicações.
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para ExpoZebu
Novas regras

aBcZ anunciou novos parâmetros e regulamentações 
para a edição de 2019 da maior feira zebuína do mundo

CARLOS LOPeS e GuSTAVO MIGueL

raÇa
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AExpoZebu 2019 já tem data marcada: de 
27 de abril a 7 de maio. E, em sua 85ª edi-
ção, virá com novidades no regulamento 
de julgamento de animais. A exigência 
progressiva nos níveis de filtros genéti-
cos foi suspensa para os pais dos ani-
mais em pista, permanecendo apenas a 
exigência do próprio animal que deve 

ser, no máximo, de TOP 40%. Vale lembrar que essa 
condição de classificação do animal é feita no momento 
de sua concepção, ofertando um direito adquirido. Já no 
caso da situação inversa, ou seja, o animal que nascer 
com um TOP maior que 40% e evoluir positivamente 
poderá participar de julgamentos.

Outras alterações foram promovidas nos Campeo-
natos Matriz Modelo (Prêmio Orestes Prata Tibery Jr) 
e Modelo Frigorífico, que passaram a valer pontos para 
o resultado dos melhores criadores e expositores para 
todas as raças participantes. A pontuação corresponde 
a de um 1º prêmio de categoria (28 pontos). Vale desta-
car que podem ser inscritos uma fêmea por criador no 
Campeonato Matriz Modelo e dois animais no Mode-
lo Frigorífico, além dos 15 permitidos para julgamento. 
Quanto ao campeonato Matriz Modelo, outra mudança 
definida foi o julgamento separado das raças de aptidão 
leiteira daquelas de aptidão corte.

Entidade promotora do evento, a Associação Brasi-
leira dos Criadores de Zebu (ABCZ) também divulgou 

as mudanças no Concurso Leiteiro da ExpoZebu 2019, 
que virá com novas regras. A fiscalização iniciará 48 ho-
ras antes da primeira ordenha oficial e, a partir do início 
da mesma, as ordenhas não oficiais deverão ser realiza-
das de acordo com o regulamento. Vale destacar que a 
duração da ordenha passa a ser de até 20 minutos.

Competirá ao médico veterinário responsável pelo 
Concurso Leiteiro fazer as avaliações clinicas dos ani-
mais, antes e posteriormente à execução do concurso; 
receber e avaliar todos os planos nutricionais entregues 
pelo criador; e deliberar se o animal possui condições 
para participação. 

O uso de quaisquer substâncias aplicadas por via in-
jetável, intramamária, inalatória ou sob a forma de co-
lírio está proibido, e só será permitido via forma oral 
até 30 (trinta) minutos antes do início de cada ordenha. 
A aplicação de ocitocina é permitida exclusivamente no 
momento da ordenha e deverá ser um procedimento pa-
drão definido e executado do início ao fim do concurso.

Para obtenção do resultado final, permanece a eli-
minação da ordenha de maior produção dentre as dez 
válidas. A partir de agora, os resultados serão apresenta-
dos da seguinte forma: 1 – produção total de leite e leite 
corrigido para sólidos totais; 2 – produção média de leite 
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e leite corrigido para sólidos totais, obtida em 24 horas. Outra 
mudança é quanto ao julgamento de melhor úbere, que passa 
a ser executado de forma aleatória. O regulamento completo 
pode ser conferido no site da ABCZ (abcz.org.br).

O novo regulamento foi definido na última semana de se-
tembro, quando membros das entidades representativas das ra-
ças zebuínas se reuniram com a ABCZ para debater os pontos 
que seriam modificados. Representando as associações promo-
cionais, estiverem presentes: Paulo Sérgio Scatolin, presiden-
te Associação dos Criadores de Brahman do Brasil (ACBB); 
André Miranda, diretor da Associação Brasileira dos Criadores 
de Gir (AssoGir); Joaquim Noronha, vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGil); Ana 
Cláudia Mendes Souza, diretora da Associação dos Criadores 
de Guzerá do Brasil (ACGB); Daliene Lacerda, assistente ad-
ministrativa da Associação Brasileira dos Criadores de Indu-
brasil (ABCI); Nabih Amin El Aouar, presidente da Associação 
dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB); Ronaldo Andrade 
Bichuette, presidente da Associação Brasileira dos Criadores 
de Sindi (ABCSindi); Marcelo Ártico, membro do Conselho 
Consultivo e próximo presidente da Associação Brasileira dos 
Criadores de Tabapuã (ABCT); e Luiz Carlos Rodrigues, pre-
sidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, 
raça que retorna à programação de julgamentos da ExpoZebu 
na próxima edição da feira.

“Para o desenvolvimento desse regulamento sempre tive-
mos a preocupação de ter as promocionais bem perto da gente. 
Nós somos um grupo de amigos! Tanto tabapuã, indubrasil, 
nelore... e estamos muito felizes com essa reunião, que foi ex-
tremamente positiva”, avalia Marcelo Ártico. 

O presidente do Conselho Deliberativo Técnico da ABCZ, 
Marcelo Toledo, também participou da reunião, e destaca a im-
portância do encontro. “Essa é a primeira vez que o Conselho 
Deliberativo Técnico participa dessa reunião, atendendo, in-
clusive, uma nova determinação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, que impõe que qualquer mudança 
no regulamento da ExpoZebu seja referendada pelo conselho, 
o que também contribuiu com esse perfil democrático da dire-
toria da ABCZ”, destaca.

“Construir uma ExpoZebu que atenda e respeite as ca-
racterísticas de cada raça é uma grande preocupação da nossa 
diretoria. Fizemos essa mesma reunião para as edições 2017 
e 2018, e agora para a ExpoZebu 2019, que terá uma impor-
tância ainda maior pela comemoração do centenário da ABCZ. 
Com a reunião entre todas as entidades representativas, eu te-
nho certeza que o regulamento da feira irá valorizar ainda mais 
as qualidades naturais de cada uma das raças zebuínas”, come-
mora Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, presidente 
da ABCZ.

raÇa
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Bi Junqueira e Jorge Sab Álvaro zica, evaristo, zezé Cambraia e Flávio Azevedo Waldyr, Rivaldo, Arnaldinho, Adir, eduardo, 
André e Bi Junqueira

Vitória, Júlia, Patrícia, Marina e Paula Pietra, Lincoln, Patrícia e zanata Anselmo, Bi e Mário

Arnaldinho, zanata, Willian e André

Bi, Adir e José Barros Semi Sab, Raquel, José Carlos, Barufi e Bi eduardo Rodrigues da Cunha, Fabiano, Rivaldo, Leonardo 
Rodrigues, José Carlos Lobo, Otacílio, 

Cláudio, Barufi, Semi Sab e eduardo

Waldyr, Arnaldinho, zanata, José Alfredo, Marco Antônio, 
Maurício, Willian e haroldo e Bi Junqueira 

Marco Antônio, Marco Antônio Filho e Victor Alexsander, Júnior, Wagney e Armando

diretoria da Assogir com o presidente
da ABCz Arnaldo Manuel

Bi, André, Arnaldinho, Wagney e Mário 
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a novidade fará parte do próximo sumário de touros e promete 
acelerar os ganhos genéticos do senepol

dIVuLGAçãO

lançará DEPS Genômicas
ABCB Senepol

Araça senepol dará mais um passo impor-
tante para consolidar o uso da genômica 
na seleção do rebanho nacional. A partir 
de 2019, o Programa de Melhoramento 
Genético do Senepol (PMGS) lançará 
as DEPs Genômicas para todas as ca-
racterísticas que já contam com DEPs 
(Diferenças Esperadas na Progênie) tra-
dicionais. De acordo com o pesquisador 

da Embrapa Gado de Corte, Gilberto Menezes, a novidade 
será apresentada na edição 2019 do Sumário de Touros Se-
nepol e proporcionará maior acurácia na avaliação genética 
dos animais. 

“Neste ano, foram genotipados 3,5 mil animais, o que 
nos permitiu gerar informações genômicas sobre duas ca-
racterísticas relevantes dentro da raça, que são Dupla Mus-
culatura (gene que provoca desenvolvimento anormal da 
massa muscular do bovino, acarretando problemas como a 
diminuição no teor de gordura na carne dos animais) e Slick 
Hair (relacionado à alta resistência da raça ao calor). Essas 
informações foram publicadas no Sumário de Touros 2018. 
Para 2019, mais três mil animais serão genotipados, o que 
nos dará condições de lançar as primeiras DEPs Genômi-
cas oficiais da raça”, explica o pesquisador, responsável pela 
coordenação das avaliações genética do Senepol no PMGS/
Geneplus/ Embrapa. Todos os exames de genotipagem dos 
animais estão sendo subsidiados pela Associação Brasileira 
dos Criadores de Senepol (ABCB Senepol).

A expectativa é que as DEPs Genômicas acelerem o 
avanço genético que a raça vem tendo desde que chegou 
ao Brasil, no ano 2000. O presidente da associação, Pedro 
Crosara, lembra que o país, mesmo neste curto espaço de 
tempo, tornou-se referência mundial na seleção da raça jus-
tamente por inovar em seu sistema de melhoramento gené-
tico. “O PMGS é uma plataforma que foi concebida para 
guiar o criador no processo de escolha dos animais genetica-
mente superiores do rebanho, integrando todas as fases do 
sistema de produção da raça. A genômica torna a seleção do 
rebanho muito mais precisa, evitando gastos com a recria de 

animais de baixo valor genético, pois pode identificar os 
melhores exemplares logo após o nascimento”, destaca.

A identificação mais precisa de touros jovens melho-
radores pela genômica garantirá a redução do intervalo de 
gerações, proporcionando um grande salto genético para 
o senepol. Segundo o pesquisador da Embrapa, a ferra-
menta também permite ajustar as informações referentes 
à genealogia dos animais. Outra possibilidade é aumentar 
a confiabilidade das DEPs para características de difícil 
mensuração, como, por exemplo, marmoreio. “Estamos 
estudando a viabilidade de incluir, em um futuro bre-
ve, novas DEPs Genômicas ao Sumário de Touros, tais 
como para Eficiência Alimentar e Marmoreio”, anuncia 
Gilberto. 

Os avanços proporcionados pela genômica nos úl-
timos anos para diversas raças bovinas são indiscutíveis, 
mas, o pesquisador da Embrapa faz um alerta aos criado-
res para a necessidade de continuar coletando informa-
ções referentes ao fenótipo e à genealogia dos animais. 
“No mundo, mesmo as raças que já têm avançados pro-
gramas genômicos, mantiveram seus serviços de registro 
genealógico e a coleta de dados nas provas de desempe-
nho e nas fazendas. A genômica sozinha não faz mágica, 
pois precisamos das informações fenotípicas e de pedi-
gree para gerar as DEPS Genômicas”, explica.

O presidente da ABCB Senepol esclarece que o 
PMGS foi construído com base em quatro pilares con-
siderados necessários para o avanço sustentável da raça, 
que são o Registro Genealógico, as Provas Zootécnicas, 
as Avaliações Genéticas e a Genômica. “Quanto maior 
for o banco de dados de animais registrados da entidade, 
o número de animais avaliados nas provas e submeti-
dos à genotipagem, mais consistentes serão as avaliações 
genéticas e genômicas do Senepol, resultando em maior 
sucesso nos acasalamentos futuros. Por isso, é impor-
tante que os criadores concentrem essas informações na 
associação e participem do PMGS, para que possamos 
avançar ainda mais no melhoramento genético da raça”, 
orienta Pedro.

RaÇa
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QUANDO TODOS VESTEM A 
MESMA CAMISA,

QUEM GANHA É O NELORE

NELORE, O GRANDE CAMPEÃO EM 2018
Agradecemos a todos os promotores que oficializaram  
os seus leilões neste ano. Com vocês, a raça nelore é 

sempre vencedora!

w w w . n e l o r e . o r g . b r  |  n e l o r e o f i c i a l  |  a c n b n e l o r e d o b r a s i l

R E A L I Z A Ç Ã OA P O I OP A R C E I R O S
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CrESCiMEnto
exportaÇÃo

CArnE
pRoDUÇÃo . MERcaDo . aRRoBa

Gourmet e rentável
PROTOCOLO FRIGORÍFICO BONIFICA PROduTOR POR
CARNe de quALIdAde SuPeRIOR

#pecBr
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caRnE

carne
cada vez mais

nobre e rentável
Por meio da marca 1953, pecuaristas poderão otimizar sua 
produção com o cruzamento de diversas raças europeias 

de corte e zebuínas e ter acesso a bônus que pode chegar 
até R$13 por arroba

dIVuLGAçãO
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h á pouco tempo era inco-
mum ir ao açougue e soli-

citar uma determinada mar-
ca de carne.  Geralmente, os 

pedidos eram por cortes, e 
a referência de qualidade do 
produto era o estabelecimen-

to. Hoje, o consumidor pro-
cura pelo selo que ateste qua-

lidade de produto e produção. A demanda mudou 
e aponta para o caminho da certificação da carne 
bovina, que já é realidade nas prateleiras dos super-
mercados brasileiros. 

