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PRÊMIO TOP DE AGRONEGÓCIO

JC Maschietto recebe prêmio
“O agro é o melhor dos

A qualidade que o pecuarista já conhece, mais
uma vez reconhecida e premiada...
O IEPQ (Instituto de Estudos e
Pesquisa da Qualidade) concedeu à
Sementes JC Maschietto o Prêmio

TOP de Agronegócio 2005, catego-

ria sementes para
pastagem
(veja
selo ao lado). A
homenagem foi prestada no dia 28 de janeiro
de 2005, na cidade de Campinas/SP, em concorrida cerimônia que contou com a presença de
mais de 600 participantes.
Profissionais e empresários do agronegócio,
jornalistas, agrônomos, zootecnistas e médicos
veterinários selecionaram empresas de destaque
no último ano.
Também receberam o selo de qualidade empresas como Souza Cruz, Eucatex Agro, Valée,
Dupont, Pfizer, Banespa, Coimma, Revista DBO,
Luft Agro e Purina, entre outras organizações
que se destacam nos diversos setores do agronegócio nacional.
A Diretoria da Sementes JC Maschietto faz
questão de reconhecer em seus clientes papel
fundamental não só nesta homenagem, mas
também em todos os resultados alcançados pela
empresa em seus quarenta anos de história: “A

confiança e o reconhecimento dos pecuaristas
fizeram e vêm fazendo toda a diferença para
nós, e nos incentivam a continuar nosso trabalho
sério, focado no sucesso integral da formação de
pastagens de nossos clientes”.

EXPEDIENTE
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Antônio Palloci, Ministro da
Fazenda

DEPOIMENTOS

“Queiram aceitar nossos cumprimentos pela
justa premiação “Prêmio TOP de Agronegócio
2005 - Sementes para Pastagem” concedido
pelo IEPQ”.

“O domínio das práticas
ligadas à agricultura sustentável é primordial para a uti-

Dr. Eduardo Penteado Cardoso Engº. Agrº, sócio diretor da Fazenda
Mundo Novo e da Cipec Agropecuária (seleção Nelore Lemgruber), Uberaba, MG.

lização da próxima geração

“Parabéns pelo prêmio. Muita honra e orgulho
de tê-los como fornecedores”.

e tirar o máximo proveito dos

Marcos Reinach - pecuarista em
Aparecida do Taboado, MS.

“Parabéns pelo prêmio de reconhecimento
das suas conquistas. Estamos orgulhosos por
isso.”
Prof. Dr. Moacyr Corsi - Prof. Titular
do Departamento de Zootecnia, ESALQ/USP, Piracicaba, SP.

“Parabéns. O Prêmio TOP de Agronegócio
2005 na categoria “Sementes para Pastagens” foi mais que merecido. Seu trabalho na
produção de sementes para pastagem é simplismente incrível...Há muito tempo admiro seu
excelente trabalho”.
Luiz Fernando Chierighini Bueno
- produtor rural, cliente da JC Maschietto há mais de dez anos.

A UNIPASTO (Associação
para o Fomento à Pesquisa de
Melhoramento de Forrageiras
Tropicais) foi criada por um
grupo de empresas produtoras
de sementes para pastagem, em
2002, com o objetivo de fomentar a pesquisa em forrageiras.

Revista - Sementes JC MASCHIETTO
End: Rua Itápolis, 140
Vila Santa Cecília - Penápolis/SP
CEP: 16300-000 - Tel: (18) 3652-1260
contato@jcmaschietto.com.br
www.jcmaschietto.com.br

negócios brasileiros”

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
Eng. Agrº José Carlos Maschietto
Eng. Agrª Renata W. Maschietto Batista
Eng. Agrª Roberta W. Maschietto Valente

de sementes geneticamente
modificadas. Os produtores
têm que estar aptos a receber
avanços

da

biotecnologia,

cujas perspectivas são incalculáveis”
Dr. Fernando Penteado Cardoso, Eng. Agr. fundador e ex-dirigente da Manah S.A., empresário
agrícola e atual presidente da
Fundação Agrisus

“O único lugar onde o
sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”
Albert Einstein, físico alemão

Em 2004 foram lançadas duas novas cultivares resultado do convênio firmado entre a UNIPASTO e a EMBRAPA – Brachiaria brizantha
cv Xaraés e Panicum maximum cv Massai (veja quadro abaixo).
Há previsão para o lançamento de uma nova cultivar - Brachiaria
brizantha cv Piatã – que será disponibilizada para os pecuaristas a
partir de 2006.

