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8 e 9 de maio | Chapecó | SC

Desmama precoce faz a taxa de
prenhez crescer pelo menos 20%

Expogrande 2019 abre dia 4 de abril
com homenagem a Tereza Cristi na

Alternativa melhora o escore 
corporal das fêmeas. Com a tática, 
os pesquisadores da Embrapa Ur-
bano Gomes e Luiz Orcírio de Oliveira 
registram lotes que passaram de 

76% para 93% de taxa de prenhez, 
72% para 92% e alguns atingiram 
94% de concepção. Um aumento 
superior a 18 pontos percentuais.

PÁGINAS 5 e 6

Com tudo caminhando em seus 
preparativos, a Expogrande faz sua 
abertura oficial no dia 4 de abril, 
este ano homenageando com o selo 
comemorativo dos Correios, alusivo 
aos 81 anos da feira, a ministra de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina Corrêa da 

Costa Dias. É a primeira mulher a 
ser homenageada com o o selo da 
entidade. A exposição prossegue até 
o dia 14 de abril, com leilões, julga-
mentos e exposição de animais, mos-
tra de produtos e serviços, palestras 
e shows musicais. 

ACRISSUL EM AÇÃO

Governador Reinaldo
confi rma presença na

81ª Expogrande
O governador Reinaldo Azambuja 

confi rmou presença na abertura ofi cial 
da Expogrande. O Governo irá insta-
lar durante a exposição o seu gabinete 
itinerante, com atendimento diário do 
secretariado e do próprio governador. 

ACRISSUL EM AÇÃO
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Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande
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Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande
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Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

Feitiço da Esmeralda, grande campeão touro adulto canchim
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Embrapa-CNPGC

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

Ântônio de Moraes Neto, Cândido de Castro Rondon, Laucídio Coelho Neto, atual 

presidente Francisco Maia, e Flávio Benjamin Corrêa Andrade: AVAL PARA AS MUDANÇAS

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

os associados da Acrissul aprova-
ram no dia 10 de maio a prestação 
de contas da gestão do presidente 
Francisco Maia. A diretoria apro-
veitou e fez um balanço de suas 
atividades durante os dois anos 
de mandato, que termina em ju-
nho, quitando dívidas superiores 
a R$ 3 milhões  e, hoje, a entida-
de tem certidão negativa e cre-
dibilidade em todos os âmbitos.  
BOLETIM ACRISSUL EM AÇÃO

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

Embrapa desenvolve e transfere tecno-
logias para que os produtores rurais ado-
tem práticas agrícolas sustentáveis, como 
o plantio direto na palha (foto). PÁGINA 12

Demanda por etanol
exige mais 15 usinas
O Brasil precisaria de ao menos 15 novas 
usinas produtoras exclusivamente de álcool 
- e já em funcionamento - para aumentar a 
oferta do combustível. PÁGINA 26

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

MS enfrenta baixa oferta de gado magroMS enfrenta baixa oferta de gado magro

Junho de 2011 • ANO XIII – Nº 330 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição EspecialAcrissul realiza eleiçãono dia 7 de junho
No dia 7 de junho, entre 19 e 22 horas, a Acrissul (Associação dos Cria-dores de Mato Grosso do Sul) realiza assembleia geral para eleger a nova diretoria, que irá dirigir os destinos da entidade de 2011 a 2013.  Duas chapas concorrem ao pleito. ACRISSUL EM AÇÃO

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

Fazenda São Marcosé um modelo em MS
Fazenda São Marcos do Riacho Fun-do, em Corguinho, MS, é uma proprieda-de diferenciada por conta da tecnologia empregada e o seu profissionalismo. Com uma área de 2.149 hectares, ge-orreferenciada, a fazenda tem números que impressionam. É a personagem da coluna Fazenda Modelo. PÁGINA 18

Izabella Costa é a novapromessa do sertanejo
Natural de São Gabriel do Oes-te, a cantora de 26 anos já em-placa seus sucessos no cenário nacional.  PAGINA 37

Indústria chinesa ameaçao mercado de máquinas
Indústria nacional critica a invasão estrangeira de máquinas e implementos agrícolas no país.  PAGINA 13

Com o 3º maior rebanho de corte do País, Mato Grosso do Sul permanece 

sendo um gigante na produção de animais, genética e carne. Neste mês 

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

desempregados e melhoras salariais) mais 
forte é o consumo de carnes e de qualquer 
outro produto. De olho na fazenda, de olho 
no mercado.

Fabiano Reis é jornalista, mestre em Produção Agroin-
dustrial, apresentador do programa Agricultura BR do 
Canal do Boi. fabiano@sba1.com
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FABIANO REIS

Amigos já faz um tempo que não 
ando por aqui. Entretanto, não con-
sigo e nem poderia fi car longe da Fo-
lha do Fazendeiro!! Do contato, das 
histórias e algumas de nossas prepo-

sições sobre o agronegócio, aqui, em especial, sobre o 
gado pronto no Mato Grosso do Sul e além.

Digo além, pois, sem rodeios, acredito em uma reto-
mada histórica para a cadeia produtiva da carne bovina 
do Brasil. Sem delongas, pois este acreditar é baseado 
absolutamente em dados que apontam para escassez de 
oferta, frente ao volume de demanda interna e externa 
por carne brasileira. Também, muito além do consumo 
de carne vermelha mais elevado no carnaval. Afi nal, não 
precisa sambar para ir ao churrasco.

O volume de embarques de carne bovina in natura em 
2019, já foi recorde para o período de janeiro com 102,4 
mil toneladas, alta de 2,9% na base anual de compara-
ção. Posso apostar fevereiro com embarques entre 123 
mil a 124 mil toneladas. Novo recorde para o período.

No curtíssimo prazo, com a festa de carnaval e a en-
trada de salários de março, a subida no valor da arroba 
é certo, mas não só por isso. Há também a condição de 
escalas das indústrias. Andaram me contando que os 
frigorífi cos não apostaram em recuperação mais rápida 
da demanda e não formaram gordura no estoque. Com 
isso, as escalas são curtas e as propostas de compra 
tendem a se elevar.

Sobre este início de ano, antes de falar de expectati-
vas de médio prazo, em fevereiro houve certa pressão 
da indústria frigorífi ca em ofertar (ou tentar) comprar 
animais abaixo dos valores de referência. Os pecuaristas 

estiveram atentos em todo país e foram poucos negócios. 
Talvez uma das explicações para o baixo estoque frigo-
rífi co para o começo do mês de março.