Prova disso é a nova marca lançada pela JBS no 
início de 2018, que já está fazendo sucesso entre 
os consumidores e em eventos, assim como tem 
agradado os produtores e rendido várias parcerias 
da empresa com entidades representativas do setor 
produtivo. Batizada de 1953, a marca comemora 
os 65 anos de fundação da empresa, que ampliou 
a oferta de carne bovina premium ao consumidor 
ao incluir as grandes redes de varejo entre os canais 
de distribuição dos produtos desse segmento, an-
tes restrito ao food service e boutiques. A decisão 
foi tomada após a diretoria da JBS constatar cres-
cimento sustentado da demanda por esse tipo de 
produto, que em 2017 cresceu cerca de 70% em 
volume relação a 2016. 

Como parte desta estratégia, a empresa condu-
ziu testes de campo e de laboratório, com apoio 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
para chegar ao novo protocolo 1953. Os resulta-
dos demonstraram que a carne de alta qualidade 
não está restrita a uma ou outra raça bovina, tam-

pouco a um único sistema de produção. Os pro-
dutores que exploram diferentes raças de corte de 
origem europeia, sejam elas britânicas, continentais 
ou adaptadas, em cruzamento com raças zebuínas 
como o nelore, podem se integrar ao mercado de 
alta qualidade, melhorando sua remuneração e au-
mentando a oferta de carne premium.

 “O nosso objetivo é revolucionar os padrões 
de consumo dos brasileiros com cortes oriundos 
do cruzamento de diferentes raças europeias e dar 
oportunidade aos pecuaristas de se tornarem for-
necedores de uma marca premium”, conta Eduar-
do Pedroso, diretor executivo de Originação da JBS 
Carnes. “Os produtores agora poderão aumentar 
muito a produtividade sem perder o acesso aos 
bônus pagos pelos programas de carne de qualida-
de”, completa.

Com o novo protocolo é possível combinar 
várias raças e ajustar com precisão o tipo dos ani-
mais criados ao sistema de manejo e nutrição. Os 
prêmios pagos aos criadores que aderem ao pro-
tocolo 1953, entregando novilhas e novilhos cas-
trados, jovens e bem terminados, podem chegar 
até R$ 13 por arroba. “Queremos incentivá-los a 
serem fornecedores 1953, privilegiando, inclusive, 
os acordos formalizados mediante contratos a ter-
mo”, explica Eduardo.

Para o início da implantação, a JBS já possui 
oito unidades produtivas habilitadas para atender 
os pecuaristas interessados a se engajar ao proto-
colo 1953. São elas: Vilhena (RO), Marabá (PA), 
Juara (MT), Pontes e Lacerda (MT), Diamantino 
(MT), Barra do Garças (MT), Campo Grande (MS) 
e Iturama (MG).
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A Genex (antes CRI Genética), empresa líder no seg-
mento de inseminação artificial no Brasil, é um dos exem-
plos de interesse pelo protocolo. Os clientes da Genex 
seão incentivados a fornecer para a iniciativa, que busca 
democratizar o acesso dos produtores de gado ao seg-
mento, atendendo a todas as exigências do protocolo de 
tipificação multiraças. “Acreditamos que o protocolo e to-
dos os benefícios trazidos para os criadores são um dife-
rencial competitivo para o mercado e para o nosso cliente. 
O nosso trabalho é indicar a genética correta e o manejo 
condizente para que essa qualidade seja alcançada”, expli-
ca Daniel Carvalho, gerente da Genex.

Os produtos 1953 contam com origem controlada da 
matéria-prima e cuidado com os mais altos padrões de 
qualidade em todo processo de produção, desde a sele-
ção dos melhores animais – relacionada a uma política 
de compras muito exigente que considera apenas novi-
lhas e machos castrados bem terminados –, e envolve 
tecnologia avançada, além de padronização e seleção dos 
melhores cortes. “O protocolo é exclusivo para vendas a 
termo e premia o produtor com até R$13 reais adicionais 
por arroba. Entre as regras da bonificação, estão a obri-
gatoriedade de contratos sob demanda puxada”, afirma 
Eduardo.

Raças 
Todas as raças bovinas e taurinas são aceitas no pro-

tocolo 1953, desde que cumpram com as exigências de 
qualidade. Uma das raças que está tirando proveito do 
novo protocolo é a simental. Por ser um taurino conti-
nental, tem grande capacidade e velocidade de ganho de 
peso, com precocidade e alto rendimento de carcaça, além 
de produzir carne macia e saborosa. Essas características 
colocam a raça como alternativa rentável em programas 
de qualidade de carne, especialmente para pecuaristas que 
têm manejo nutricional ajustado.

No protocolo 1953, as novilhas pesadas (acima de 16 
e até 24@), com 0, 2 ou 4 dentes recebem o preço pago 
pela arroba do boi gordo, em média R$8 a mais que a 
arroba de vaca. Somados ao peso e idade, se o pecuarista 
alcançar a pontuação para maturidade e acabamento de 
gordura a bonificação alcançará até R$13 por arroba, to-
talizando incremento de R$21 por arroba de cada fêmea 
entregue e aprovada pelo programa.

Por isso, a Associação Brasileira dos Criadores das Ra-
ças Simental e Simbrasil tem incentivado seus associados 
a aderirem à inciativa. “A pecuária está cada vez mais acu-
ada pela agricultura, por isso é preciso intensificar, fazer 
gado de ciclo curto, encurtar o tempo de permanência dos 

eduardo Pedroso, diretor executivo de Originação da JBS Carnes 

Gustavo Silveira, diretor da Associação Brasileira dos 
Criadores das Raças Simental e Simbrasil

RaÇa
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animais na fazenda e garantir bonificações sobre o valor 
da arroba vendida aos frigoríficos. O pecuarista moderno, 
que tem visão de futuro, busca constantemente melhorar 
a eficiência e rentabilidade do negócio”, afirma Gustavo 
Silveira, diretor da entidade.   

A raça senepol também já aderiu ao protocolo. “Os 
animais da raça apresentam um rápido crescimento, o que 
favorece a pecuária de corte fazendo com que o ciclo de 
engorda seja muito curto. Também fornecem facilmente 
a cobertura de gordura de carcaça desejada pela indústria 
frigorífica, de forma bem precoce”, justifica Pedro Crosa-
ra Gustin, presidente da Associação Brasileira dos Criado-
res de Bovinos Senepol (ABCB Senepol).

Pela composição de seus animais e pelo forte trabalho 
de melhoramento genético em características de carcaça, 
o Programa Montana também está habilitado para aten-
der os mercados mais exigentes de carne premium e des-
de de julho de 2018 participa do protocolo 1953. “Nós 
já participamos de programas de qualidade de carne, por 
isso conhecemos o potencial produtivo dos animais mon-
tana e os resultados em termos de qualidade de carne e 
aceitação pelo mercado são excelentes. A oportunidade 
de integrar ao protocolo 1953, do JBS, veio ao encontro 
do nosso desejo de reforçar sua presença nesse mercado. 
Esperamos maior visibilidade para o Montana e maior va-
lor agregado às carcaças dos clientes usuários da nossa 
genética”, informa Gabriela Giacomini, gerente de opera-
ções do Programa Montana.

Gabriela Giacomini, gerente de operações do Programa Montana
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caRnE

Estudo brasileiro aponta tendências de produção e mercado 
para daqui a 10 anos, e mostra que exportação deverá crescer 

dIVuLGAçãO

A carne 
na próxima década

n os próximos dez anos, o Brasil 
vai produzir 69 milhões de tone-

ladas (t) a mais de grãos, saltando 
de 232 milhões para de 302 milhões 

t em 2027/2028, puxadas principal-
mente pela soja (156 milhões t) e o 

milho (113 milhões t), com incremen-
to estimado em 30%. As carnes (bo-

vina, suína e de frango) devem passar de 27 milhões t para 
34 milhões t, em alta de 27% (+7 milhões de toneladas) no 
mesmo período. A produtividade é apontada como respon-
sável pelo aumento da produção de grãos, o que pode ser 
constatado pelo aumento da projeção da área de plantio, no 
mesmo período, de apenas 14,5%. A pecuária, que também 
vem introduzindo novas tecnologias, contribui em muito 
para o desempenho e melhoria da produção.

Os números são do estudo Projeções do Agronegócio, 
Brasil 2017/18 a 2027/28 da Secretaria de Política Agríco-
la do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (SIRE/Em-
brapa). A pesquisa utilizou dados da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), Embrapa, Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), Food and Agricultural Policy 
Research Institute (Fapri) e do Departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos (United States Department of  Agri-
culture/USDA, sigla em inglês).

O estudo projeta uma produção de carnes de 34 mi-
lhões de toneladas no período 2027/2028. Isso representa 
acréscimo de sete milhões de toneladas em relação à produ-
ção atual. O maior crescimento deve ocorrer nas carnes de 
porco e de frango, seguidas pela carne bovina. A carne de 

frango deve ter aumento de quatro milhões de toneladas, 
totalizando 17 milhões em 2028. A produção de carne 
suína ficará em quase cinco milhões de toneladas, incre-
mento de 1 milhão de toneladas em uma década.

As exportações brasileiras de carne devem alcançar 
8,8 milhões de toneladas no período 2027/2028, de acor-
do com o estudo. As exportações de carne de frango pu-
xarão o total de carnes nos próximos dez anos, com 5,2 
milhões toneladas exportadas, enquanto a carne bovina 
ficará em 2,8 milhões de toneladas exportadas, seguida 
pela carne suína, que deve embarcar 900 mil toneladas 
daqui a 10 anos.

Um total de 47 países da África Subsaariana (como 
África do Sul, Angola, Costa do Marfim, Etiópia, Ni-
géria), mais 15 nações do Oriente Médio (como Arábia 
Saudita, Irã, Afeganistão, Catar, Emirados Árabes Uni-
dos), além do México, devem adquirir cerca de 39% da 
carne de frango exportada pelo Brasil. China, Estados 
Unidos, África e Oriente Médio devem absorver 44% 
das exportações de carne bovina. México, China e Japão 
devem importar 57% da carne suína brasileira.
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MErCADo láCtEo 
deve crescer em 2019

pecuária de leite apresentou estagnação em 2018 após crescimento 
de 5% em 2017, mas, deve ter melhores margens no próximo ano

Fotos Carlos lopes, divulgação e MarCos la FalCe

leite
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A
produção de leite sob inspeção no Brasil fechará 2018 com cres-
cimento próximo de 0%, segundo projeta o Núcleo de Desen-
volvimento Socioeconômico da Embrapa Gado de Leite (MG). 
O setor fechou o primeiro semestre deste ano registrando 
uma queda de produção da ordem de 0,3%, comparado ao 
mesmo período de 2017. Entre os fatores que contribuíram 
para o resultado ruim estão a greve dos caminhoneiros e o 
aumento dos custos de produção.

“Em maio, quando ocorreu a greve, registrou-se o pior 
índice que se tem notícia para um único mês, com a pro-
dução ficando 9,3% mais baixa que o ano anterior”, diz 

o pesquisador da Embrapa Glauco Carvalho. Esse número revela que 
deixaram de ser captados 176,7 milhões de litros de leite.

A estagnação acontece depois de um ano (2017) em que a pro-
dução cresceu 5%, deixando para traz um longo período de crise. 
Os anos de 2015 e 2016 haviam apresentado queda de 2,7% e 3,7%, 
respectivamente. A diferença é que naquele biênio a produção leiteira 
atravessava uma crise global. No pior momento, o preço internacio-
nal do litro do leite pago ao produtor chegou a US$0,22 e a tonelada 
do leite em pó foi vendida a US$2 mil (em setembro deste ano o 
produto foi vendido a US$3 mil a tonelada). Segundo o International 
Farm Comparison Network (IFCN), rede que compara os custos das 
fazendas produtoras de leite no mundo, o preço pago ao produtor 
está estabilizado em US$0,35 por litro, próximo ao preço histórico 
que é de US$0,37.