DIAGRAMAÇÃO/ CAPA
Valter Vicentini Junior
CONTRA CAPA
Peter Cheng

IMPRESSÃO
ARTEMIDIA (18) 3641-5550
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O marketing do boi
Os pecuaristas brasileiros estão surpresos,
até um pouco abalados, com a evolução dos
preços da arroba do boi. Em um momento
de grande sucesso das exportações, vêem-se
atingidos pela queda de sua renda.
As razões conjunturais para esses preços
baixos são facilmente reconhecidas: dólar
muito desvalorizado em relação ao real,
queda de preços dos subprodutos couro e
farinha de carne, abate de fêmeas, causado
pelos próprios preços baixos, pressionando
ainda mais o mercado. Há, entretanto,
também razões estruturais para preços
baixos.
A primeira delas é a própria evolução
tecnológica por que passa a pecuária brasileira: os bois brasileiros eram abatidos, há
não muitos anos, com idade média de 48
meses. Hoje são abatidos em torno dos 30
meses, o que significa um enorme aumento
do desfrute do rebanho e, portanto, maior
oferta pressionando o mercado. Claro que,
por aí, não há o que fazer. Ninguém imagina
piorar a tecnologia para diminuir a oferta.
Há, entretanto, que se lembrar que a melhoria dos índices zootécnicos e de lotação de
pastos tem, felizmente, amplos reflexos na
baixa dos custos de produção. Esse efeito,
teoricamente, permite buscar lucros mesmo
com preços em queda.
Uma segunda razão que explica o preço
ruim está no relacionamento entre os criadores e a indústria. Sabe-se que, historicamente, nunca houve boa confiança entre
pecuaristas e frigoríficos. Fora os calotes
históricos, ninguém acredita no peso das
balanças, nem nos descontos por alegada
falta de qualidade. Em resumo, a sensação geral do pecuarista é a de estar sendo
permanentemente “embrulhado” quando
manda sua boiada para abate.
É claro que esse tipo de relacionamento
em nada colabora para algo que é essencial
no sucesso de qualquer cadeia do agronegócio: a sua coordenação. O trabalho conjunto
na busca da evolução dos produtos e dos
mercados é praticamente inexistente na
cadeia de produção de carne bovina. Basta
compará-la com a cadeia da carne avícola
para compreender bem o problema: a indústria de aves tem um relacionamento muito
estreito com os granjeiros, determina a
tecnologia a ser empregada, os padrões de
qualidade, a época e o volume da produção
de cada um e assim por diante. Industrializada a carne, faz um amplo e competente

trabalho de marketing, preparando produtos
cada vez mais elaborados – agregando valor
– e faz propaganda da carne de frango e
seus derivados.
Muito pouco dessa agenda é cumprida
na cadeia produtiva da carne bovina. Se o
consumidor quiser fazer um churrasco, por
exemplo, tem que ir pessoalmente à loja de
um açougueiro seu conhecido e examinar
cada peça da carne que vai comprar, porque
raramente há garantia de marca na carne
bovina, um produto que mantenha sempre
os mesmos padrões, que ele possa comprar
pelo telefone ou pela internet. Ou seja, falta
ao consumidor confiança na qualidade da
carne bovina e isso, nos dias atuais, é sinônimo de grave problema. Essa confiança foi
laboriosa e inteligentemente construída pela
cadeia produtiva da carne avícola ao longo
de quatro ou cinco décadas. Antes dessa
organização e coordenação, também não
havia confiança em seus produtos e, nessa
época, o consumo de carne bovina superava
muito o da carne avícola.
Outra razão estrutural para a estagnação