Outra questão, dentro da fazenda, mas faz muita 
diferença...a volta das chuvas. Choveu em fevereiro, foi 
bom para tanta gente da agricultura, mas também para 
pastagem que agradece o momento. Houve um forta-
lecimento expressivo para os preços do milho, que ba-
lança, mas acaba revigorando. Tema importante para o 
pecuarista. Por outro lado, ao calcular a relação boi x 
milho, a troca melhorou para o boi. Sinal que fevereiro, 
apesar de algumas pressões negativas, o gatilho foi de 
recuperação no valor da arroba.

Agora sim, no médio prazo, observo a solidifi cação da 
expectativa de consumo interno, baseada na estabilidade 
econômica latente no País. Um cidadão brasileiro com 
menor volume de dívidas. O consumo interno de carne 
bovina é essencial para os valores, afi nal a maior parte 
do produto fi ca no mercado interno.

Por falar em solidifi cação, é cada vez mais clara a bus-
ca por produtos especiais ou gourmets no Brasil. Há ni-
cho, há mercado, há quem pague. Neste cenário que vai 
de cervejas ao café, passando pela carne bovina, quem 
está produzindo com padrão e alta qualidade precisa se 
associar a outros pecuaristas. Não existe outro caminho.

Como deixa para o artigo da próxima edição, explico 
ao pecuarista para fi car muito atento a dois elementos 
essenciais na construção de um mercado mais favo-
rável à carne bovina brasileira. O primeiro, a política 
externa que precisa manter as relações internacionais 
estáveis e defender melhor (marketing) o produto bra-
sileiro. Situação já falada pela ministra Tereza Cristina 
em algumas oportunidades. Por último, quanto mais rá-
pido a recuperação da economia brasileira (redução de 

RIMEIRA IMPRESSÃOP
Crescimento no consumo de carne virá 
com uma sociedade mais equilibrada
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Agronegócio S.A.

O principal município exportador em janeiro e fevereiro de 2019 foi 
Três Lagoas, respondendo com cerca de 60% dos valores exportados

Exportação de carne bovina avança 6,76% em 2019Celulose puxa exportações e 
balança comercial fecha com 
superávit de R$ 266 mi em MS

O comércio exterior de Mato 
Grosso do Sul segue em ritmo 
de crescimento. De acordo com 

as informações da Carta de Conjuntu-
ra do Setor Externo do mês de feverei-
ro de 2019, divulgada nesta sexta-feira 
(8) pela Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômi-
co, Produção e Agricultura Familiar), 
o Estado fechou o mês de fevereiro de 
2019 com um superávit de US$ 266 
milhões de dólares na balança comer-
cial, com destaque para as exporta-
ções de celulose e carnes. 

“Tivemos um bom resultado nas 
exportações, impulsionado pela celu-
lose, o aumento chegou a 24,18% em 
relação a janeiro e fevereiro de 2018”, 
comenta o secretário Jaime Verruck, 
da Semagro. Na pauta de exportações, 
a celulose representou com 50,3% do 
total exportado em termos do valor. O 
segundo lugar foi ocupado pela Carne 
de bovinos e outros produtos de car-
ne, com 16,28% de participação, com 
aumento em termos de valor de 0,64% 
em relação a jan-fev de 2018. Em ter-
mos de volume, houve aumento de 
11,94% comparado a janeiro-fevereiro 
do ano passado.

O minério de ferro reverteu a queda 
nas exportações verificada em 2016, 
com aumentos expressivos em 2017 e 
2018. Por sua vez, no acumulado de 

janeiro e fevereiro de 2019 o produto 
registrou queda de 53,68% comparado 
com o mesmo período do ano passado. 
Em termos de volume exportado, hou-
ve recuo de 53,46%. Em relação aos 
produtos importados, o Estado conti-
nuou com uma pauta concentrada na 
importação de gás boliviano, represen-
tando 48,02% da pauta de importações 
em janeiro e fevereiro de 2019 – queda 
de 51,74% em relação ao mesmo perí-
odo de 2018.

Em termos de destino das expor-
tações houve uma concentração das 
vendas externas para a China, repre-
sentando em jan-fev de 2019 cerca de 
29,32% do valor total das exportações. 
Os países com maior aumento na parti-
cipação foram: Reino Unido (310,65%) 
e Estados Unidos (228,83%). “Os EUA 
já figuram, no mês de fevereiro, como 
o segundo destino do comércio exte-
rior do Estado, contabilizando com 
10% das exportações. Os principais 
produtos destinados ao mercado norte-
americano foram celulose e carnes”, 
acrescenta o secretário Jaime Verruck.

O principal município exportador 
em janeiro e fevereiro de 2019 foi Três 
Lagoas, com cerca de 60% dos valores 
exportados, com composição baseada 
sobretudo nas exportações na indús-
tria de Papel e Celulose.

(As informações são da Semagro MS)

As exportações brasileiras de carne bovina - que consideram o produto in 
natura, industrializado, além de cortes salgados e miúdos - tiveram avanço 
de 6,76% no primeiro bimestre de 2019, alcançando 262.418 toneladas, em 
comparação com 245.801 toneladas embarcadas no primeiro bimestre do 
ano passado. Já a receita teve queda de 2,80%, para US$ 979,38 milhões, 
ante US$ 1,007 bilhão no primeiro bimestre de 2018. Hong Kong foi o país 
que mais comprou carne bovina brasileira, seguido pela China.
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Leite: Preço sobe 10% em fevereiro e atinge recorde para o mês 
Estiagem no Sudeste e Centro-Oeste e o excesso de chuvas no Sul afetaram a atividade; por outro lado cresceu a competição da indústria

ECUÁRIA lEItEIRAP

O preço do leite ao produ-
tor se elevou expressivos 
10,2% de janeiro para feve-

reiro. Segundo pesquisas do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada), da Esalq/USP, 
a “Média Brasil” líquida de feverei-
ro (referente à captação de janeiro) 
foi de R$ 1,4146/litro, 13 centavos 
a mais do que no mês anterior e 
33,8% acima do valor registrado no 
mesmo período de 2018. Trata-se 
da maior média para um mês de fe-
vereiro, em termos reais (os valores 
da série histórica do Cepea, inicia-
da em 2004, foram deflacionados 
pelo IPCA de janeiro/19).

A intensificação do movimento 
de alta no campo esteve atrelada 
à oferta limitada em janeiro e ao 

aumento da competição entre em-
presas para assegurar a compra 
de matéria-prima. O volume cap-
tado em janeiro ficou abaixo das 
expectativas dos agentes. O Índi-
ce de Captação Leiteira do Cepea 
(ICAP-L) registrou queda de 3% na 
“Média Brasil” de dezembro para 
janeiro.