De acordo com o também pesquisador da Embrapa Gado de Lei-
te Lorildo Stock, a estabilização do preço internacional indica que a 
demanda pelo produto está crescendo no mundo. Esse crescimento 
ainda não teve a capacidade de elevar os preços, pois também há 
um ligeiro crescimento da oferta. Importantes players do setor vêm 
aumentando suas produções: Estados Unidos (1,2%,), União Euro-
peia (1,5%), Nova Zelândia (5%) e Uruguai (5%). Entre os grandes 
exportadores, a exceção é a Argentina, cujo volume de produção vem 
desacelerando devido à crise econômica pela qual aquele país atraves-
sa, com forte desvalorização cambial, inflação elevada e incremento 
dos custos de produção de leite.

Glauco Carvalho, pesquisador da embrapa
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Pesquisador da embrapa Gado de Leite, Lorildo Stock

Internamente, na avaliação do pesquisador Lorildo, 
“o consumo brasileiro de produtos lácteos não promete 
crescimento significativo neste ano, pois não houve au-
mento da renda da população que justifique isso”. Há, 
ainda, uma retração da oferta que também se reflete na 
diminuição dos rebanhos. A quantidade de vacas nas fa-
zendas está diminuindo. Segundo Carvalho, de 2014 a 
2017, houve uma queda de 26% do número de vacas no 
rebanho nacional. “Embora a produção por vaca tenha 
subido 29%, demostrando que os sistemas de produção 
estão mais tecnificados, elevando a produtividade, me-
nos vaca na fazenda também pode significar menos leite 
no tanque”, conclui o pesquisador. Abater vacas menos 
produtivas costuma ser uma resposta do pecuarista para 
reforçar o caixa em momentos de crise.

A taxa de câmbio, que está girando em torno de R$4 
por dólar, é um dos fatores que pressionam os custos, 
agravado pela alta dos combustíveis. Um estudo feito 
pelo Núcleo de Desenvolvimento Socioeconômico da 
Embrapa Gado de Leite, considerando os preços dos úl-
timos 12 anos, verificou que o câmbio tem forte impacto 
nos custos de produção. “A correlação entre o custo de 
produção de leite e a taxa de câmbio foi de 0,84, o que 
indica que essas variáveis caminham juntas no tempo. 
Em outubro começou o plantio de milho para silagem; 
o impacto do câmbio e do petróleo, que se traduz no au-
mento do preço dos fertilizantes, defensivos e sementes, 
é preocupante”, explica Glauco.

Outro motivo para preocupação, segundo o pesquisa-
dor, são as margens de lucro dos laticínios. “Nos merca-
dos de leite UHT, leite em pó e muçarela, desde meados 
de 2016, as margens dos laticínios permanecem depri-
midas, dificultando o pagamento de preços melhores ao 
produtor”, revela o cientista. Mas um dado positivo, que 
contribui para manter os preços em um patamar mais 
estável, é a diminuição no volume das importações. De 
janeiro a agosto, a importação caiu 27%: de 968 milhões 
de litros para 707 milhões de litros.

Entretanto, as exportações brasileiras de lácteos tam-
bém caíram: de 90 milhões de litros para 39 milhões. 
A balança comercial brasileira de lácteos apresenta um 
déficit de 668 milhões de litros, representando US$270 
milhões. Embora sejam números pequenos, diante da 
economia nacional como um todo, trata-se de um déficit 
considerável para o setor, comparado à pujança da agri-
cultura brasileira.

leite
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melhoras no mercado para 2019
Devido ao fim da entressafra, o consumidor deve pa-

gar menos pelo produto nos próximos meses (no auge da 
entressafra, o preço do leite UHT ao consumidor chegou 
a custar R$4,10/litro). Já para o produtor, a expectativa é 
que o preço fique melhor no início de 2019, comparado 
ao início de 2018, pois, segundo Carvalho, a relação en-
tre oferta e demanda está mais ajustada. Com relação ao 
mercado global, durante a conferência anual do IFCN, 
realizada em Parma, na Itália, os especialistas estimaram 
um crescimento um pouco mais robusto na demanda de 
lácteos para o próximo ano. A tendência é que os preços 
pagos ao produtor se sustentem. Em reais, segundo os 
indicadores do IFCN, o produtor internacional está rece-
bendo uma média de R$ 1,10 pelo litro de leite, enquanto 
o produtor brasileiro recebe em média R$1,27.

A conferência do IFCN também fez estimativas a lon-
go prazo. O pesquisador Lorildo Stock, que representou 
o Brasil no evento, afirma que, para atender à demanda 
por produtos lácteos em 2030, o setor deverá aumentar 
a produção em 304 milhões de toneladas por ano. Isso 
equivale a três vezes a produção leiteira dos Estados Uni-
dos, atualmente. Para ativar essa produção, o IFCN esti-
ma que o preço do leite mundial atinja US$0,40 (superior 
à média histórica).

A conferência do IFCN também analisou a automa-
ção e as tecnologias digitais emergentes adotadas nas 
fazendas (softwares, hardwares, sensores, câmeras, etc.). 
“O volume de dados gerados com a big data na pecuária 
de leite é crescente”, afirma o pesquisador. Segundo ele, 
os dados contêm informações preciosas que possibilitam 
revelar padrões, tendências e associações, especialmente 
relativos ao comportamento e interações entre indicado-
res. “O big data está levando à criação de novos valo-
res para produtores de leite, laticínios e consumidores”, 
acrescenta. Lorildo diz ainda que a disponibilidade de 
informações está ajudando a melhorar a produtividade e 
o manejo do rebanho. “Com as tecnologias se tornando 
mais acessíveis aos produtores, ampliaremos as fontes de 
informação, conquistando maior precisão e rapidez na 
solução de problemas complexos”, conclui.
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Desafio de startups apresenta novas tecnologias para a pecuária de leite

DIVULGAÇÃO

Ideias para o 
leite

leite
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m kit detecnológico para identi-
ficar as principais bactérias cau-

sadoras da mastite, na própria 
fazenda, com diagnóstico em 24 

horas, foi a solução vencedora do 
Desafio de Startups, promovido 

pela Embrapa Gado de Leite. O kit 
é composto por material de consumo para a reali-
zação do teste de mastite, uma cabine de trabalho 
portátil (minilaboratório) e um app aplicativo (app) 
que faz a gestão do controle da mastite, permitindo 
o monitoramento remoto e gerando indicadores de 
performance do controle da doença. 

Para Cristian Martins, diretor de operações da 
startup vencedora, que leva o nome de OnFarm, o 
diagnóstico da doença em 24 horas gera benefícios 
não somente para o produtor. “Além de reduzir a 
resistência bacteriana causada pelo uso indiscrimi-
nado de antibióticos, a solução possibilita melhores 
estratégias de controle da mastite subclínica, como 
segregação, interrupção da lactação e orientação de 
descarte do leite. Isso significa um alimento mais 
seguro”.

Como é comum entre as startups, a OnFarm é 
uma empresa jovem. Foi fundada há três meses em 
Uberlândia (MG), durante o Interleite Brasil (con-
gresso que discute os problemas da cadeia produti-

u

equipe PuC Minas Betim, campeã da maratona de ideias Vacathon 2018
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va do leite). Segundo Cristian, em apenas dois meses, a startup 
colocou mais de 30 unidades em operação, permitindo o mo-
nitoramento de 12 mil vacas. “Cerca de dois mil casos de mas-
tite clinica foram avaliados. Desses, 540 casos que recebiam 
antibiótico no procedimento convencional puderam fi car sem 
tratamento, o que resultou no aproveitamento de 47 mil litros 
de leite e na economia de mil bisnagas de antibióticos”, conta.

A OnFarm foi uma das 70 startups que participaram o de-
safi o, evento que faz parte do Ideas for Milk, promovido em 
novembro de 2018, em São Paulo (SP). Participaram da fi nal 
do concurso sete startups. A segunda colocada foi a startup 
CowMed, que produz uma coleira capaz de mensurar os prin-
cipais parâmetros comportamentais das vacas, como tempo 
de ruminação, atividade e ócio.  Os dados são coletados por 
antenas e enviados para a “nuvem”, onde uma ferramenta de 
inteligência artifi cial analisa os animais e alerta os produtores 
sobre eventos de cio, melhor momento para inseminar, doen-
ças em estágios inicial e alterações nos lotes de vacas.

A terceira colocada foi a Z2S, que apresentou um conjun-
to automático para a limpeza de ordenhadeiras canalizadas. A 
solução compreende três sistemas que podem ser integrados 
ou utilizados separadamente. O processo de limpeza automá-
tico inclui o controle de temperatura do leite, dosagem precisa 
de produtos químicos e acionamento dos motores do equipa-
mento. Segundo os idealizadores da solução, os sistemas pro-
porcionam a melhoria da qualidade do leite, com redução de 
87% da Contagem Bacteriana Total (CBT).

Revolução digital 
O Ideas for Milk é parte de uma revolução silenciosa que 

está mudando os paradigmas no campo. Aos poucos, expres-
sões como “inteligência artifi cial”, “cloudcomputing”, “API” 
e “IoT” começam a competir com “cocho”, “brete”, “curral” 
e “ordenhadeira” no vocabulário do produtor de leite. O setor 
rural brasileiro, que há pouco tempo convivia com problemas 
estruturais básicos, está, cada vez mais, inserido no mundo 
da informática. “As empresas de Internet estão entrando no 
campo de forma absoluta”, diz Jaqueline Capeli, gerente do 
laboratório agrícola da Bovcontrol, empresa de “agtech” que 
atua na gestão econômica e zootécnica de uma unidade de 
produção pecuária. 

leite
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“Agtech” é o ambiente de empresas que promovem 
inovações no agronegócio por meio das novas tecno-
logias. Tais inovações costumam se apoiar em “IoT”, 
Internet ofthings (Internet das Coisas, em português), 
conectando pessoas com as coisas da vida cotidiana. A 
IoT utiliza as “API” como interface na programação 
dos “apps”, os aplicativos (softwares) que irão promo-
ver a conexão entre o mundo real e o virtual. Esses apps 
podem utilizar a cloudcomputing (ou computação em 
nuvem), servidores remotos com grande capacidade de 
armazenamento e processamento, que darão funcionali-
dade aos aplicativos.

O Ideas for Milk, que em 2018 realizou a sua ter-
ceira edição, busca promover essa aproximação. “Nosso 
objetivo é fomentar o surgimento de um ecossistema, 
reunindo empresas, universidades, pesquisa agropecuá-
ria e o setor produtivo, capaz não apenas de apresentar 
soluções, mas de empreender, transformando as solu-
ções em novas startups para a cadeia produtiva do leite”, 
diz o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo do 
Carmo Martins.

Além do “Desafi o de Startups”, fez parte do Ideas 
for Milk o Vacathon, um hackathon que acrescentou a 
“vaca” para ter a cara da pecuária de leite. “Hackathon”, 
inclusive, é outro termo surgido com a revolução digital: 

DEZEMBRO 2018 | #pecBR 91
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trata-se de uma maratona de programação computacional 
na qual especialistas em ferramentas digitais se reúnem 
(por horas, dias ou semanas) no intuito de discutir novas 
ideias e desenvolver projetos de softwares ou de hardwa-
res. O analista de IoT da Microsoft, Alexandre Vasques 
Gonçalves diz que “coisas muito bacanas nascem em ha-
ckathons como esse”.

O Vacathon durou cinco dias (de seis a dez de novem-
bro), nos quais cerca de 90 estudantes fi caram acampa-
dos na sede da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora 
(MG). Nesse período, Gonçalves, Jaqueline, e outros re-
presentantes de empresas de Tecnologia da Informação, 
juntamente com pesquisadores e analistas da Embrapa 
foram os mentores dos estudantes, que também visitaram 
o campo experimental da empresa, em Coronel Pacheco 
(MG) e conheceram o laticínio da Epamig, no Instituto de 
Laticínios Candido Tostes, também em Juiz de Fora.

Os estudantes viraram noites estudando os problemas 
da cadeia produtiva do leite atrás de soluções. Mas, o tra-
balho foi recompensado. O arquiteto de soluções da Cisco 
Innovation Center no Brasil, Edson Barbosa, que partici-
pa do Ideas for Milk desde o primeiro momento, diz que 
houve uma grande evolução nas ideias do Vacathon com-
parado ao ano passado. “As ideias vieram pré-formatadas 
e cresceram durante o evento com as mentorias”, afi rma. 