“O trabalho conjunto na
busca da evolução dos
produtos e dos mercados é praticamente
inexistente na cadeia
de produção de carne
bovina”
de preços é a falta de agregação de valor aos
produtos bovinos. A carne de aves e, mais
recentemente, a de suínos, têm evoluído
muito no processo de “descomoditização”,
quer dizer, de diferenciação do produto
“carne”. Até as piores partes das carnes
de frango e de suíno viram nuggets, frios,
croquetes, tortas prontas e assim por diante,
tudo isso acompanhado de muita propaganda, conquistando mercados, exatamente
os mercados da carne bovina.
É certo que ninguém imagina que possa
ocorrer na cadeia de produção de carne
bovina um processo idêntico ao que ocorreu
na cadeia avícola: os produtores de frangos
são muito diferentes dos pecuaristas, suas

Dep. Federal Xico Graziano1
propriedades são muito menores, a mão
de obra que utilizam é majoritariamente
familiar, seu modo de pensar admite contratos com a indústria, que dificilmente um
pecuarista admitiria, especialmente se essa
indústria frequentemente não é confiável.
A saída, portanto está em outros mecanismos para organizar a cadeia produtiva,
mecanismos que sejam conduzidos pelos
próprios pecuaristas. Aqui há, novamente,
alguma dificuldade: os agricultores de soja,
de café, de algodão, de frutas e hortaliças
vêm conseguindo avançar na agregação
de valor para seus produtos através do
associativismo, assunto que não agrada aos
pecuaristas. Sejam as cooperativas no molde
tradicional, seja a constituição de grupos de
comercialização, à semelhança dos “pools”
de citricultores, algo precisa ser feito nesse
sentido. Pode começar com um grupo
pequeno, mas coeso, de bons pecuaristas,
garantindo o mesmo padrão de qualidade e
que, eventualmente, ao crescer, viesse até a
implantar seu próprio frigorífico. Carne com
marca, com qualidade garantida, com rastreabilidade sanitária, feita pelos próprios
produtores. É uma mudança cultural profunda, mas quase certamente necessária.
Outro passo importante para melhorar
a coordenação do setor seria a criação de
um Comitê de Promoção da Carne Bovina,
órgão que teria como objetivo o marketing
da carne bovina. O SIC já presta tal serviço,
mas é ainda limitado. Será preciso ousar:
dar orientação na pesquisa zootécnica,
para ter produto que atenda à necessidade
dos clientes, capacitação em todas as fases
para obter a qualificação do produto, estabelecimento de padrões para cada mercado,
construção de parcerias, planejamento das
ações, logística, propaganda. Esse Comitê,
à semelhança dos que existem há décadas
nos Estados Unidos e na Austrália, nossos
grandes concorrentes, seria uma entidade
público-privada com poderes juridicamente
estabelecidos, com fundos com origem parte
privada e parte oficial e Direção Executiva
de representantes da iniciativa privada.
No curto prazo, infelizmente, a conjuntura não é boa. No longo prazo, a depender
da ação dos próprios pecuaristas e do fortalecimento de sua organização, o futuro
pode ser brilhante: não há no mundo nenhum
lugar melhor para produzir carne bovina
que o Brasil. E os nossos concorrentes
sabem disso!

1Eng. Agrônomo, mestre em Economia Rural e doutor em Administração; foi Presidente do INCRA
no governo Fernando Henrique Cardoso e Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, durante o primeiro mandato de Mário Covas, ao término do qual foi eleito Deputado Federal.