Segundo agentes consultados 
pelo Cepea, a menor captação nes-
te início de ano esteve vinculada 
a diversos fatores. A estiagem no 
Sudeste e Centro-Oeste e o excesso 
de chuvas no Sul prejudicaram a 
atividade. Outro ponto que afetou 
a oferta no campo foi o desestímulo 
de produtores no final do ano pas-
sado, tendo em vista a queda da re-
ceita e a alta nos custos de produ-

ção. Além disso, no encerramento 
de 2018, as assimetrias de informa-
ções e ações especulativas diminu-

íram a confiança de produtores em 
seguir aumentando a produção.

(Com informações do Cepea)

A expectativa de colaboradores 
do Cepea é de que, em março, os 
preços continuem em alta, mas em 
menor intensidade. A expressiva 
valorização do leite ao produtor já 
no início do ano desperta alerta so-
bre a sustentação desse movimen-
to. Vale lembrar que, em 2017, a 
oferta limitada de leite impulsio-
nou as cotações no início do ano, 
mas o desequilíbrio entre oferta e 
demanda fez os valores despenca-
rem a partir de junho. O que difere 
o cenário atual do daquele ano é, 
principalmente, o contexto econô-
mico, que mostra recuperação do 
consumo e aumento do poder de 
compra das famílias. 

O aquecimento da demanda 
pode facilitar a absorção da va-
lorização dos derivados e evitar 
que os preços no campo despen-
quem. No entanto, houve maior 
oscilação dos valores de deri-
vados, como UHT e muçarela, 
na negociação entre indústria e 
atacado no correr de fevereiro, 
sugerindo certa dificuldade em 

ultrapassar os atuais patamares 
de preços.

Se a demanda conseguir absor-
ver a alta da matéria-prima, o ajus-
te da oferta pode ocorrer no curto 
prazo. É importante ressaltar que 
grande parte do rebanho brasilei-
ro apresenta produtividade muito 
abaixo do potencial e que, com 
preços do leite em alta, há maior 
estímulo nutricional e aumento da 
produção. Além disso, a perspec-
tiva é de preços mais atrativos de 
milho nos próximos meses, princi-
palmente a partir de junho. Por ou-
tro lado, o fenômeno El Niño pode 
prejudicar a produção neste ano.

Assim, é importante que pro-
dutores e indústrias dialoguem 
para planejar suas atividades e 
aumentar a previsibilidade, evi-
tando especulações e assimetrias 
de informação. Esses são gargalos 
importantes que podem intensifi-
car o descompasso entre oferta e 
demanda e resultar em aumento 
exagerado da volatilidade dos pre-
ços neste ano.

Tendência de alta segue em março

FOTO | REPRODUÇÃO

Queda na oferta de leite no campo foi causada também pela redução da receita e a alta dos custos
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Prenhez cresce 20% na pecuária de corte com desmama precoce
Pesquisadores da Embrapa explicam que desmamar precocemente o bezerro é uma opção para melhorar o escore corporal das fêmeas

ECUÁRIA DE CORtEP

Figura 1. Peso ajustado aos 300 dias de idade, dos bezerros Cruzados e Nelore, submetidos aos 
tratamentos de DP.
DPAA – Peso dos bezerros cruzados (Angus x Nelore) submetidos à desmama precoce e 
suplementados com alta energia;
DPAB – Peso dos bezerros cruzados (Angus x Nelore) submetidos à desmama precoce e 
suplementados com baixa energia;
DPNA – Peso dos bezerros Nelore submetidos à desmama precoce e suplementados com alta 
energia;
DPAB – Peso dos bezerros Nelore submetidos à desmama precoce e suplementados com baixa 
energia;
DCN – Peso dos bezerros Nelore submetidos à desmama convencional aos oito meses de idade.

Pesquisas conduzidas pela Em-
brapa Pantanal e Embrapa Gado de 
Corte, ambas em Mato Grosso do Sul, 
registraram que a desmama precoce 
promoveu aumento ao redor de 20% 
na taxa de prenhez das matrizes e 
manutenção no ganho de peso dos 
bezerros. A desmama precoce na pe-
cuária de corte é um tema que causa 
certa apreensão nos produtores ru-
rais e, desde 2011, pesquisadores das 
duas Unidades da Embrapa estudam 
o tema considerado uma tática para 
a intensificação pecuária, principal-
mente, em solos com baixa aptidão 
agrícola.

Os pesquisadores da Embrapa 
Urbano Gomes e Luiz Orcírio de Oli-
veira explicam que desmamar preco-
cemente o bezerro é uma alternativa 
para melhorar o escore corporal das 
fêmeas, pois logo após o parto elas 
entram em balanço energético ne-

gativo e optam, naturalmente, pela 
sobrevivência e alimentação da cria. 
Assim, os índices de reconcepção de-
clinam. “[Com a tática], tivemos lo-
tes que passaram de 76% para 93% 
de taxa de prenhez, 72% para 92% 
e alguns atingiram 94% de concep-
ção. Um aumento superior a 18 pon-
tos percentuais, correspondendo em 
média a, aproximadamente, 25%. A 
estratégia proporciona condições físi-
cas para que em 45 dias a matriz volte 

a emprenhar e retorne à ciclicidade”, 
afirmam. Uma desmama convencional 
dura entre sete e oito meses; a preco-
ce cai para 110 dias.

Eles ressaltam que as propriedades 
de cria geralmente se localizam em 
regiões mais pobres em fertilidade de 
solo ou com pastagens de menor valor 
nutricional, como as do Bioma Panta-
nal. Entretanto, a fase de cria é a mais 
exigente para os animais e seus efei-

tos se refletem em todo o ciclo produ-
tivo. Em uma propriedade de pecuária 
extensiva, comum no bioma pantanei-
ro, as taxas médias de desmama são 
menores que 60%, por exemplo. Para 
taxas de prenhez acima de 90% com 
uma prática economicamente viável, 
os especialistas reforçam o uso de In-
seminação Artificial em Tempo Fixo 
(IATF) nas fêmeas recém-paridas e, 
depois, repasse com touros no final 

FOTO | JOSIMAR LIMA

Desmama precoce ainda causa apreensão
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touros no final da estação de monta.
Na fazenda Real, localizada no 

Pantanal sul-mato-grossense, onde 
os experimentos com cria rodaram, 
o gerente-geral Célio Silva Júnior 
ratifica que a diferença na recon-
cepção das matrizes foi marcante. 
“Elas recuperaram o escore corpo-
ral e voltaram a ciclar, em pouco 
tempo, com sucesso reprodutivo. O 
aumento da fertilidade das vacas 
pagou a conta dos bezerros desma-
mados precocemente.” A proprie-
dade de nove mil hectares contava 
com, aproximadamente, cinco mil 
animais; desses, 2.300 eram matri-
zes.