Participaram do evento 16 instituições de ensino 
do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás 
e Pernambuco. Os alunos se dividiram em 15 times.  As 
propostas foram avaliadas por 52 julgadores, entre pes-
quisadores e analistas da Embrapa, profi ssionais de TI, 
empresas ligadas ao agronegócio do leite e produtores. O 
projeto de aplicativo que os estudantes da PUC Minas, em 
Betim (MG), chamaram informalmente de TinderBovis, 
foi o primeiro colocado. A ferramenta leva o nome ofi -
cial de “I2A CONECT”. É um software de convergência 
de dados que pretende reunir, num único aplicativo, in-
formações sobre as características dos touros cadastrados 
nas diferentes centrais de inseminação e nas associações 
de produtores. Por meio do app, voltado para dispositivos 
móveis (celular e tablet), o produtor insere informações 
sobre as fêmeas e identifi ca o sêmen ideal para as necessi-
dades do seu empreendimento, ou seja, com melhor custo 
benefício para o padrão genético de seu rebanho. 

leite
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qual formato 
ideal da suplementação?

pesquisa mostra que suplementos granulados em
dieta bovina sofrem menos perdas

Carlos lopes e divulgação
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d
urante os dois últimos períodos de chuvas, pes-
quisadores da Embrapa Gado de Corte (MS) 

testaram alternativas para diminuir as perdas na 
suplementação mineral bovina. Os resultados in-

dicam que a suplementação aglomerada, em mí-
nimos grânulos, oferece menor empedramento e 

perdas nas chuvas, em até 16%, quando comparada 
ao material em pó, comercializado pela maioria das 

empresas de nutrição animal. 
“As perdas com vento e chuvas são grandes, con-

siderando que a maior parte dos cochos no Brasil são 
descobertos”, conta o nutricionista da Embrapa Rodri-

go da Costa Gomes. O especialista explica que essas perdas pro-
vocam um desbalanço de elementos da dieta, pois o suplemento 
é formado por uma mistura de vários elementos minerais, como 
cálcio, fósforo, sódio, enxofre, manganês, zinco, cobre, selênio 
e outros. “A suplementação tem um custo ao produtor. Se essa 
tecnologia reduzir perdas, o produtor ganha”, afirma. 

Os estudos mostram também ganhos de peso semelhantes 
entre os animais que receberam o suplemento em pó ou aglo-
merado. Dessa forma, o benefício da versão granulada vem com 
o menor uso de suplemento mineral, o que pode gerar econo-
mia. Gomes acredita que o custo da suplementação seja de apro-
ximadamente R$27 por animal, considerando um período de 
seis meses com consumo diário de 80 gramas por dia. O uso 
de suplemento aglomerado é capaz de gerar economia de até 
R$4,86 por cabeça por ano.

A quantidade de suplemento utilizado foi maior para o pó 
quando comparado ao aglomerado, enquanto que o peso ganho 
foi o mesmo nos dois tratamentos. A quantidade maior gasta 
pelo pó se deve, principalmente, por se perder na chuva ao se 
carregar o suplemento para fora do cocho.

Entre 2016 e 2018, os experimentos foram executados em 
55 hectares da Embrapa, divididos em 12 piquetes de braquia-
rião, subdivididos em seis com tratamento mineral em pó, e seis 
com aglomerado. Em cochos bombonas (descobertos), machos 
e fêmeas, cruzados e das raças caracu e senepol, foram distribuí-
dos, uniformemente, em todos os tratamentos. A fim de conhe-
cer as perdas ocorridas durante as chuvas, os cochos contavam 
com orifícios milimétricos e, abaixo deles, filtros para retenção 
da fração sólida, escoada durante as águas. As sobras além de 
pesadas seguiam para análise química. No segundo ano, também 
se coletou a água escoada para estudo. 

Os cientistas ainda testaram a hipótese de que o suplemen-
to granulado empedra menos. Com um equipamento chamado 
penetrômetro, mediu-se a força para furar a massa, algo seme-
lhante a testar a dureza de uma fruta. “O foco era o comporta-
mento de empedramento desse suplemento e constatamos que 
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o pó empedra mais com o passar dos dias no cocho”, declara 
o pesquisador, revelando que, por meio da análise do filtro nos 
cochos, foram detectadas perdas de elementos fundamentais na 
alimentação dos animais, como o fósforo. “Esse nutriente é im-
portante no metabolismo animal e impacta em seu ganho de 
peso”, detalha o cientista.

O médico-veterinário Márcio Bonin, da Connan, empresa 
parceira da Embrapa na pesquisa, reforça que o empedramento 
traz problemas. “Os animais não consomem, de forma adequa-
da, o material ‘lavado’ e empedrado, não obtendo o suficiente 
para melhor desempenho e, por consequência, não têm uma 
performance adequada”, afirma, explicando que, para o produ-
tor, as perdas significam a compra de mais suplemento para ob-
ter igual resultado.

A força para penetrar a massa do suplemento em pó foi mais 
que o dobro da necessária para o aglomerado. A velocidade com 
que esse empedramento acontece é igualmente maior no pro-
duto em pó. Isso sugere que o consumo pelos bovinos sofre 
alterações com o empedramento e é mais evidente no produto 
em pó. Assim, o rebanho consumirá minerais em níveis menores 
do que os necessários.

Para a produção de animais jovens e precoces, a suplementa-
ção é essencial, na seca e nas águas. “Dados que acompanhamos 
em diversas propriedades na região de Cerrado, em pastagens 
de Brachiaria brizantha, dividindo o ano em dois períodos (seca 
e águas), mostraram que com apenas suplementação de mineral 
nas águas e proteicos na seca, os ganhos médios em cada período 
são de até 200 gramas na seca, e 600 nas águas. Isso corresponde 
a um ganho médio anual de 400 gramas e em tais condições é di-
fícil terminar um animal em 24 meses. É importante estabelecer 
um plano nutricional para o rebanho”, frisa Luiz Orcírio.

mais Precoce
Rodrigo, o nutricionista da Embrapa, coordena o arranjo 

+ Precoce, conjunto de projetos de pesquisa no qual o expe-
rimento se insere. Executado desde 2014 pelos pesquisadores 
da Embrapa Gado de Corte e Embrapa Pantanal, a proposta 
busca alinhar-se aos problemas enfrentados pela cadeia do no-
vilho precoce. Um dos resultados disponíveis, até o momento, 
é a prática IATF + Cio, que adota o uso de bastões marcadores 
para auxiliar a identificação de cio e a aplicação de hormônio 
(GnRH), no momento da inseminação artificial por tempo fixo 
(IATF).

A iniciativa tem como instituições parceiras a Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e Universidade Estadual de Londrina (UEL); a 
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Associação Brasileira de Produtores Orgânicos (ABPO); e a As-
sociação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce 
(ASPNP). Em futuro próximo, a equipe disponibilizará uma pla-
taforma web com os dados de vários sistemas de produção do no-
vilho precoce, permitindo ao usuário simular qual será o retorno 
econômico desses sistemas em sua própria realidade.

Polinutriente aglomerado
Muito conhecido pelos pecuaristas de todo o país, o suple-

mento mineral polinutriente aglomerado da Connan está no mer-
cado há mais de 20 anos, e esse ano passou a ser comercializado 
com o novo nome: Aglomerax. “Essa mudança faz parte da nova 
estratégia da empresa, que após quase um ano de trabalho e análi-
ses internas definiu uma nova marca, ressaltando a força da Con-
nan e a sua responsabilidade no agronegócio nacional. Com isso, 
identificamos a força do produto e o rebatizamos, mantendo sua 
fórmula e reforçando os resultados obtidos no campo ao longo 
das duas décadas de mercado”, explica o gerente técnico da em-
presa, Márcio.

O Aglomerax é produzido a partir de um processo de alta tec-
nologia, único no mercado, que aglomera os nutrientes na mesma 
partícula (grânulo), protege o suplemento mineral do empedra-
mento no cocho e reduz perdas com a passagem da água da chu-
va, problemas que causam grandes prejuízos na fazenda. “Suple-
mentos minerais comuns em pó apresentam uma maior superfície 
exposta ao tempo e absorvem umidade pela presença do sal co-
mum desprotegido. Suas partículas finas também podem impreg-
nar nas mucosas dos animais e causar irritação” ressalta Márcio.

Segundo ele, a tecnologia oferece ao suplemento maior ho-
mogeneidade, o que reduz drasticamente o desperdício do suple-
mento, tornando o sistema produtivo mais rentável e sustentável. 
Além disso, o cloreto de sódio fica contido no interior das par-
tículas e, por isso, não absorve umidade, evitando seu empedra-
mento no cocho, o que prejudica o consumo pelos animais. “Por 
ser aglomerado e mais pesado do que os produtos em pó, perdas 
pela ação do vento são minimizadas, além de reduzir a irritação à 
mucosa dos animais por inalação”, reforça.

O produto, que utiliza uma tecnologia 100% brasileira e não 
é resultado de tratamento químico de proteção, foi testado em 
experimentos desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte. O 
experimento foi feito com 72 novilhas que foram tratadas com 
suplemento mineral em pó e suplemento com tecnologia Aglo-
merax em cochos descobertos. Foram avaliados ganho de peso, 
consumo dos suplementos, perdas por escoamento e empedra-
mento no cocho.
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Integração
produtiva

Diante da necessidade de produzir mais sem prejudicar o meio ambiente, 
a integração lavoura-pecuária-fazenda é uma alternativa viável, e estudos 

recentes mostram que vacas produzem quase 20% a mais de embriões 
em áreas sombreadas

divulgação, eMbrapa e viniCius braga
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o
aumento da produção de alimentos, fibras e 
combustíveis vegetais sem a abertura de no-

vas áreas e sem causar danos ambientais é um 
dos grandes desafios atuais da agropecuária. É 

necessário inovar constantemente na busca por 
produzir mais em menos espaço. A Integração 

Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF), e suas deriva-
ções são um bom exemplo do que tem sido apli-

cado em termos de sustentabilidade no país. Hoje, 
os agropecuaristas brasileiros já sabem as vantagens 

lucrativas de sistemas como esses.
A ILPF é uma tecnologia brasileira. Ela se caracteriza como 

uma estratégia de produção que integra a agricultura, a criação 
de animais e o plantio de árvores em uma mesma área, de modo 
a haver interação positiva entre os componentes e gerando be-
nefícios sociais, ambientais e econômicos. Modelos que utilizam 
a integração lavoura-pecuária-floresta são mais complexos, po-
rém são alternativas viáveis financeira e ambientalmente.

Esses sistemas reúnem na mesma área diversas culturas, 
como produção de grãos, carne, leite, energia e madeira. Não 
existe um padrão único, por isso é importante que o produtor 
conheça as possibilidades e busque o melhor modelo para ade-
quar à realidade da fazenda. De acordo com os especialistas da 
Embapa, os benefícios da implantação da integração são vários. 
Além de diversificar a produção, proporcionar bem-estar animal 
e melhorar a renda do pecuarista, a ILPF tem grande potencial 
para recuperar áreas degradadas, reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa, desenvolver pastagens com melhor qualidade e di-
minuir riscos financeiros.

O presidente do Conselho Científico Agro Sustentável 
(CCAS), engenheiro agrônomo e doutor em Agronomia José 
Otavio Menten explica que trata-se de uma estratégia que re-
duz alguns aspectos negativos das monoculturas. “Numa mes-
ma área são produzidos, em conjunto ou em sequência, cultivos 
anuais, semiperenes ou perenes, animais e florestas plantadas. 
Podem ser adotados em qualquer região ou clima, por peque-
nos, médios e grandes produtores. A ILPF é benéfica em as-
pectos econômicos (maior renda líquida, diversos produtos, re-
dução de riscos, estabilidade econômica), ambientais (ciclagem 
nutrientes do solo, maior biodiversidade, conservação do solo, 
maior eficiência na utilização dos recursos naturais, menos pres-
são sobre vegetação nativa, mitigação das emissões de gases de 
efeito estufa/CO2) e sociais (redução da sazonalidade do uso 
de mão de obra e êxodo rural, geração de empregos, melhoria 
da imagem dos produtores rurais e do bem-estar animal). É a 
aplicação prática da sustentabilidade”, afirma.

Ele ainda ressalta que a produção de carnes premium é ten-
dência no mercado e, para disponibilizar produtos que atendam 
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essa demanda, é necessário aderir a algumas mudanças, 
especialmente ações que garantam sua qualidade junto 
com a preservação do meio ambiente. “E a ILPF con-
segue conciliar essas duas exigências, uma vez que já foi 
comprovado que há recuperação nas pastagens degrada-
das e áreas desmatadas, além de aumento da produtivida-
de da produção vegetal e animal”, garante o doutor.

mais produção
Vacas que vivem em áreas sombreadas em sistemas 

integrados de produção (com lavoura, pecuária e floresta) 
têm apresentado resultados satisfatórios também quando 
o assunto é eficiência reprodutiva. Um estudo que com-
para as vacas a pleno sol com as que têm acesso à sombra 
foi desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste, em São 
Carlos (SP), em um projeto que avaliou o conforto tér-
mico e a eficiência reprodutiva, financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
e pela Embrapa.