www.jcmaschietto.com.br
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Fernando Penteado Cardoso é a “Personalidade do
Agronegócio 2005”
Homenagem foi prestada no 4º Congresso Brasileiro de Agribusiness
O presidente da Agrisus (www.agrisus.
com.br), Fernando Penteado Cardoso,
recebeu, no dia 23 de junho de 2005, o
prêmio “Personalidade do Agronegócio
2005”, concedido pela Associação Brasileira de Agribusiness. A solenidade de
entrega ocorreu durante o 4º Congresso
Brasileiro de Agribusiness, no Hotel
Gran Meliá WTC São Paulo. Cardoso foi
homenageado pelo conjunto de sua obra
em favor do desenvolvimento agrícola
nacional.
Fundador da Manah (adubos e pecuária de corte), na cidade paulista de
Descalvado, em 1947 (sua maior realização profissional, afirma), ele completa
no dia 19 de setembro, 91 anos de uma
vida dedicada à agronomia e à produção
agrícola.
Hoje empresário rural de cana-deaçúcar e nelore, foi diretor de entidades de
classe nacionais e internacionais, secretário da agricultura do Estado de São Paulo
nos anos 60, só para pontuar algumas
passagens de sua extensa trajetória, o
engenheiro agrônomo (primeiro lugar na
turma de 1936 da Escola Superior de
Agricultura Luíz de Queiroz - USP) foi
um participante ativo da transformação
do cerrado brasileiro (região que se tornou
nossa principal fronteira agrícola), que
passou de terras pobres para solos férteis
com utilização de calcários e de fertilizantes adequados.
Cardoso vendeu o controle acionário
da Manah para o Grupo Bunge no ano
2000, e de lá para cá manteve sua missão
em favor da evolução sustentável da agricultura brasileira. Juntamente com sua
família, criou e preside há quatro anos a
Fundação Agrisus (Agricultura Sustentável), que tem um orçamento anual de
R$ 1 milhão para apoiar financeiramente
pesquisas, estudos, eventos, congressos e
capacitação acadêmica/profissional voltadas a promover práticas de agricultura
sustentável relacionadas à fertilidade do
solo, que por sua vez, tem no sistema de
plantio direto a melhor tecnologia até hoje
estabelecida.
O plantio direto é o modelo de produção
que melhor se encaixa no conceito de agricultura sustentável, pois mantém o solo
imperturbado recoberto de resíduos, como
na mata original. Atua de forma amigável com o meio ambiente, promovendo a
infiltração das águas, evitando enxurra04

das, erosões e assoreamentos, acabando
também com as nuvens de poeira que contaminam o ambiente. Reduz custos para
o agricultor, com a diminuição do uso de
defensivos, mão-de-obra e máquinas.
Fernando Penteado Cardoso também
é um importante pioneiro e entusiasta da
pecuária no Brasil. Nas Fazendas Mundo
Novo (Brotas/SP) e Suçuapara (Santana
do Araguaia/PA), ambas pertencentes
à Manah, iniciou em 1969 a criação e
seleção de gado Nelore, acreditando nas
excepcionais características dessa raça
para produzir carne nas pastagens de
Napier, Colonião e Brachiaria, esta recém
introduzida no Brasil na época. Em 1974,
um grande salto: trouxe para Brotas os
primeiros animais da linhagem Lemgruber; e os resultados foram auspiciosos,
com animais perfeitamente adaptados e
produtivos dentro da realidade da nossa
pecuária. Desde então, o rebanho da
Mundo Novo não utilizou outros reprodutores que não fossem dessa linhagem.
A partir de 2001, todo o rebanho então
pertencente à Manah foi adquirido pelos
seus filhos, os engenheiros agrônomos Fernando Filho e Eduardo, e transferido para
a Fazenda Mundo Novo, em Uberaba/MG.
Está sendo dada continuidade a um trabalho iniciado com tanto carinho e dedicação
pelo pai. Hoje, o Nelore Lemgruber é
reconhecido nacionalmente como uma
importante opção para o melhoramento
dessa raça nas mais variadas condições
do nosso país.
Fernando Penteado Cardoso foi também
um pioneiro na introdução e exploração
econômica de gramíneas forrageiras
a nível comercial - em Brotas utilizou
intensivamente o capim Napier em larga
escala no final da década de 1960 e das
Brachiarias (decumbens e humidicola)
a partir de meados de 1970. No sul do
Pará fez o primeiro plantio da Brachiaria
brizantha em 1982, dando início a um
novo ciclo produtivo da pecuária naquela
região.
Buscando sempre atualizar-se no que
havia de mais avançado no conhecimento
científico relacionado à pecuária, Fernando tornou-se amigo de grandes cientistas de nível mundial, dentre os quais o
geneticista animal Jan Bonsma, da África
do Sul e o especialista em pastagens tropicais Edward M. Hutton, da Austrália;
duas pessoas que foram muito marcantes