Suplementação para os bezerros
A mudança eleva os custos de 

produção, principalmente em ra-
ções para suplementar a alimenta-
ção dos bezerros desmamados. A 
equipe de pesquisa, então, avaliou 
os animais cruzados e da raça Ne-
lore, distribuídos em grupos, frutos 
de IATF, submetidos a desmamas 
precoces com alto nível (1% do peso 
vivo ajustado quinzenalmente) ou 
baixo nível (1,2 kg/animal/dia – sem 
ajustes no período) de suplementa-
ção (ração para bezerros), ambos 

comparados com a convencional 
(permanecendo com suas mães).

A suplementação é fundamental 
entre 110 e 240 dias de idade. A 
partir disso, permitem-se adequa-
ções, já que o animal está totalmen-
te apto a alimentar-se de pastagens. 
“Se o produtor vender o bezerro por 
quilo de peso vivo, compensa fazer 
o tratamento de alta energia. Caso 
opte por engordar o animal, mantê-
lo no rebanho não compensará, pois 
o bezerro da desmama convencio-

nal diminui a diferença de 
peso ao longo de seu ciclo 
de vida”, esclarece Luiz Or-
círio de Oliveira.

Outro fator relevante é o 
bem-estar animal. Segun-
do o pesquisador, o bovino 
desmamado não depende 
da condição nutricional da 
mãe e tampouco de sua ha-
bilidade materna, o que o 
capacita para superar o pe-
ríodo de seca e os próximos 
desafios como ruminante, 
nas fases de recria e engor-
da. Todavia, o animal exige 
atenção durante o período 
de adaptação, ao redor de 
14 dias, com profissionais 
habilitados a conduzi-lo aos 
cochos durante essa fase, 
assim como uma pastagem 
bem manejada para consu-
mo posterior.

O administrador Célio Silva Jú-
nior comenta que antes de adotar 
a desmama precoce em todo o reba-
nho, foram organizados lotes-teste, 
com 100 animais, para os emprega-
dos de campo aprenderem sobre o 
novo manejo e os bezerros, a bus-
car alimento. Concomitantemente, 
a fazenda adaptou-se com ajustes 
em infraestrutura, como piquetes 
menores, cochos e piletas. O condi-
cionamento dos animais e da equipe 
de trabalho foi feito duas vezes ao 
dia durante o período de adaptação.

O ganho de peso na primeira fase 
de vida dos bovinos de corte tam-
bém chamou a atenção e é crucial 
para analisar o sistema de produ-
ção em seus aspectos econômicos 
e ambientais.

Além de melhorar a receita da 
propriedade, é possível proporcio-
nar mais sustentabilidade ao siste-
ma de cria com menor número de 
matrizes “vazias”, reduzindo o cus-
to ambiental por quilo de bezerro 
produzido. “A desmama precoce é 
uma ferramenta que oferece susten-
tabilidade ao processo, eficiência e 
otimização. Ao fim, o aumento na 
prenhez compensa o custo da ali-
mentação”, afirma Luiz Orcírio.

Bom retorno financeiro
Na propriedade, os pesquisado-

res avaliaram também os impactos 
da implantação das tecnologias: 

desmama precoce, suplementação 
de bezerros e vacas, Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo (IATF) e 
ferramentas de gestão para verifi-
car a viabilidade do sistema. Eles 
estimaram o índice de BCR, que 
relaciona os custos e benefícios do 
sistema, em R$1,70, ou seja, para 
cada real investido no sistema in-
tensificado, o produtor cobriu o 
investimento e ainda recebeu 70 
centavos de retorno líquido.

A receita da propriedade foi for-
mada pela venda de touros e vacas 
gordas para abate, novilhas, bezer-
ros e bezerras. O principal produto 
foi a venda de bezerros, cuja recei-
ta correspondeu a 47% do total da 
entrada de caixa. No mesmo ano, 
foram comercializados mais de 1,4 
mil animais: 416 vacas e 11 touros 
para abate, 734 bezerros e 284 be-
zerras. A receita chegou a ultrapas-
sar R$ 1,7 milhão.

“Melhorando a produtividade 
anual de bezerros, a cadeia inteira 
tem um bom reflexo porque essa é 
a base de todo o sistema. A taxa de 
natalidade passou de índices infe-
riores a 60% para quase 90% com 
a realização da desmama”, pontua 
Gomes. Ele destaca, porém, que es-
ses números foram atingidos com a 
implantação da desmama associa-
da às tecnologias que integram o 
pacote de intensificação proposto 
pela equipe de pesquisa, como a 
IATF e a suplementação alimentar 
dos animais. O produtor que realiza 
a cria passa a fazer maior receita 
com categorias de fêmeas prontas 
para abate (vacas e novilhas gor-
das), mudando o perfil do negócio 
de maneira significativa.

“A técnica é efetiva em todo o 
Brasil, ainda que seja preciso ava-
liar questões de logística e gestão 
para sua aplicação, mas ainda é a 
forma mais barata de melhorar o 
desempenho reprodutivo de todo o 
gado, por meio da suplementação 
dos bezerros”, analisa o pesquisa-
dor da Embrapa.

Colaboraram: 
Dalízia Aguiar
Embrapa Gado de Corte
Nicoli Dichoff 
Embrapa Pantanal 

Melhorando a produtividade, a cadeia inteira tem um reflexo porque essa é a base de todo o sistema
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Diante da divergência de decisões 
em relação ao cumprimento de obri-
gações assumidas pela Acrissul  para 
a realização da Expogrande, o juiz 
David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª 
Vara de Direitos Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos da Comar-
ca de Campo Grande, concedeu uma 
nova liminar na tarde de sexta-feira, 
1º de março, suspendendo todas e 
quaisquer ordens de interdição do 
Parque de Exposições Laucídio Co-
elho, nesta Capital.

A decisão considera que existem 
ações idênticas tramitando em duas 
varas diferentes, “com isto, não ape-
nas existe o perigo de decisões con-
flitantes, como elas realmente ocorre-
ram nos últimos dias, pois o juízo da 1ª 
Vara de Direitos Coletivos reconheceu 

Justiça garante a realização da Expogrande 2019

Acrissul entrega convite e governador
confirma presença na 81ª Expogrande

Liminares confirmam cumprimento de TAC pela Acrissul; 81ª Expogrande acontece de 4 a 14 de abril no ‘Laucídio Coelho’

o cumprimento das obrigações pela 
Acrissul e indeferiu o pedido de inter-
dição e o Juízo da 2ª Vara de Direitos 

Coletivos reconheceu o descumpri-
mento das obrigações pela Acrissul e 
deferiu o pedido de interdição do Par-
que de Exposições Laucídio Coelho”, 
afirma a liminar.

A Acrissul, desta forma, pediu a de-
claração de incompetência da 2ª Vara 
de Direitos Coletivos para conhecer 
desta ação, porque existe outra ação 
idêntica autuada sob o n. 0044088-
33.2011.8.12.0001 e que tramita na 
1ª Vara de Direitos Coletivos. 