O resultado dessa pesquisa foi premiado na 32ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de 
Embriões, considerada o maior congresso de reprodu-
ção animal do país. O estudo foi apresentado pela dou-
toranda Amanda Prudêncio Lemes, da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) de Jaboticabal. O experimento 
foi desenvolvido no sistema ILPF da Fazenda Canchim, 
onde funciona a Embrapa Pecuária Sudeste. Amanda foi 
orientada pela professora Lindsay Gimenes, da Unesp, 
e coorientada pelo pesquisador Alexandre Rossetto, da 
Embrapa. Os dois estiveram no congresso e acompanha-
ram a premiação.

De acordo com Alexandre, o estudo indica que as va-
cas que vivem em pleno sol apresentaram taxa de produ-

Pesquisador Alexandre Rossetto, da embrapa, que coorientou estudo
sobre a produção de embriões no sistema ILPF
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ção de embriões de 36%. Já as que vivem em área som-
breada tiveram um incremento nessa taxa, que chegou 
a 43%. Esse aumento de sete pontos percentuais, equi-
valentes a quase 20%, representa um impacto significa-
tivo, especialmente porque o experimento foi realizado 
em um sistema já ajustado e que apresenta boas taxas de 
produção de embriões.

O experimento foi feito com 18 vacas com bezerros 
ao pé mantidas no sistema ILPF da Embrapa durante 
o verão e o outono. Essas vacas pariram no sistema e, 
uma vez por mês, eram levadas ao curral para aspiração 
de folículos ovarianos, onde ficam os gametas. Esses ga-
metas foram entregues a um laboratório particular em 
Cravinhos (SP), que produziu os embriões.

“A produção de embriões foi usada como medida da 
eficiência reprodutiva”, explicou Alexandre. Os resulta-
dos mostraram que o microclima mais favorável obser-
vado no sistema ILPF, com menor incidência de radia-
ção solar sobre os animais, contribuiu para o aumento na 
produção de embriões.

São parceiros do projeto a Embrapa Pecuária Sudeste, 
Unesp de Jaboticabal, Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da USP, Universidade Federal do Pará (UFPA), Oregon 
State University (EUA), Laboratório Vitrogen (Cravi-
nhos-SP) e GS Reprodução Animal.

menos água
Em outro estudo recente, também coordenado por 

Alexandre, a Embrapa Pecuária Sudeste já havia cons-
tatado que a criação de animais em sistemas integrados 
indicou que matrizes de corte que permanecem em área 
sombreada procuram menos os bebedouros. A frequên-
cia em busca de água chega a cair 19% em sistemas com 
árvores. Trata-se de uma das vantagens de sistemas de 
produção como a integração lavoura-pecuária-floresta, 
que vem sendo adotada gradativamente no país, chegan-
do a quase 12 milhões de hectares. 
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O pesquisador Alexandre é orientador da dissertação 
de mestrado de Alessandro Giro, da Universidade Fede-
ral do Pará (UFPA), médico veterinário que desenvolveu 
a pesquisa sobre o conforto térmico dos bovinos criados 
em ILPF. Durante a pesquisa, foram avaliados também 
o comportamento dos animais e a frequência de ida a 
bebedouros e cochos de sal mineral. O consumo de água 
em volume não foi diretamente medido. O trabalho de 
campo foi realizado de janeiro a junho de 2017 e a dis-
sertação foi defendida em julho de 2018.

O trabalho foi feito por observação visual em campa-
nhas mensais de dois dias consecutivos, ao longo de oito 
horas por dia. A equipe ficava a uma distância que não 
interferisse no comportamento dos animais. O estudo 
constatou que, no período da tarde, 87% dos animais que 
estavam expostos ao sol foram ao bebedouro.  Na área 
sombreada, esse índice caiu para 63% no mesmo perío-
do. A diferença foi maior nos meses de janeiro a março, 
quando as temperaturas, em geral, são mais elevadas.

“Na área de ILPF, onde estão as árvores, buscamos 
também observar se os animais procuravam mais os es-

paços sombreados ou com sol. Medimos o tempo em 
minutos em que eles permaneceram no sol e na sombra. 
Constatamos que eles preferem a sombra, independen-
temente do turno”, afirmou Alessandro. Os animais que 
tiveram possibilidade de escolha entre sol e sombra pas-
saram mais tempo pastejando, em ócio ou ruminando 
sob a copa das árvores.

O animal que sofre com o estresse pelo calor reduz 
a ingestão de alimentos. “Quando se abriga na sombra, 
a carga térmica sobre o animal diminui e ele tem menor 
necessidade de dissipar o calor para o meio. Isso reduz a 
ofegação e a transpiração, minimizando a demanda por 
ingestão de água”, explica o pesquisador. 

Quando precisa dissipar calor, o animal gasta ener-
gia em processos não relacionados à produção de leite 
e carne e à reprodução. Segundo o pesquisador da Em-
brapa, a ILPF permite o uso mais inteligente do recurso 
natural. O sombreamento reduz a temperatura ambiente 
em até 5ºC, o que é relevante para o conforto térmico e 
o bem-estar animal, o que reflete diretamente em suas 
capacidades produtivas e reprodutivas.
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Projeto em parceria
Exemplo do interesse do setor pelo sistema foi um projeto 

criado por grandes instituições com o objetivo de incentivar a 
implementação da ILPF em pequenas e médias propriedades. 
Tudo começou com uma reunião sediada pela Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), que contou a partici-
pação de representantes de órgãos como a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Banco 
do Brasil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Sindicato Rural de Uberaba (SRU), entre outros.

A ideia é promover a discussão entre as entidades para viabi-
lizar o acesso dos pequenos e médios pecuaristas ao Plano ABC 
(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), promovido pelo 
governo federal, que oferece linhas de crédito especiais para 
os pecuaristas, no intuito de implantar novas tecnologias que 
contribuem não só para o desenvolvimento das propriedades, 
como também para a preservação do meio ambiente e a movi-
mentação do mercado nacional.

Por meio das linhas de crédito, os pecuaristas têm acesso a 
projetos tecnológicos relacionados à produção própria de pas-
tagens para alimentação do gado e/ou para comercialização, 
representando uma economia importante para as propriedades 
e impulsionando a produtividade no decorrer do ano, indepen-
dentemente das condições climáticas.

O diretor da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, afir-
ma que o com a reunião ficou oficializado o início do projeto, 
que ganhará nome e novas diretrizes em breve. “Estamos atin-
gindo um objetivo. Afinal, a ABCZ preocupa-se, não só em 
levar a genética zebuína até o produtor, mas também em levar 
tecnologias e outras ferramentas que garantam produtividade e 
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lucro. Não adianta o pecuarista obter a genética, se ele 
não dispõe de outros elementos para utilizá-la da me-
lhor forma. É aí que entra o melhoramento das pasta-
gens e a integração lavoura-pecuária”, explica Rivaldo.

O presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, des-
taca a importância de se desencadear o projeto em 
benefício dos pequenos e médios produtores. “O pe-
cuarista precisa de pastagens de boa qualidade e, para 
isso, é necessário um manejo especializado e aduba-
ção, o que representa uma despesa notável. O que se 
verifica é que os grandes produtores estão aderindo 
ao Plano ABC, mas isso não está acontecendo com os 
pequenos e médios criadores”, esclarece.

“Estamos reunindo diversos elos da cadeia do se-
tor, com a ABCZ atuando como protagonista, porque 
é a associação que faz a ligação entre esses órgãos e 
os clientes finais, independentemente do tamanho. A 
tecnologia no campo vai aumentar a produção de lei-
te e carne, promover o faturamento e a qualidade de 
vida do produtor, e ainda tem benefícios ambientais, 
como o sequestro de carbono, que facilita, também, 
a participação desses clientes no mercado internacio-
nal”, acrescenta Sebastião.

Com as pastagens de qualidade superior, possibi-
lita-se que o produtor disponha de pasto mesmo nos 
períodos de seca; além disso, a fazenda pode produzir 
grãos durante o verão. O aumento da qualidade da 

alimentação do rebanho significa que os animais se 
desenvolvem de forma mais rápida: as fêmeas entram 
em idade fértil mais cedo, permitindo a criação de um 
maior número de bezerros. No caso da pecuária de 
corte, o boi pode ser abatido mais jovem, o que con-
tribui para uma carne de maior qualidade.

De acordo com o auditor fiscal do Ministério da 
Agricultura e engenheiro agrônomo Elvison Nunes 
Ramos, diversas propostas foram apresentadas e dis-
cutidas no decorrer do encontro, e o projeto tomará 
forma conforme outras reuniões forem desenvolvi-
das. “Precisamos mostrar para a sociedade os bene-
fícios desse projeto. Trata-se de melhorar a renda, a 
qualidade de vida, a preservação o ambiente. É pre-
ciso sensibilizar o produtor e os técnicos que serão 
responsáveis pela idealização e instalação dos projetos 
tecnológicos, e é a ABCZ que tem a capilaridade para 
alcançar esse público. Nesta primeira fase, o objetivo 
é apresentar soluções para obstáculos nessa imple-
mentação, relativos ao acesso às linhas de crédito e 
questões ambientais”, destaca. Nesta primeira etapa, 
o projeto será implantado no Triângulo Mineiro. Com 
o tempo, a ideia é que ele se expanda para atender a 
todo o estado de Minas Gerais e, em seguida, todo o 
território nacional.

Zona rural
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Zona rural

que impregna o agro
A burocracia 

confederação da agricultura e pecuária do Brasil (cna) 
apresentou levantamento sobre como a burocracia afeta o 

agronegócio brasileiro

divulgação

o
documento intitulado 
“Desburocratizar para 

Crescer: o agronegócio 
nacional e os seus aspectos 

burocráticos: desafios para a 
promoção da competitivida-

de” foi apresentado pela CNA 
durante o seminário realizado 

em parceria com o Tribunal de 
Contas da União (TCU), em Brasília, no final de 
outubro de 2018. O levantamento foi entregue pelo 
presidente da CNA, João Martins, ao presidente do 
TCU, Raimundo Carreiro, e ao ministro Vital do 
Rêgo, durante a abertura do evento.

O estudo, elaborado pelo Núcleo Econômico da 
Confederação, tem como base oito pontos princi-
pais: carga tributária; política agrícola; sustentabili-
dade dos sistemas de produção; logística e infraes-
trutura; questões fundiárias e trabalhistas; pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico; defesa agropecuária e 
competitividade das cadeias agropecuárias.

Segundo o coordenador do Núcleo Econômico 
da CNA, Renato Conchon, os oito temas principais 
abordam 22 itens, como cabotagem, licenciamento 
ambiental, outorga do uso da água, irrigação, entre 
outros. “São prioritários para que sejam trabalhados. 
Medidas que consideramos como pontos principais 
para melhorar a produtividade no campo e aumentar 
a competitividade do produto agropecuário brasilei-

ro frente aos mercados internacionais”, destacou.
O presidente da CNA, João Martins, disse que 

há muito tempo se discute, mas pouco se avançou 
na desburocratização do estado brasileiro. “Em 
2019, teremos um novo governo e um congresso 
renovado em 51,7%, o que abre um horizonte de 
oportunidades para modernizarmos os procedi-
mentos do Estado brasileiro”.

Já o ministro do TCU Vital do Rêgo afirmou 
que o agronegócio é um dos setores mais prejudi-
cados com o excesso de burocracia, pagando pelo 
menos 15 tributos. Disse, ainda, que o setor pro-
dutivo em geral perde, em média, mais de R$ 162 
bilhões por ano com a ineficiência do Estado. Ele 
informou que o Tribunal está fazendo um trabalho 
de médio e longo prazo para identificar os princi-
pais gargalos burocráticos de segmentos produti-
vos, como indústria, transportes e agronegócio, en-
tre outros. No setor agropecuário, um dos pontos 
que estão sendo tratados é o crédito rural.