na consolidação dos empreendimentos
pecuários levados à frente pela empresa.
“A agropecuária e as pessoas que a
integram me proporcionaram uma gratificante carreira profissional nos segmentos
de fertilizantes e de pecuária de corte.
E nada mais justificável que pensar no
futuro desse setor econômico, cujo alicerce se apóia na fertilidade do solo e no
meio ambiente favorável, a serem promovidos pela Agrisus”, diz Cardoso.
Casado com Magdalena Leme Cardoso, Cardoso tem seis filhos (sendo 2
agrônomos), 20 netos e 10 bisnetos.
Mantendo cordial relacionamento com o
laureado Dr. Norman Borlaug, ganhador
do prêmio Nobel da Paz (1970), Cardoso
já ciceroneou o pai da revolução verde
em dois giros por regiões agrícolas do
Brasil. “Fomos amassar barro”, diz. “O
doutor Borlaug é um admirador do Brasil
rural, em todo lugar do mundo que visita
ele elogia a força da nossa agricultura
tropical”.
Cardoso viaja muito pelo Brasil afora,
sem compromisso, a não ser com seu
desejo de saber o que há de novo nas
lavouras e pecuária do País. “Tem um
gás enorme, dinamismo, tem o trabalho
na veia”, diz Antônio Roque Dechen, Professor da Esalq e presidente da FEALQ,
amigo há 35 anos.
“Homenagear o colega e amigo Fernando Penteado Cardoso é algo que me enche de honra e
prazer. Tenho acompanhado de perto sua brilhante
trajetória há quase 50 anos, e sou testemunha de
que a agricultura e a pecuária no Brasil devem muito
a este Engenheiro Agrônomo que exerceu e vem
exercendo papel ativo na superação de desafios
tanto técnicos, quanto empresariais.
Seu pioneirismo e espírito empreendedor, bem
como seu entusiasmo e crença na tecnologia como
ferramenta de transformação econômica e social
influenciaram gerações de pessoas que depositaram suas energias profissionais no chamado
agronegócio nas últimas décadas. Isto se aplica a
meu próprio caso particular: foi me espelhando no
exemplo do Dr. Fernando que, durante a década
de 60, passei a acreditar na viabilidade e a me
dedicar aos estudos e projetos que culminaram
com a gênese de minha empresa”.
				
Engo. Agro. José Carlos Maschietto
Sementes JC Maschietto
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Formação de pastagens
Quando estava me formando pela
Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz” fui convidado pelo Prof.
Aristeu Mendes Peixoto para integrar
o corpo docente do Departamento de
Zootecnia. A proposta era irrecusável,
uma vez que deveria iniciar a carreira
acadêmica fazendo o Mestrado (Master
of Science – MS) nos Estados Unidos.
Deveria pesquisar e estudar forragicultura. Meus colegas e familiares não conseguiram entender o porquê de estudar
“pastagens, quando qualquer pessoa
sabia plantá-las e explorá-las muito
bem” – como diziam.
À medida que estudava achava o
assunto mais interessante, desafiador,
complexo pelas relações entre o solo, o
animal e a planta. Estava cada vez mais
convencido que a exploração racional
das pastagens demandava conhecimentos, atenção a detalhes, dedicação ao sistema de produção e tomadas de decisões
enérgicas. Não era diferente de qualquer
negócio onde o objetivo é o sucesso.
Escolher a semente da planta forrageira parece simples, mas esconde detalhes que podem representar a diferença
entre sucesso e fracasso.
Certamente o leitor já deparou com
pastagens estabelecidas com plantas do
gênero Panicum (colonião, tanzânia,
mombaça, tobiatã, massai, etc) onde
não houve cuidado em relação à pureza
varietal das sementes adquiridas. Nesse
caso estabeleceram-se pastagens com
variedades de Panicum misturadas. O
pecuarista dá pouca importância a este
fato porque acredita que “tudo é capim
e o gado consome”. Esse conceito frouxo
sobre qualidade de sementes provoca prejuízos consideráveis à eficiência de pastejo, provocando perdas significativas da
forragem produzida. Assim, quando plantas de capim mombaça ou tobiatã estão
misturadas às de tanzânia na pastagem,
observa-se perda considerável devido ao
sub pastejo na mombaça e tobiatã que
formam moitas vigorosas compostas de
plantas altas e com muita haste.
Esse fato também contribui para reduzir a produtividade do capim tanzânia,