Segundo o juiz David de Oliveira, 
titular da 2ª Vara, “a questão posta é 
preocupante, pois existe uma diver-
gência entre juízes de mesmo grau ju-
risdicional sobre a mesma questão que 
teria sido levada pelo Ministério Públi-
co a juízos distintos. Ambos os proces-
sos são antigos e grandes (o presente 

com mais de 1700 páginas)”, relata.
Desta forma, até que se decida a 

respeito do pedido feito pela Acrissul 
de incompetência da 2ª Vara de Di-
reitos Coletivos para conhecer desta 
ação, o juiz tornou sem efeito a decisão 
anterior, de fls. 1.622, prolatada então 
por juiz em substituição legal.

A decisão ordena que sejam reco-
lhidos os mandados de interdição, até 
segunda ordem.

O presidente da Acrissul, Jonatan 
Pereira Barbosa, afirmou que desta 
forma a associação tem total segu-
rança jurídica para prosseguir com os 
preparativos da Expogrande, em sua 
81ª edição e que acontece de 4 a 14 de 
abril. “Vamos continuar nosso trabalho 
e firmes no objetivo de promover mais 
uma Expogrande histórica”, resume.

O presidente da Acrissul (Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), Jonatan Pereira Barbosa, entre-
gou o convite oficial da Expogrande 
2019 para o governador do Estado Rei-
naldo Azambuja. O governador confir-
mou presença na abertura oficial do 
evento que acontece no dia 4 de abril 
às 19 horas no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho, em Campo Grande 
(MS).

Além disso, mais uma vez e pelo 
quarto ano consecutivo, o Governo do 
Estado irá instalar durante a exposição 
o seu gabinete itinerante, com aten-
dimento diário do secretariado e do 
próprio governador. 

A Expogrande acontece de 4 a 14 
de abril, com uma extensa agenda 
contendo leilões diariamente, além 
de palestras técnicas, shopping de 
animais, exposição nacional de várias 
raças de corte, de leite, de equinos e 
ovinos, julgamento de equinos e bovi-
nos, estandes comerciais, shows, de-
gustação de comidas típicas e provas 
equestres. Esta é a 81ª edição da ex-
posição agropecuária mais tradicional 
de Mato Grosso do Sul.

No dia 4 de abril, na parte da ma-
nhã, acontece a palestra mais espe-
rada da agenda da Expogrande – o 
Fórum “Perspectivas para o Agrone-
gócio 2019”, um painel apresentado 

pela ministra da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias. Participam do 
evento como debatedores convidados 
o secretário de Governo e Gestão Es-
tratégica, Eduardo Corrêa Riedel, e o 
diretor executivo da TV Morena, Nico-

medes Silva Filho. A Acrissul escolheu 
o produtor rural Jorge Tupirajá para 
compor a mesa de debate.

A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, é a homenageada deste ano 
com o selo comemorativo dos 81 anos 
da Expogrande. A ministra recebeu o 
convite durante sua participação na 
Dinapec, em Campo Grande.

Além de Tereza Cristina, também 
foram convidados para participar da 
cerimônia de abertura oficial da Expo-
grande no dia 4 às 19 horas o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e 
o próprio presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro. Entre outras auto-
ridades.

“Pela primeira vez na história da Ex-
pogrande poderemos ter uma abertura 
oficial com a presença de dois minis-
tros e do presidente da República”, 
lembrou Jonatan Barbosa.

Jonatan e o governador Reinaldo Azambuja
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A partir do dia primeiro de abril os 
visitantes já poderão conferir as 

raças de bovinos que irão participar 
dos julgamentos e da Expogrande: 
Nelore, Brangus, Senepol, Sindi, 
Girolando, Gir e Gir Leiteiro. Além 
delas, provas morfológicas e de per-
formance marcam a avaliação das 
raças de equinos Quarto de Milha, 
Crioulo, Árabe e Pantaneiro. 

No pavilhão da Asmaco (Associação 
Sul-mato-grossense de Criadores de 
Ovinos) o produtor terá à disposição 
as mais diversas raças sendo comer-
cializadas diretamente pelos próprios 
criadores. Nesta edição da Expogran-
de serão machos e fêmeas à venda. 

Ainda nos pavilhões da Expogenéti-
ca, reprodutores e matrizes comerciais 
de raças zebuínas e leiteiras estarão 
sendo expostos e comercializados. 

A 1ª Exposição Interestadual 
de Girolando - Circuito Megaleite 
2018/2019 etapa Norte e Centro-Oeste 
será realizado durante a Expogrande. 
De 6 a 9 de abril acontece o torneio 
leiteiro e dias 11 e 12 de abril é a vez 
do julgameno ranqueado girolando. Na 
Expogrande passada participaram 119 
animais. Um recorde.

RANKING NACIONAL
Pela sua referência em genética de 

ponta, a Expogrande sedia este ano ex-
posições ranqueadas de gado Nelore 
e também da raça Brangus. No ano 
passado criadores de Brangus promo-
veram o julgamento rústico da raça, 
além de agenda técnica da associação. 

Entrada de animais começa já a partir de 1º de abril
Expogrande sedia este ano novamente provas para o ranking nacional de raças como nelore padrão e brangus

E repetem o feito este ano.
Este ano também a Acrissul foi es-

colhida pela ABCCC (Associação Bra-
sileira de Criadores de Cavalo Criou-
lo) para sediar provas credenciadoras 
e classifi catórias visando o Freio de 
Ouro, em Esteio (RS), a maior prova 
da raça da América latina. A Acrissul 

tem pista ofi cial de laço comprido e 
também de ranch sorting e de man-
gueiro (estas duas últimas in door).

No setor leiteiro, além da Exposi-
ção Interestadual de Girolando, a Ex-
pogrande sedia o Circuito Megaleite 
– Etapa Norte e Centro-Oeste.

Para comportar o número de leilões 
programados para este ano, a Expo-
grande abre sua agenda no dia 30 de 
março e daí em diante segue com re-
mates agendados para todos os dias. 
Reprodutores e matrizes de bovinos, 
equinos e ovinos trazem para os dois 
tatersais da Acrissul o melhor da gené-
tica, com opção de compra por fi nan-
ciamentos bancários com os melhores 
juros do mercado. Entre outros de 

grande relevância nacional, a Expo-
grande é sede este ano de mais um 
Leilão Max QM, considerado o maior 
leilão de cavalos da raça Quarto de Mi-
lha do Brasil.