“Há cada vez mais dificuldades em se obter o 
crédito rural para o pequeno, para o médio e para 
o grande produtor. Precisamos atualizar uma le-
gislação que está atrasada e que vem sendo regu-
lamentada por medidas provisórias. Precisamos 
de uma legislação estável. O setor rural precisa de 
segurança jurídica para que o produtor, ao tomar 
o crédito, saiba o tempo que ele tem pra pagar”, 
concluiu Vital.
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trajetória de família
grupo Matsuda CoMeMora 70 anos
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gente

A
Matsuda é uma empresa genuinamente brasileira, que há 
sete décadas atua com excelência no mercado agropecuário 
através de inovadores produtos utilizados por milhares de 
produtores em todo Brasil, além de diversos países. Tendo 
como foco principal o agronegócio, atualmente a empresa 
produz sementes para pastagens, suplementos minerais, 
rações, equipamentos agrícolas, inoculantes para silagem 
e saúde animal, também atuando no segmento Pet, com 
linhas de alimentos para cães e gatos. Além disso, hoje o 

Grupo Matsuda atua ainda na construção civil, através da Incor-
poradora Matsuda, e, seguindo seu compromisso com a sustenta-

divulgação

maTsuda 
cOmemORa 70 anOs

sete décadas dedicadas ao agronegócio

Os sócios do grupo Matsuda, Arilton Sammi, Jorge Matsuda e Leonardo Cerise
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bilidade, investe também segmento de energia solar. 
Presente em todo o Brasil, o premiado Grupo Matsuda conta 

com nove fábricas, estrategicamente localizadas nos municípios 
de Álvares Machado (SP), Jacareí (SP), São Sebastião do Paraíso 
(MG), Cuiabá (MT), Goianira (GO), Vitória da Conquista (BA), 
Imperatriz (MA) e Fortaleza (CE), além de quatro centros de 
distribuição, em Ji-Paraná (RO), Curitiba (PR), Campo Grande 
(MS) e Água Boa (MT). 

A história desse empreendimento de sucesso, que em 2018 
chega aos 70 anos, começou com a saga de um jovem imigrante 
japonês, Shichiro Matsuda. Aos 14 anos de idade, ele desembar-
cou do navio África Maru, no Porto de Santos, em 1934. Depois 
de muito trabalho e em pouco tempo depois, em 1948, Shichiro 
e seu sócios Skio Sammi e Yukimasa Suzuki fundaram o Grupo 
Matsuda. Alicerçada em conceitos de administração, cultura e 
princípios de organização nipônica, a empresa herdou de seus 
fundadores a perseverança, o trabalho em equipe e o empreen-
dedorismo.

“No início, não podíamos imaginar que a empresa cresceria 
tanto. Tudo começou com apenas um caminhão, passamos pela 
comercialização de amendoim, trabalhamos muito, crescemos e 
hoje nossos produtos estão no país todo”, conta Skio Sammi, 
um dos fundadores do Grupo Matsuda. Leonardo Cerise, sócio 
e colaborador da empresa há mais de 30 anos, acrescenta que 
“equipe, trabalho e liderança são os fatores essenciais no sucesso 
do Grupo Matsuda”.

Família Matsuda
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No mesmo ano de fundação da empresa nas-
cia o filho de Shichiro e sua esposa Fumiko, que 
hoje comanda os negócios de família, Jorge Mat-
suda. “Dediquei toda a minha vida a continuar a 
construção deste sonho que começou com meu 
pai. Hoje, quando completo 70 anos juntamente 
com o Grupo Matsuda, fico muito feliz e honra-
do por ter certeza que construímos uma empre-
sa útil, grandiosa e sólida para nossa família, as 
famílias de nossos funcionários e para agrope-
cuária brasileira”, afirma Jorge, o presidente do 
Grupo Matsuda. 

Ele conta, ainda, que o objetivo constante da 
empresa é ser líder mundial em qualquer segui-
mento que atue, promovendo o agronegócio bra-
sileiro além das fronteiras e colaborando com a 
alimentação da população mundial. “Investimos 
em pesquisa e alta tecnologia para potencializar 
a produtividade do setor, o que acreditamos que 
refletirá diretamente no nosso crescimento. Em 
seis anos, planejamos crescer em mais de 40%”, 
diz o empresário, que é pai de Aline, Kátia e Le-
onardo Matsuda.

O diretor administrativo Arilton Sammi, só-
cio e filho do co-fundador do Grupo Matsuda 
Skio Sammi acredita que “o segredo do sucesso 
do Grupo Matsuda é a união com que fez com 
que essa equipe se tornasse uma família, que 
busca soluções para melhorar o futuro. Só há 
melhora com trabalho em equipe e tecnologia”.

matsuda na pecuária 
Empregando mais de 1,8 mil pessoas direta-

mente, o empreendimento familiar tem como 
marcas registradas a qualidade e constante ino-
vação. Investir em pesquisa e tecnologia é a prin-
cipal filosofia de trabalho do Grupo Matsuda, 
que busca sempre oferecer aos seus clientes pro-
dutos de confiança e qualidade.

Fábrica da Matsuda em São Gonçalo do Amarante (Ce) tem capacidade 
para processar 20 toneladas/hora 

Jorge Matsuda, Leonardo Matsuda e Leonardo Cerise

As equipes Matsuda e ACNB, que assinaram parceria com objetivo de fomentar o 
desenvolvimento da raça nelore e a produtividade do gado comercial

gente
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Exemplo disso é a sua atuação no segmen-
to pecuário, que começou na década de 1980. 
Em 1988, a empresa apresentou ao mercado as 
primeiras sementes de forrageiras de alta pure-
za para pastagens, uma quebra de paradigmas 
em uma época em que só se comercializavam 
sementes com alta porcentagem de impurezas. 
Também inseriu a semente da pastagem bra-
chiaria no país, que até então era costumeira-
mente plantada através de mudas. 

 “Somos a única empresa 100% brasileira 
no setor, e atuamos na América Latina, Áfri-
ca, Ásia, além do Brasil, totalizando mais de 17 
países”, garante Fernando Antônio Nunes Car-
valho, médico veterinário, diretor técnico, cria-
dor e mentor do setor da Nutrição Animal do 
Grupo Matsuda, maior seguimento da empresa, 
onde trabalha desde 1987. 

“Com investimentos permanentes em pes-
quisas e difusão de tecnologia, estamos contri-
buindo para que os produtores tenham acesso 
ao que há de melhor e mais moderno para a me-
lhoria contínua de seus animais, tanto em pro-
dutividade como em rentabilidade”, acrescenta 
o presidente do Grupo Matsuda, Jorge. 

Ampliando suas atividades, buscando par-
cerias, investindo em tecnologias e pensando 
em seus clientes, a Matsuda adquiriu no ano de 
2008 o Laboratório Vet&Cia, o que permitiu o 
lançamento da sua linha Saúde Animal. Hoje, 
oferece ao mercado as mais modernas linhas de 
antiparasitários e antibióticos, indicados para 
várias espécies e categorias animais, produtos 
da mais alta qualidade e tecnologia, visando o 
aumento da produtividade do rebanho comer-
cial. Dessa maneira, a Matsuda está presente na 
agropecuária brasileira como uma das maiores 
e mais importantes empresas que fomentam o 
crescimento do setor. 

Presidente da ACNB, Nabih, Jorge e Tadeu

Lucy, Jorge Matsuda e sua esposa Júlia, débora e Leonardo Cerise Júnior
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gente



DEZEMBRO 2018 | #pecBR 113

h
oje com 30 anos, o médi-
co veterinário Heitor Lutti 

Pinheiro Machado é conhe-
cido desde jovem no meio 
rural como Heitorzinho. Isso 
porque, desde criança, acom-

panha os passos do pai Heitor 
Pinheiro Machado, que há déca-

das trabalha como gerente pecuário no setor. 
“Desde que me conheço por gente estou nesse 
meio. Na minha família, meu avô, pai e tios tra-
balham na pecuária, então desde muito novo 
pude acompanhá-los, o que me fez pegar amor 
pelo negócio. Hoje não me enxergo fazendo 
outra coisa”, conta.

Além do amor pela pecuária, Heitor herdou 
da família também o profissionalismo e respei-
to pelo trabalho. Em 2011, graduou-se em Me-
dicina Veterinária pela Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), e logo em seguida come-
çou sua carreira como gerente pecuária na Casa 
Branca Agropastoril, importante criatório de 
angus, brahman e simental para o qual Heitor 
presta serviço até os dias atuais. 

Atuou no mesmo cargo na AgroZurita e no 
Grupo Ciavena, até 2015, quando foi convida-
do pelo assessor Fernando Barros para integrar 
o time da SAP, uma das empresas mais antigas 
no setor de assessoria em pecuária e genética. 
Atuando agora através da SAP, Heitor colabo-

ra com a evolução genética de vários rebanhos 
pelo Brasil, como HRO, Agropecuária Vila dos 
Pinheiros, Fazenda Mata Velha, Carpa Serrana, 
Nelore Di Genio, VRJC, Nelore Canaã, Fazenda 
do Sabiá, Casa Branca Agropastoril e CB Geneti-
cs, Fazenda São Marco, Nelore Machadinho, AF 
Agropecuária, Brahman Portobello, VRC, Nelore 
Xuab, Rancho da Matinha, Fazenda Nova Trinda-
de, Nelore Paraíso, entre outros.

“Atualmente na SAP o trabalho se divide entre 
os leilões e as assessorias intra rebanho, onde bus-
camos auxiliar o pecuarista, também, da porteira 
para dentro, em sua seleção genética e lucrativi-
dade. A rotina é intensa, mas, muito gratificante”. 

Para Heitor, a melhor parte da profissão é o 
contato com o gado e “o trabalho do dia a dia, 
desde do momento que escolhemos os acasala-
mentos da estação, passando pelo nascimento da 
safra de bezerros, a escolha do destino para cada 
animal”, conta o paulistano. Por isso, ele não quer 
outra vida, e garante que não se vê em outra pro-
fissão. 

Já o maior desafio é crescer cada vez mais pro-
fissionalmente, colaborando para pecuária bra-
sileira como um todo. “Quando acabamos um 
leilão ou um ano de acompanhamento técnico, 
nosso desafio é superar nossos resultados para o 
próximo, e quanto melhor são os resultados que 
obtemos mais desafiador é superá-lo no ano se-
guinte”, finaliza. 

Vocação
heitor lutti pinheiro Machado

dIVuLGAçãO

passada entre gerações



#pecBR | DEZEMBRO 2018114



DEZEMBRO 2018 | #pecBR 115

Carol, Geraldo, Gabriela, João Geraldo, Adaldio, Renata, 
Adaldinho, Isabela e Thiago

euripedes, Leandro, uander, Cristiano e Augusto Felipe e Cláudia

Jorge Matsuda e Aline Katia, Leonardo, Aline e Matsudinha Neto, Adaldio e Brunelle

Nylton e Samai

dorival e Maria José Sueli, Juliana, ueverson, Rafael, Boi e Priscila Rivaldo, Nabih e Arnaldo

Skio, Arilton, Fumiko, Jorge Matsuda e JúliaSilvestre, Arnaldo, Tony, Ronaldo e Adaldio

socIal
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ponto DE VIsta

tereza cristina, deputada, presidente 
da Frente parlamentar da agro-

pecuária (Fpa) e futura ministra do 
Ministério da agricultura, pecuária e 

abastecimento (Mapa)

“Assim como fiz na presidência 
da FPA, minha gestão será 

pautada pelo diálogo. Vamos 
estudar a melhor forma de 

se fazer isso no intuito de 
aperfeiçoar o trabalho já 

desenvolvido. A equipe de 
transição é o melhor cenário 

para se debruçar em propostas 
de melhorias. Precisamos cuidar 

dos gargalos dentro do país e 
também fora dele. As relações 

comerciais externas necessitam 
de atenção, pois elas fortalecem, 

diretamente, a produção 
brasileira e a nossa capacidade 

de expandir”.
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“Agronegócio vai impulsionar 
retomada da economia 

brasileira em 2019”.

Martin Richenhagen, presidente e 
cEo global da aGco

“Vivemos um momento ímpar para discutirmos com os novos gover-
nantes quais serão as iniciativas concretas para desburocratizar o país. 
Em 2019, teremos um novo governo e um congresso renovado em 
51,7%, o que abre um horizonte de oportunidades para modernizarmos 
os procedimentos do Estado brasileiro. O setor produtivo tem o dever 
de fazer chegar aos responsáveis as ações que consideramos prioritárias 
e imprescindíveis para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Para 
avançarmos em competitividade, precisaremos de vontade política para 
enfrentar o problema da burocracia”.

João Martins, presidente da confederação nacional da
agricultura e pecuária (cna)

“Temos um desafio grande à 
frente nas pautas ambientais no 

Congresso Nacional. Precisamos de 
representatividade. Precisamos parar 

com ideologias e tirar essa briga 
entre agricultura e meio ambiente. 

Isso é uma falácia. Somos aliados. O 
produtor rural é o que mais preserva 

a natureza, pois depende do meio 
ambiente para continuar produzindo 

alimento à população”.