que sofre o super pastejo, impedindo que
a planta produza ao nível da condição
edafo-climática onde cresce.
A pior situação nestas condições fica
caracterizada pelo fato de que não há
como corrigi-las através do manejo sem
intervenção pela erradicação da planta
forrageira que representa a menor proporção na pastagem. Esse controle seria
realizado através da aplicação localizada
de herbicidas ou por roçadas nas moitas
individuais da variedade invasora. Esses
controles representam custos que seriam
evitados pela aquisição cuidadosa das
sementes.
O pecuarista não dá a devida importância ao controle de plantas invasoras na
formação de pastagens. Estudos recentes
na ESALQ demonstram que a produção
da pastagem é aumentada significativamente quando se mantém a área livre
de daninhas até 45 dias da semeadura.
O interessante é, que a partir de duas

“Escolher a semente
da planta forrageira
parece simples, mas
esconde detalhes que
podem representar a
diferença entre sucesso
e fracasso”
semanas da semeadura, a planta invasora já inicia o processo de competição e
redução da produção da forrageira. Esses
fatos demonstram que o controle das
invasoras deve ser feito até duas semanas da semeadura e a área deveria ser
mantida livre de invasoras até 45 dias do
crescimento. Desconhecendo esses aspectos da competição da planta invasora no
início do estabelecimento da pastagem,
o pecuarista espera a dominância da
planta forrageira através da sua maior
taxa de crescimento do que o da planta
invasora. Certamente a planta forrageira

dominará a invasora se a taxa de semeadura e as condições de estabelecimento
forem favoráveis; entretanto paga-se o
preço dessa competição pela formação
de hastes na planta forrageira que reduz
o consumo do animal e, em casos extremos, ocorre o acamamento da planta
forrageira. O reflexo do acamamento é a
degradação precoce de áreas onde o perfilhamento da planta forrageira é impedido ou dificultado pelo sombreamento
da massa de forragem acamada.
O tratamento de sementes com inseticidas e/ou fungicidas produz resultados
positivos e garantem a formação uniforme em áreas onde pragas como cupim
subterrâneo, grilos e formigas cortadeiras como Quenquém e Mata-pasto estão
presentes. Reboleiras de áreas mal formadas devido à presença dessas pragas
permitem o crescimento de plantas invasoras e contribuem para degradação das
pastagens.
Taxas de semeadura mais elevadas do
que as convencionais têm sido testadas
com resultados positivos para incremento
na produtividade da planta forrageira
durante os primeiros cortes (pastejos)
após a semeadura. Esses reflexos positivos estão, provavelmente, relacionados
com a capacidade de perfilhamento inicial da planta, formação mais rápida de
índice de área foliar para interceptar a
incidência luminosa e auxiliar no controle
das invasoras. Sem dúvida, à medida que
os pastejos ocorrem, as vantagens iniciais
das taxas de semeaduras mais elevadas
tendem a produtividades semelhantes das
obtidas com taxas de semeaduras mais
baixas ou convencionais.
Francisco Dübbern de Souza, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste,
afirmou, corretamente, que “pior que o
insucesso na formação de pastagens é o
sucesso parcial de sua formação”. Certamente com pastos mal formados torna-se
difícil obter resultados econômicos positivos e desmistifica a crença de muitos
pecuaristas e técnicos que formar pastagem é fácil.

www.jcmaschietto.com.br

Prof. Dr. Moacyr Corsi1

1Professor Titular do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP
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Nutrição Animal

Cobertura de novilhas aos 14 meses de idade

Marco Antonio Alvares Balsalobre1

adiantamento da prenhez de novilhas. A
antecipação da prenhez em 6 ou 12 meses
pode ser conseguida com o fornecimento de
sal proteinado para as fêmeas desmamadas
durante o período de seca. Obviamente essa
antecipação na prenhez deve estar associada
à genética do rebanho. A antecipação da
vida reprodutiva das bezerras permite o
aumento proporcional de animais produtivos
(matrizes), pois a categoria de novilhas de
2 anos passa a não existir. Desse modo,
para uma mesma área, passa-se a ter maior
densidade de matrizes, ou seja de partos/
ano.
Em um rebanho onde se vendem bezerras,
novilhas aos dois anos e vacas de descarte,
e que apresenta 82% de fertilidade e 35%
de desfrute, com um programa de prenhez
antecipada de novilhas, a taxa de desfrute
passará para 40% (aumento de 5 pontos
percentuais). Com o aumento de desfrute
ocorrerá o aumento de rentabilidade, que
será da ordem de R$15,00/ha a mais, para
um aumento de arrobas produzidas de 0,62