O ano de 2018 da feira foi marcado 
pela comercialização geral superior a 
20 mil animais, entre bovinos (corte e 
de elite), equinos e ovinos. Tudo com 
suporte fi nanceiro de pelo menos duas 
grandes instituições: o Banco do Brasil 
e o Sicredi. Só este último garantiu um 
aporte de R$ 50 milhões para a feira 
no ano passado e este ano programa 
superar essa meta. Ao longo do ano, 
ainda,  a Expogrande baliza preços de 
gado de reposição para todo o Brasil.

Informações: (67) 3345-4200
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Acrissul homenageia este 
ano Tereza Cristina com 

selo postal da Expogrande
Obliteração do selo pelos Correios será feita na cerimônia 

de abertura oficial da Expogrande no dia 4 de abril

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) 

homenageia este ano com o selo co-
memorativo da Expogrande 2019 a 
produtora rural, associada e minis-
tra da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento,  Tereza Cristina Corrêa 
da Costa Dias. A obliteração do selo 
acontece durante cerimônia de aber-
tura oficial da feira, dia 4 de abril, 
no tatersal de elite 1 do Parque de 
Exposições Laucídio Coelho.  

Tereza Cristina nasceu em Campo 
Grande (MS). É casada com o econo-
mista Caio Dias, mãe de dois filhos, 
Luis Felipe e Ana Luiza e avó do Edu-
ardo. É associada da Acrissul desde 
1981.

Após formar-se em Engenharia 
Agronômica pela Universidade Fede-
ral de Viçosa (Minas Gerais), trabalhou 
em fazendas da família, até ser convi-
dada para cargos de direção de em-

presas multinacionais, em São Paulo, 
onde conheceu melhor a raça Brangus, 
que acabou levando para desenvolver 
na região Centro-Oeste.

De volta ao estado, no fim da década 
de 1990, foi convidada para ocupar a 
segunda secretaria da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
do Sul (Famasul). Ocupou cargos de 
diretora em várias gestões da Acrissul.

Em 2006, assumiu o cargo de su-
perintendente do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) e, no final 
desse mesmo ano, foi convidada para 
comandar a Secretaria de Desenvol-
vimento Agrário, Produção, Indústria, 
Comércio e Turismo (Seprotur), fican-
do no cargo por sete anos.

Deixou o Executivo Estadual 
para concorrer ao cargo de depu-
tada federal, sendo eleita em 2014, 
quando passou a ocupar uma ca-
deira no Congresso Nacional re-

presentando o setor produtivo.
Foi presidente da Frente Parlamen-

tar da Agropecuária, maior grupo 
suprapartidário em defesa do agrone-
gócio do Congresso Nacional. Como 
membro titular atuou em importantes 
comissões na Casa como a de Finan-
ças e Tributação; Agricultura, Pecuá-
ria, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

Tereza Cristina recebeu um dos 
maiores reconhecimentos de seu 
trabalho como parlamentar, sendo 
premiada na categoria “Melhores de-
putados” na 11ª edição do Prêmio Con-
gresso em Foco, veículo especializado 
na cobertura do Congresso Nacional.

A parlamentar ficou entre os 10 
mais bem avaliados parlamentares da 
Câmara dos Deputados. Também foi 
reconhecida como a maior defensora 
do agronegócio brasileiro ao receber 
o prêmio na categoria “Defesa Agro-
pecuária” na mesma edição.

Nas eleições de 2018 a deputada fe-
deral Tereza Cristina foi reeleita para 
mais uma legislatura na Câmara dos 
Deputados.

A Acrissul aguarda a confirmação 
da presença do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta e também 
do presidente Jair Messias Bolsonaro. 
O governador Reinaldo Azambuja já 
confirmou presença.



Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO DO SUL
E SECRETÁRIO DA FENAPEC (FRENTE NACIONAL DA PECUÁRIA)

Expogrande 2019, uma vitrine viva
do agronegócio sul-mato-grossense

Estamos na reta fi nal da pre-
paração para mais uma edição da 
nossa Expogrande, este ano em 
sua 81ª edição. A cada ano que 
passa a exposição agropecuária 
mais tradicional do Centro-Oeste 
brasileiro toma novos contornos, 
buscando evoluir no mercado e 
trazendo inovações e aberta ao 
debate, tudo para representar de 
uma maneira autêntica o verdadei-
ro produto agropecuário sul-mato-
grossense.

Este ano pela primeira vez na 
história poderemos ter a oportuni-

dade de uma abertura do evento 
– no dia 4 de abril – ser prestigia-
da por pelo menos dois ministros 
de Estado e um Presidente da Re-
pública. A homenageada pelo selo 
postal comemorativo da Expogran-
de deste ano é a ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 
associada da Acrissul e sul-mato-
grossense, Tereza Cristina Corrêa 
da Costa Dias, que na manhã do 
mesmo dia da abertura ministra-
rá a palestra “Perspectivas para o 
Agronegócio 2019”.

A ministra tem afirmado em 

outros eventos que “Não tem nin-
guém que possa conter a grandeza 
deste setor” – referindo-se ao agro-
negócio. E é com esta tônica que 
ela pretende demonstrar em seu 
painel, seguido depois por um am-
plo debate, que o agronegócio não 
só sustenta a balança comercial 
brasileira, mas continua atuando 
como uma âncora para a economia 
nacional. É o setor que detém um 
terço do PIB nacional e o que mais 
emprega entre todos os outros seg-
mentos.

A Expogrande – que acontece de 
4 a 14 de abril – vem para bater 
novos recordes de sua história, não 
só de visitantes como também em 
negócios envolvendo comercializa-
ção de máquinas, implementos e in-
sumos para a agropecuária, assim 
como em inscrição de número de 
animais para exposição, julgamen-
tos e comercialização. Novamente 
deveremos ser a maior feira em 
oferta de animais, entre bovinos, 
equinos e ovinos. É na Expogrande 

que acontece há quatro décadas o 
que tornou-se hoje o maior leilão de 
cavalos da raça quarto de milha da 
América Latina, o Max QM.

A Acrissul, entidade fundada 
em 1931 – portanto com 88 anos – 
participou ativamente de todos os 
momentos da história deste Estado. 
É uma das entidades mais longevas 
do setor agropecuário brasileiro. 
Carrega o status de representar 
com dignidade os produtores ru-
rais, e liderou e lidera com efi ci-
ência e competência os grandes 
embates na defesa dos interesses 
do setor rural. O mesmo setor que 
sempre contribuiu – e continua 
contribuindo – sobremaneira para 
o engrandecimento da economia 
sul-mato-grossense.

A Expogrande não é só uma vi-
trine do agronegócio local. É o re-
gistro da linha do tempo da própria 
história da economia, do desenvol-
vimento, da cultura, da ciência e 
dos costumes regionais.