Valdir colatto (MDB/sc), deputado e coorde-
nador de Meio ambiente da Frente parlamentar 

da agropecuária (Fpa)

“Há cada vez mais dificuldades em se 
obter o crédito rural para o pequeno, 

para o médio e para o grande produtor. 
Precisamos atualizar uma legislação 

que está atrasada e que vem sendo 
regulamentada por medidas provisórias. 
Precisamos de uma legislação estável. O 
setor rural precisa de segurança jurídica 
para que o produtor, ao tomar o crédito, 

saiba o tempo que ele tem pra pagar”. 
Vital do Rêgo, ministro do tribunal de 

contas da União (tcU)
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o estado empreendedor e a economia sustentável

Maurício Antônio Lopes
pesquisador e ex-presidente da embrapa

este momento em que muito se debate 
o papel do Estado no desenvolvimento 

sustentável, é muito simbólico o anúncio 
do Prêmio Nobel de Economia de 2018, 

compartilhado por dois cientistas ameri-
canos.  Paul Romer e William Nordhaus 
foram reconhecidos por integrar, de forma 

independente, inovações tecnológicas e mudança climáti-
ca às análises macroeconômicas de longo prazo.  Muitos 
podem estranhar que o Prêmio tenha sido concedido a 
estudos aparentemente não relacionados, mas uma análi-
se cuidadosa mostrará que, em conjunto, eles contribuem 
para o tratamento de um dilema bastante contemporâneo: 
como mobilizar inovações que impulsionem o crescimento 
econômico e, ao mesmo tempo, ajudem a conter os riscos 
à sustentabilidade – em especial aqueles decorrentes das 
mudanças climáticas.

William Nordhaus ficou famoso por desenvolver es-
tudos e modelos que propõem taxações sobre a emis-
são de dióxido de carbono, gás de efeito estufa emitido 
quando  combustíveis fósseis são queimados.  Segundo 
ele, o imposto faria os poluidores pagarem pelos danos 
que a emissão desses gases causa à sociedade e incenti-
varia as empresas a buscar formas inovadoras de reduzir 
a poluição.  Aí há uma conexão com o trabalho de Paul 
Romer, que se dedicou a estudar a forma como as ino-
vações impulsionam a prosperidade e de que maneira as 
nações podem incentivá-las.  Joshua Gans, economista 
da Universidade de Toronto, interpretou bem como os 
trabalhos de Nordhaus e Romer se conectam e estão em 
sinergia: no caso das mudanças climáticas, “estimando os 
custos da inação” e no caso da inovação, “estimando os 
benefícios da ação”.

De fato, os custos das emissões de gases de efeito estufa 
para a sociedade são altos e mais altos ficarão se não hou-
ver uma ação concreta para contê-las.  Mas, tentar tratar o 
problema da proteção ao meio ambiente de forma isolada 
pode significar impor ao sistema econômico dominante 
enormes custos e sacrifícios, tornando a missão tão difícil a 
ponto de muitos preferirem ignorá-la, ou até mesmo negar 
a existência do problema, como tem acontecido.   Por sua 
vez, conhecendo e dimensionando o problema, nações po-
dem se dedicar a formular e implementar políticas públicas 
que levem ao surgimento de novas ideias e abordagens para 
fazer crescer a economia e ao mesmo tempo proteger o 
ambiente.  Portanto, o grande mérito do Nobel de Econo-
mia de 2018 é mostrar como uma contabilidade cuidadosa 
das forças econômicas pode indicar caminhos interessantes 
para a superação de problemas considerados intratáveis.

O Nobel de Economia deste ano estimula um olhar 
cuidadoso ao conceito de “Estado Empreendedor”, pro-
posto pela economista ítalo-britânica Mariana Mazzucato, 

opInIÃo

eConoMia

n

mauricio.lopes@embrapa.br

que defende que o investimento público persistente é um 
requisito fundamental para a inovação na sociedade.  A au-
tora refuta a visão de que o Estado não tem papel relevante 
a desempenhar no mundo da inovação, e demonstra que o 
setor privado estará mais propenso a investir, uma vez que o 
Estado Empreendedor tenha feito investimentos mais ou-
sados e de maior risco.  Esse parece ser exatamente o cami-
nho para a construção de um futuro sustentável, com um 
modelo de criação de valor determinado por políticas públi-
cas e investimentos estruturantes focados em crescimento 
econômico inclusivo e sustentável liderado pela inovação.

O interessante é que em meio a todo o pessimismo asso-
ciado à nossa persistente crise política e econômica, muitos 
não percebem, e pouco se fala, que o Brasil tem exemplos 
muito bem-sucedidos do Estado Empreendedor estimulan-
do o desenvolvimento sustentável.  O investimento público 
em pesquisa agropecuária, conjugado a políticas de estímulo 
e suporte adequado, deu ao Brasil a segurança alimentar e o 
projetou como grande exportador de alimentos em apenas 
quatro décadas.  Nesse caso, a ação do Estado, à semelhança 
de uma “locomotiva limpa-trilhos”, fez com que o mercado 
funcionasse bem, estimulando as empresas a criar e a ado-
tar inovações que permitiram ao Brasil dispor da agricultura 
tropical mais avançada do mundo.

Em função de investimentos públicos em inovação e 
políticas públicas adequadas, é cada vez mais harmônica 
a relação entre a produção agropecuária e o meio am-
biente no Brasil. O país conta com uma das leis ambien-
tais mais ousadas e sofisticadas do mundo, além de arro-
jada política pública de descarbonização da agricultura, 
com estímulos à incorporação de inovações tecnológicas 
para a recuperação de áreas degradadas, que são fortes 
emissoras de carbono, além de diversas tecnologias que 
reduzem a emissão de gases e fixam carbono em flores-
tas ou no solo.  Ao incorporar tais práticas sustentáveis, 
o Brasil já desponta como um competidor diferenciado, 
capaz de produzir, por exemplo, carne com emissão zero 
de carbono, conforme recentemente demonstrado pela 
Embrapa.

Portanto, a agricultura brasileira expõe de forma 
inequívoca quão merecida foi a premiação do Nobel de 
Economia de 2018.  Aqui, a ação do Estado Empreende-
dor, organizando o segmento de inovação e viabilizando 
políticas e investimentos estruturantes, feitos de maneira 
correta, conseguiu produzir crescimento econômico con-
sistente a partir do campo.  E, além dos avanços que nos 
deram segurança alimentar e capacidade exportadora, o 
Brasil construiu um arcabouço de políticas de proteção ao 
meio ambiente, com estímulo à incorporação de conheci-
mento e tecnologias, que não só reduzem as emissões de 
gases de efeito estufa, mas também contribuem para fixar 
carbono emitido por outros setores da economia.
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como será a genética leiteira em 50 anos?

Fábio Fogaça
gerente de produto leite importado da alta

ffogaca@altagenetics.com

iniciativa do projeto que estimou como o mercado de 
leite seria em 50 anos foi liderado por Jack Britt (Nor-
th Carolina State University) e publicado no Journal 
of  Dairy Science (Volume 101, Edição 5). O artigo 
cobriu muita coisa, mas, aqui destacaremos alguns 
tópicos sobre as mudanças que poderemos ver na 
seleção genética. Espera-se ver constantes ganhos 
em rendimento de gordura e proteína, e estima-se 
que a produção do volume de sólidos dobre nos 

EUA. Isso requer ganhos um pouco mais rápidos do que temos expe-
rimentado nos últimos 50 anos, mas, seremos auxiliados pela seleção 
genômica que facilitará as taxas mais rápidas de mudança.

Maiores rendimentos de sólidos necessitam de maior produção 
de leite. Dobrando a produção de leite seria igual a termos um rendi-
mento médio de leite de aproximadamente 23 mil kg. Isso parece um 
número muito alto para a média dos EUA, mas, tenha em mente que 
várias vacas já conseguiram produções superiores a 30 mil kg, e alguns 
rebanhos já têm médias acima de 18 mil kg. Os níveis de produção de 
leite tendem crescer a uma taxa mais lenta do que a de sólidos, devido 
aos sistemas de pagamento que favorecem os sólidos sobre o leite 
fl uido, podemos não dobrar a produção de leite, mas, grandes ganhos 
estão estimados.

Enquanto estimamos o crescimento das produções, os intervalos 
entre gerações se tornaram mais curtos. Já vimos um grande declínio 
no intervalo entre gerações, entre os touros e seus fi lhos, através dos 
intensos métodos de seleção usados pelas centrais de inseminação. O 
atual intervalo de geração entre reprodutores atualmente é um pouco 
mais de dois anos, quatro anos menos do que a uma década atrás. E 
um intervalo de 17 meses poderá ser possível com novilhas bem cria-
das e touros que já estejam férteis aos oito meses de idade. Pode ser 
possível diminuir ainda mais o intervalo de geração no futuro, através 
de inovações na área da reprodução. De fato, pode ser possível que 
embriões se tornem pais de embriões. 
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Oócitos viáveis e espermatozoides já foram produzidos a partir 
de células-tronco embrionárias em camundongos. Se tais métodos 
forem aperfeiçoados em bovinos, nós poderemos genotipar embri-
ões e identifi car aqueles que gostaríamos de “acasalar”. Em teoria, 
poderíamos até “acasalar” um embrião com si mesmo. Se isso parece 
um pouco absurdo, você talvez esteja certo. Atualmente, tais técnicas 
não estão nem perto de serem implementadas, mas quem sabe daqui 
a 50 anos? Previsão genômica para múltiplas gerações de embriões 
seria impreciso hoje, dada a uma grande diferença entre a geração 
mais recente de embriões “pais” e a população prenunciada das vacas 
em lactação.

A edição de genes é viável para algumas características relativa-
mente simples, como a criação de bovinos que já nascem sem chifre 
(mochos), alteração do alelo beta-caseína A1 para o alelo A2, criando 
o gene “SLICK” (pelo curto) para combater o estresse calórico em 
regiões quentes. Mas precisamos deixar claro, que no momento, a edi-
ção de genes ainda não foi aprovada para uso em animais destinados 
à produção de alimentos e talvez possa nunca ser, mas a possibilida-
de certamente existe. Nós podemos até ser capazes de ir além dessas 
mudanças relativamente simples e editar grandes porções do genoma 
para otimizar características como rendimento de leite e fertilidade.

Cinquenta anos atrás, a inseminação artifi cial estava a caminho de 
se tornar a ferramenta que dominaria a reprodução de gado leiteiro, 
e a transferência de embriões estava prestes a emergir. Nós sabíamos 
a respeito de DNA e poderia ter previsto que os testes de DNA se 
tornariam importantes, mas nós não sabíamos nada sobre a ciência da 
genômica, que permitiu a criação de animais baseados em DNA. Nós 
certamente veremos muitas mudanças na pecuária de leite durante o 
próximo meio século. Então, o que perdemos e o que antecipamos, 
que talvez não se realizará? Isso é difícil de dizer, pois a única coisa 
certa sobre prever o futuro é que, desconsiderando a intervenção divi-
na, você errará muitas coisas!

A
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legalização empresarial

Nathália Soares Ribeiro
auxiliar contábil da lex contábil 

onstituir uma empresa não é tarefa fácil. 
As burocracias da legalização empresarial 

são complexas e muitas etapas precisam ser 
acompanhadas. As empresas legalizadas têm 

direito ao CNPJ, e com isso podem emitir 
notas fiscais, abrir e movimentar contas ban-

cárias, realizar empréstimos, seus funcionários 
têm direito ao auxílio maternidade, aposentadoria, entre 
outros. Busque um bom profissional da contabilidade para 
te orientar nesse processo burocrático.

Para você que deseja abrir seu próprio negócio, elabo-
ramos um mini roteiro que vai te auxiliar no processo da 
legalização empresarial. Os primeiros passos da legalização 
é definir o tipo societário da empresa, que significa, pensar 
em quantas pessoas estarão envolvidas na constituição do 
empreendimento. Temos abaixo algumas das principais na-
turezas jurídicas usadas no país.

Empresário individual: atua individualmente, sem so-
ciedade; Empresa individual de responsabilidade limitada 
– EIRELI: atua individualmente, porém tem a obrigatorie-
dade do capital social ser de no mínimo 100 salários míni-
mos; Sociedade empresária: atuação coletiva entre dois ou 
mais sócios, sendo sua responsabilidade limitada ao capi-
tal social; Sociedade simples e sociedade simples limitada: 
atuação coletiva entre dois ou mais sócios, com a finalidade 
de prestação de serviços de profissão intelectual, natureza 
científica, artística ou literária.