E vai continuar sendo.
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Agricultura sustentável é tema de curso na Expogrande
Evento é preparatório para o encontro nacional do GAS (Grupo Agricultura Sustentável), em agosto em MS

Nos dias 5 e 6 de junho o GAS 
(Grupo Agricultura Sustentá-

vel) ministrará um curso na 81ª 
Expogrande, evento promovido 
pela Acrissul de 4 a 14 de abril no 
Parque de Exposições Laucídio Co-
elho, em Campo Grande (MS). O 
palestrante é o engenheiro agrô-
nomo José Luiz Moreira Garcia, 
formado pela Escola Nacional em 
Agronomia e vários títulos de pós-
graduação nos Estados Unidos e no 
Brasil. 

O curso é restrito a 45 membros 
do GAS de Mato Grosso do Sul, 
constituindo-se num evento prepa-
ratório para o encontro nacional 
do Grupo que este ano se dará em 
agosto em Campo Grande (MS). No 
ano passado o encontro aconteceu 
em Goiânia e reuniu 900 pessoas. 
Em MS, o coordenador do grupo é 
o produtor Rogério Zart.

PROGRAMAÇÃO
O programa do curso será compos-

to por três apresentações: 
1. Agricultura Biológica – Produ-

zindo Alimentos com a Natureza. 
Histórico do Movimento orgânico, 

Porque Agricultura Biológica, Méto-
do Albrecht, Carey Reams, Diferen-
tes Métodos de Analise Química do 
Solo, Trofobiose explicada, Medições 
na seiva – Brix, Nitratos, C.E., pH, 
etc.., Compostagem aeróbica, Com-
postagem Anaeróbica (Bokashi), 
Microrganismos Efi cientes de Mata, 
Multiplicação de Biológicos, Com-

post Tea, Rede alimentícia do solo, 
Substancias Humicas, Ativadores 
biológicos, etc.. Agricultura Biológi-
ca – A agricultura do futuro – Isenção 
de contaminantes químicos aliada a 
altas produtividades com qualidade. 

2. Saúde do Solo – Um Novo Con-
ceito de Agricultura Sustentável 

Colhendo energia do ambiente 
e transformando em matéria, No-
vos Métodos de avaliação da Saú-
de do Solo, Terra Preta de Índio, 
Sequência Bioquímica do Solo, a 
importância de cada um os compo-
nentes minerais da fertilidade do 
solo, Uso de Pós de Pedra na Agri-
cultura, Integrando Química, Física 
e Biologia, Componentes Biológicos 
do Solo, Agentes Biológicos e sua 
multiplicação “On Farm”, como 
produzir com densidade nutricional 
que garante plantas resistentes a 
pragas, doenças, estresses ambien-

tais, maior vida de prateleira e so-
bretudo maior produtividade com 
qualidade. 

3. Glifosato – Um caminho para as 
doenças modernas ? 

Como o Glifosato atua no solo, na 
planta e nos animais e no homem. 
Evidências científi cas de seu malefí-
cio ao solo, meio ambiente, animais 
e seres humanos.

A intenção do Grupo Agricultura 
Sustentável é trabalhar pela cons-
trução de uma nova agricultura, ti-
rando o agricultor da dependência 
dos pacotes prontos de insumos, uti-
lizando a própria Biologia e técnicas 
como manejo integrado de pragas, 
por exemplo, para continuar desen-
volvendo a atividade agrícola com 
produtividade e efi ciência.

O evento acontece no auditório da 
Acrissul.

FOTO | REPRODUÇÃO
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E
scolaridade foi o 
principal atributo a 
influenciar positiva-
mente os rendimen-
tos das mulheres que 

atuam no agronegócio. Este é um 
dos resultados apontados no tercei-
ro e último volume do estudo “Mu-
lheres no Agronegócio”, elaborado 
pelo Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplica-
da), da Esalq/USP. De acordo com 
a pesquisa do Cepea, o aumento do 
nível de escolaridade das mulheres 
ocupadas no setor de 2004 a 2015 
respondeu por cerca de 22% do 
aumento real observado nos rendi-
mentos médios nesse mesmo perí-
odo, que foi de 57%.

Apesar desse avanço, nota-se que 
o rendimento médio das mulheres 
que atuam no agronegócio ainda 
esteve por volta de 27% inferior ao 
de homens ocupados no mesmo se-
tor, também quando considerado de 
2004 a 2015. Já a diferença entre os 
rendimentos da força feminina que 
trabalha no agronegócio e da que 
está ocupada fora deste setor esteve 
em torno de 36-37%, com vantagem 
para as que atuam nos demais seg-
mentos da economia. No período 
analisado, esses diferenciais manti-
veram certa estabilidade. 

Fatores que influenciaram os 
diferenciais nos rendimentos

Entre as mulheres ocupadas no 

Escolaridade é o fator que mais influenciou positivamente 
o salário da mulher no agro, mostram estudos do Cepea 

Porém, em média, mulheres que atuam no setor ainda recebem quase 30% menos que os homens ocupados no agro

agronegócio, a diferença no rendi-
mento médio está relacionada prin-
cipalmente, à escolaridade, à idade e 
à região de atuação. No caso do pri-
meiro item, o estudo identificou que, 
em 2014/15, o rendimento médio de 
mulheres ocupadas no agro e com 13 
anos ou mais de estudo era 154,8% 
superior àquele recebido por mulhe-
res sem instrução. No caso do fator 
regional, verifica-se que trabalhadoras 
do Sul do País obtiveram maior remu-
neração média mensal do que ocupa-
das em outras localidades, sobretudo 
no biênio 2014/15. Neste ponto, pes-
quisadores do Cepea indicam que há 
evidências de que este comportamen-
to pode estar relacionado aos fatores 
históricos que balizaram a organização 
agrícola de forma diferente nos vários 
estados.

Ao comparar os rendimentos mé-

dios observados entre homens e mu-
lheres empregados no agronegócio, 
a pesquisa mostrou uma diferença, 
em termos absolutos, de R$ 149,04 
em favor da mão de obra masculina 
em 2004/05 (ou de 27,39%) e de R$ 
227,25 em 2014/15 (ou de 26,84%). 
Isso indica que, apesar de a mão de 
obra feminina apresentar, em média, 
atributos que justificariam a existên-
cia de um rendimento médio superior 
àqueles pagos aos homens do setor 
(tais como instrução, classificações na 
ocupação e regiões de domicílio), esta 
acaba por receber um salário inferior. 
Estes resultados trazem evidências 
da existência de uma prática adotada 
pelo mercado de trabalho em precifi-
car atributos observáveis de maneira 
diferente, em virtude de o trabalhador 
ser do sexo masculino ou feminino, em 
favor do primeiro grupo. 