Decidido como será composta a empresa, é preciso es-
tabelecer a atividade empresarial e o porte da empresa que 
determinará a tributação incidente e a regulação aplicável 
ao empreendimento. É essencial o auxílio do contador, que 
poderá oferecer todas as orientações das obrigações tribu-
tárias e contábeis atreladas a cada tipo de empresa.
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C

contato@lexcontabil.net.br

Microempreendedor individual — MEI: Excelente op-
ção para os autônomos que querem se legalizar e que traba-
lham com no máximo um funcionário. O faturamento não 
pode ultrapassar R$81 mil por ano. Microempresa — ME: 
são empreendimentos que podem atingir um faturamento 
anual de até R$360 mil, o que significa que são negócios 
um pouco maiores e mais complexos. Empresa de pequeno 
porte — EPP: Empresas de Pequeno Porte são empreendi-
mentos que têm um faturamento bruto anual entre R$360 
mil e R$4,8 milhões.

Próxima etapa, decidir a localização do empreendimen-
to que passará por análise na Prefeitura Municipal, estabele-
cendo se é permitido ou não exercer tais atividades empre-
sariais no local desejado. É recomendado sempre conseguir 
o deferimento do órgão municipal antes de contratar um 
aluguel. Junto com a análise na Prefeitura é feita a Consulta 
de Viabilidade na Junta Comercial, uma pesquisa sobre a 
existência de empresas constituídas com nomes empresa-
riais idênticos ou semelhantes ao desejado para o empreen-
dimento. 

Após liberação dos órgãos públicos, chegamos à etapa 
do Contrato Social, um documento importante que traz to-
das as informações sobre sua empresa, inclusive todas que 
foram coletadas nas etapas anteriores, atendendo aos rigo-
res formais e legais. Após o Registro Público, que tem a 
finalidade de dar garantia dos atos submetidos ao registro 
o empreendimento se torna legalizado de fato tento acesso 
ao CNPJ. 

Portanto, formalizar sua empresa não consiste somente 
em obstáculos. É uma grande oportunidade de ter autono-
mia, alcançar sonhos e objetivos, proporcionando o cres-
cimento do seu empreendimento, agregando benefícios e 
valores tanto para empresa quanto para o empresário.

TEL.: (34) 3334.7003   3334.7006
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agronegócio precisa de comunicação 
estratégica da porteira para fora

Jorge Espanha
presidente da associação Brasileira de marketing rural e agronegócio

jorge.espanha@abmra.org.br

ntender como os diversos públicos-alvo bus-
cam informação nos dias de hoje é tarefa com-
plexa para as empresas de todas as áreas. Essa 

realidade ganha contornos especiais no agrone-
gócio que, além da necessidade de se comunicar 

internamente, precisa atingir positivamente a so-
ciedade urbana e, por consequência, os consumi-
dores fi nais.

Seja sobre temas diversos como produtos transgênicos, res-
ponsabilidade ambiental ou variações climáticas, o mundo do 
campo ainda carece de uma comunicação estratégica efetiva em 
um universo onde mitos são criados todos os dias. Esse com-
plexo mundo da comunicação exige que as plataformas on-line 
e off-line se completem. Se, antes, jornais, revistas, televisão e 
rádio cumpriam com efi cácia a missão de transitar informação, 
agora, estão aí as mídias digitais, acrescentando ingredientes es-
senciais ao dinamismo e à atualização das mensagens.

Nesse cenário, a agilidade da troca de informações ganha 
cada vez mais relevância. Para citar um exemplo: a mais recente 
pesquisa Hábitos do Produtor Rural, da Associação Brasileira 
de Marketing Rural e Agronegócio e Informa/FNP, que consul-
tou 2.835 produtores rurais de 15 diferentes estados, mostra que 
perto de 70% deles têm perfi s no Facebook. Além disso, 76,8% 
usam o WhatsApp para a troca de informações. Esses dados são 
fundamentais para as empresas que desejam levar suas mensa-
gens de maneira assertiva para os produtores rurais. Cada vez 
mais é preciso direcionar os conteúdos para as plataformas ide-
ais. Com isso, atrai-se o interesse do produtor e, ainda mais rico, 
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obtém-se feedbacks, que vão contribuir com o aperfeiçoamento 
dos produtos e serviços oferecidos.

Afi nal, quando falamos de comunicação não podemos nos 
esquecer que se trata de uma via de mão dupla. Os novos meios 
digitais incorporam um componente novo em termos de aproxi-
mação com os públicos-alvo (primários ou secundários). As em-
presas precisam estar preparadas para responder de forma rápida 
e efi caz às dúvidas e sugestões dos seus interlocutores.

Outro ponto de discussão em termos de comunicação do 
agro é o trânsito dos diversos públicos – inclusive os produto-
res rurais – entre os veículos impressos e digitais. A pesquisa da 
ABMRA/Informa joga luz sobre o tema e reforça que a comu-
nicação é extremamente dinâmica e complexa. Isso signifi ca que 
o conceito de impresso/digital muda de acordo com a ativida-
de produtiva e a região. A comunicação não deve estar atrelada 
a apenas um meio e, sim, deve ser aberta, considerando tanto 
os canais existentes como as novas ferramentas. É o conceito 
de Multi Plataforma. Com isso, é possível levar as mensagens 
para mais pessoas de diferentes perfi s. Afi nal, esse é o objetivo 
da comunicação: impactar os diversos públicos-alvo, incluindo 
clientes, parceiros, formadores de opinião e consumidores fi nais. 

Numa outra ponta, a comunicação do campo para a socie-
dade urbana é um desafi o sob vários aspectos. O processo está 
em andamento, porém, ainda carecemos de uma agenda positiva, 
que valorize o tema que é nossa maior responsabilidade: alimen-
tar o mundo, gerando empregos e competitividade no mercado. 
Apesar de avanços nessa área, ainda há muito o que intensifi car. 
Mas esse é um caminho que não permite retrocesso.

E

TEL.: (34) 3334.7003   3334.7006
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mulheres, inovação e protagonismo

Coriolano Xavier
membro do conselho científico agro sustentável (ccas) e professor do núcleo de estudos do 

agronegócio da espm

auspicioso ver como as mulheres estão ligadas 
no seu desenvolvimento pessoal e preparo téc-
nico-científi co para fortalecer sua presença na 
economia e sociedade.  Pesquisa realizada em 17 
países, sob coordenação da Corteva Agriscience, 

entrevistando 4.157 mulheres do agro, 433 delas 
no Brasil, mostra que mais de 80% das brasileiras 

gostariam de ampliar seu nível de formação educacional e ter 
mais acesso a treinamento e estudos. Falam, sim, da falta de 
equidade entre gêneros (78%), mas enxergam no aumento do 
conhecimento o principal valor para avançar em inclusão e 
importância econômico-social.

Entre as ações mais citadas por elas para superar barreiras 
à igualdade estão “mais treinamento em tecnologia” (citado 
por 80% das entrevistadas brasileiras) e “mais educação aca-
dêmica” (mencionado por 79%). Só depois aparecem ações 
como “apoio jurídico” e “sensibilização pública” contra a 
discriminação (cerca de 75% das citações). Ou seja, a mulher 
está consciente da sua força e apostando no próprio taco para 
cuidar de seu desenvolvimento pessoal, fazer valer a sua com-
petitividade e criar seu espaço.

Quem respondeu à pesquisa, realizada de agosto a setem-
bro deste ano? No perfi l global da pesquisa, a maioria das 
mulheres entrevistadas trabalha diretamente com agricultu-
ra e as outras estão envolvidas em atividades relacionadas ao 
agronegócio. Entre as produtoras, havia mulheres que co-
mandam pequenas propriedades familiares e também mulhe-
res de empresas agropecuárias de maior porte (mais de 300 
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funcionários), com idade média de 34 anos e cargos variando 
entre proprietárias, gerentes e funcionárias.

Na parte brasileira da pesquisa, especifi camente, 80% das 
entrevistadas estão na faixa de 20 a 39 anos, a maior parte 
(44%) é dona ou sócia-proprietária, 24% são funcionárias, 
18% gerentes e 12% supervisoras. Entre as donas e sócias, 
mais da metade (55%) são pequenas produtoras (com 1 a 19 
funcionários). E ainda um dado muito importante sobre as 
crenças e valores de todas as entrevistadas: 90% delas têm 
muito orgulho do seu trabalho, porcentagem bem superior à 
média global da pesquisa nesse item, que foi de 70%.

No 3º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, 
realizado em S. Paulo, dias 23 e 24 de outubro, quase 1.500 
mulheres vindas de todos os Estados discutiram o seu papel 
no futuro do agro. No segundo dia do evento, em seu bloco 
fi nal de apresentações, haviam quatro arenas simultâneas de 
debate e uma delas se destacava das demais, estando total-
mente lotada, com mulheres acompanhando e participando 
das discussões do lado de fora. Seu tema era “O perfi l dos 
futuros líderes do Agro”.

Claro que não é uma profecia, mas é sintomático. Com 
esse grau de consciência e posicionamento em relação ao co-
nhecimento, as mulheres se colocam desde já como um dos 
mais agudos fatores de inovação tecnológica e de gestão nos 
sistemas de produção alimentar, nas próximas décadas. Que 
as mulheres estão avançando, isso já se sabia e por isso tam-
bém se torcia. Só que agora vai ser com uma profundidade 
transformadora muito maior e, também, muito mais rápido.

É

visão

coriolano.xavier@agriculturasustentavel.org.br
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leite em parcerias

Michaela Demétrio 
nutricionista e pecuarista no sítio rio negro

abe aquele provérbio que diz “se você quiser 
chegar rápido ande sozinho, se quiser che-
gar longe vá em grupo”? Pois ele se encaixa 

muito a uma propriedade leiteira. Sabemos 
que  qualidade do leite depende de vários fa-
tores, desde uma vaca geneticamente selecio-
nada, bem tratada, que bebe água limpa... Até 

o manejo eficiente e muita limpeza na ordenha. 
Seguindo a sequência, este leite recém-ordenhado ainda 
precisa ir para um tanque resfriador limpo e corretamen-
te resfriado (4º C) e num período de 24 horas deve ser 
processado ou consumido. Praticar todo este procedi-
mento sozinho é muito custoso!

Criar vínculos com vizinhos, visitar fazendas ao re-
dor, associar-se a cooperativas ou associações, promover 
Dia de Campo para maior integração entre criadores, 
compartilhar informações, seguir sugestões de técnicos 
e veterinários são algumas atitudes que podem ser apri-
moradas para avançar no propósito que é a produção 
do leite de qualidade. Lembrando que quando falo em 
qualidade é leite limpo, com CCS (indicação de inflama-
ção mamaria) abaixo de 400 e CBT (indicação de balde/
resfriador limpo) abaixo de 80, com bom teor de prote-
ína, gordura e lactose e sem acidez. Este é o leite que o 
nosso consumidor pode beber para complementar sua 
alimentação diária. 
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A introdução de novas tecnologias na gestão da fa-
zenda é de supra importância para o avanço de resul-
tados. Novos produtos de assepsia na ordenha, novas 
planilhas para processamento de dados, novas técnicas 
de fertilização e inúmeras outras informações ajudam o 
criador a melhorar a eficácia na sua produção.

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de 
Leite (Abraleite) o consumo de lácteos no Brasil está em 
torno de 172 lts/per capita/ano. Esta quantidade envolve 
leite fluido e os derivados transformados em lts de leite. 
Está abaixo da recomendação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) que recomenda 200 lts/per capita/ano 
por ser uma boa fonte de proteínas, vitaminas e cálcio.

E a Embrapa Gado de Leite (MG) já anunciou uma 
estagnação na produção de leite em 2018. Isso estimula 
o mercado internacional a exportar leite para o Brasil 
– como pode o Uruguai, que é menor que o estado do 
Rio Grande do Sul, exportar leite para o nosso país que 
é gigantesco?

Vamos lá criador! Vamos fazer valer a mensagem leite 
é agro. Agro é tech. Agro é pop. Junte-se a criadores, 
técnicos e a entidades do setor – vamos produzir mais, 
ganhar mais, gerar mais qualidade e renda para o nosso 
país!

S
leite

michaela@dieter.com.br
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em foco

São como veias, serpentes

Os rios que trançam o coração do Brasil

Levando a água da vida

Do fundo da terra ao coração do Brasil

Gente que entende

Que fala a língua das plantas, dos bichos

Gente que sabe

O caminho das águas, das terras, do céu

Velho mistério guardado nos seio das matas sem fim

Tesouro perdido de nós

Distante do bem e do mal

Filhos do Pantanal

Marcus Viana 

FOTO André Dib (WWF Brasil)
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