Já quanto à diferença apresenta-
da entre as mulheres no agro ver-
sus mulheres em outros setores, 
se deve principalmente ao fato de 
a força feminina que atua no agro-
negócio apresentar, em média, me-
nor grau de instrução e também 
por ocupar atividades que pagam 
salários relativamente mais baixos. 
Além disso, muitas mulheres que 
atuam no agronegócio estão em 
regiões em que a média salarial é 
mais baixa (frente à de trabalhado-
ras de outros setores). 

Volumes 1 e 2
Nos volumes 1 e 2 do estudo, 

o Cepea reuniu dados recentes e 
evidências empíricas que demons-
traram uma evolução positiva da 
participação da mulher na popula-
ção ocupada no agronegócio (frente 
ao total de ocupados no setor), fato 
que esteve atrelado, principalmen-
te, ao crescimento dos empregos de 
maior qualificação e para mulheres 
acima de 30 anos – indicando a am-
pliação de oportunidades e surgi-
mento de melhores postos para 
trabalhadoras do agro. Por outro 
lado, verificou-se que os grupos que 
foram mais desfavorecidos no cres-
cimento da ocupação feminina no 
setor foram aqueles formados por 
mulheres de baixa instrução, perfil 
tipicamente mais vulnerável e com 
maior dificuldade de realocação no 
mercado de trabalho. 
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Indicadores
indicAdor de Preço diSPonível do Bezerro 
eSAlq/Bm&F – eStAdo de mAto GroSSo do Sul

data valor r$ var./dia var./mês valor uS$

11/03/2019 1.214,61 0,07% -4,67% 316,22

08/03/2019 1.213,76 -0,30% -4,74% 313,80

07/03/2019 1.217,43 -2,24% -4,45% 312,40

06/03/2019 1.245,37 -1,83% -2,26% 324,49

01/03/2019 1.268,59 -0,43% -0,43% 336,14
Fonte: CEPEA

• valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI

SOJA - Indicador Cepea-Esal-BM&FBovespa - Paranaguá
valor r$ var./dia var./mês valor uS$

11/03/2019 77,96 -0,86% 0,78% 20,30

08/03/2019 78,64 -0,38% 1,65% 20,33

07/03/2019 78,94 1,02% 2,04% 20,26

06/03/2019 78,14 0,10% 1,01% 20,36

01/03/2019 78,06 0,90% 0,90% 20,68

Fonte: cePeA

* Nota: Nos dias 1º, 6, 8 e 11 de março, foram consideradas todas as ofer-
tas para o cálculo do Indicador.

O mercado de genética bovi-
na registrou crescimento nas 
vendas de sêmen em 2018, 

conforme aponta o relatório INDEX 
ASBIA, que acaba de ser divulgado 
pela Associação Brasileira de Inse-
minação Artificial. Foram comercia-
lizadas 13.831.149 doses contra as 
12.134.438 doses de 2017, elevação de 
14%. “Para a pecuária, tanto de corte 
quanto de leite, 2018 foi um ano de 
recuperação importante. O País vinha 
de uma situação complicada e de in-
certezas econômicas e políticas, mas, 
com uma melhor definição do cenário 
eleitoral no segundo semestre, houve 
mais otimismo por parte dos produto-
res. Os dados das vendas de sêmen no 
segundo semestre confirmam isso. O 
período concentrou mais de 60% do 
volume comercializado”, informa o 
presidente da ASBIA, Sergio Saud.

A pecuária de corte ficou acima 
da média geral, surpreendendo po-
sitivamente o setor com um volume 
de 9.622.282 doses comercializadas 

Vendas de sêmen bovino crescem 14% puxadas por raças de corte
Setor da pecuária de corte ficou acima da média geral, com um volume de 9.622.282 doses comercializadas (+19,2%), segundo a ASBIA

ERCADOM

(+19,2%). Um cenário que teve os 
maiores picos nos dois últimos trimes-
tres do ano, quando foram vendidas 
6.683.612 doses. “Em 2018, tivemos 
uma demanda muito forte por bezer-
ros cruzados no Brasil, em função do 
aumento da exportação de animais 
vivos para países do Oriente Médio. 
Esse aumento no preço do bezerro es-
timulou os pecuaristas a investir mais 
em inseminação artificial para ampliar 
a produção. As raças Angus e Brangus 

tiveram um crescimento bem acentu-
ado, puxando para cima as vendas de 
sêmen”, esclarece Saud. Esta deve ser 
uma tendência também em 2019, já 
que o bezerro cruzado continua valo-
rizado.

Além desse aspecto, houve um 
crescimento do mercado como um 
todo em relação ao uso da tecnologia. 
“Esse crescimento não foi só de vacas 
inseminadas em uma mesma fazenda 
que já utiliza a técnica. Propriedades 
que antes não inseminavam passaram 
a adotar a inseminação em 2018, pro-
vavelmente em função até dessa pro-
cura maior por bezerros cruzados”, 
destaca.

Na pecuária leiteira, o índice re-
gistrado foi de 3,6%, com o segmento 
correspondendo por 4.208.867 doses. 
“No leite, também tivemos um desem-
penho acima do esperado. O ambiente 
não era favorável, pois fatores como a 
greve dos caminhoneiros e a queda no 
preço do leite tiveram impacto negati-
vo no mercado. Além disso, em 2017, 
muitas fazendas abandonaram a ativi-
dade. Mesmo assim, houve uma recu-
peração, impulsionada pelas proprie-
dades mais tecnificadas que passaram 
a investir na robotização da ordenha, 
no sistema de instalação compost barn 
e em outras tecnologias para elevar a 

produção leiteira”, conta Saud. Segun-
do ele, a raça Holandesa puxou as ven-
das de sêmen, seguida por Girolando 
e Gir Leiteiro.

Crescimento também nas exporta-
ções, com 418.988 doses exportadas, 
elevação de 22,5%. Neste caso, as ra-
ças leiteiras foram as mais demanda-
das, com liderança do Girolando. “Esse 
dado deixa claro a valorização da ge-
nética brasileira no exterior. A procura 
pelo Girolando é cada vez maior e não 
tenho dúvidas de que, futuramente, 
as exportações de sêmen da raça vão 
superar até a demanda interna”, acre-
dita.

Expectativa para 2019
O presidente da ASBIA acredita que 

o cenário econômico está mais favorá-
vel e deve ajudar a aquecer o merca-
do de genética. Entre os fatores está 
a melhora da economia do País, com a 
redução do índice inflacionário e a re-
tomada dos empregos, o que deve ele-
var o poder de compra do consumidor. 
Também deve influenciar a produção 
recorde de grãos no Brasil e a queda 
do preço da soja e do milho, reduzin-
do os custos de produção. Com menos 
custos, a tendência é que o produtor 
invista mais em tecnologias, como a 
inseminação.
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