@/ha.
Os índices zootécnicos acima, aplicados
para uma propriedade com 1000 ha, sendo
800 ha de pastagens e 200 ha de reserva e
lotação de 1,50 UA/ha (170 ha adubados
no verão e 330 ha diferidos para o inverno),
indicam que ocorrerá aumento de 62 matrizes
no rebanho, passando o efetivo de vacas de
825 para 887, quando a idade de prenhez
das novilhas for de 24 e 14 respectivamente
(Figura 1).
No primeiro caso, prenhez de novilhas aos
24 meses, a venda anual de animais seria de
657 cabeças comparada a uma venda de 725
para o sistema de prenhez aos 14 meses. A
produção de arrobas seria de 8,69/ha e de
8,07/ha, respectivamente para o sistema de
prenhez aos 14 e aos 24 meses.
Apesar do maior custo com alimentação com
as novilhas para o sistema de prenhez aos
14 meses (Tabela 1), a análise da Figura 2
indica aumento de rentabilidade para esse
sistema.
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O uso da suplementação concentrada é uma
alternativa para o aumento de rentabilidade
em sistemas de produção de carne. Os sais
proteinados de baixo consumo (em torno
de 1 g/kg de peso – Lambisk S) apresentam
respostas que, em um primeiro momento
parecem ser pequenas (próximas a 100 a
200 g/cabeça/dia a mais de ganho de peso
durante a seca), porém podem ter um impacto
significativo sobre a taxa de desfrute. Um
animal que permaneça na fazendo por
dois períodos de entressafra (seca) será
suplementado durante 310 dias e, portanto,
apresentará, para o mesmo período ganho de
1 a 2 @ a mais que outro que não recebera
suplementação.
Atualmente, além dos sais protéicos de
baixo consumo, existem também os de alto
consumo (em torno de 3 a 4 g/kg de peso =
BellPeso S). Estes suplementos promovem
maiores ganhos de peso durante a seca,
aproximadamente 250 a 500 g/cabeça/dia.
Em um sistema de cria o uso de sais
proteinados pode ser interessante no

Animais

Matrizes

Venda anual
de animais

Desfrute (%)

Lucro/receita (%)

Figura 1: Total de animais, de matrizes, venda anual de animais e
desfrute de dois sistemas: cobertura de novilhas aos 14 e 24 meses.
Considerando uma propriedade com 1000 ha (800 ha de pastagens)
e lotação de 1,50 UA/ha.

Lucro/PL (%)

Cobertura aos 24 meses

Cobertura aos 14 meses

200

200

SAL MINERAL
Consumo (g/cabeça/dia)

60

Custo no período (R$)

7,00

Ganho de peso (g/cabeça)

200

Ganho no período (g/cabeça)

30

Peso em outubro (kg)

230

BELLPESO S*
Consumo (g/cabeça/dia)

750

Custo no período (R$)

56,00

Ganho de peso (g/cabeça)

500

Ganho no período (g/cabeça)

75

Peso em outubro (kg)
Diferencial de custo (R$)
Diferencial de ganho no período (kg)
Considerando período de 150 dias, entre junho e outubro.
* Produto Bellman, proteinado de alto consumo (3 a 4 g/kg de peso).
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275
49,00
45
1Doutor

Lucro (R$/ha)

Figura 2: Rentabilidade e produtividade (@/ha) de dois sistemas:
cobertura de novilhas aos 14 e aos 24 meses, para uma propriedade
de 1000 ha (800 ha de pastagens) e lotação de 1,50 UA/ha.

Tabela 1- Indicação de produto e custo de produção para cobertura de novilhas aos 14
meses.

Peso de desmama (kg)

@/ha

Comentários: O sistema de cobertura de

novilhas aos 14 meses é eficiente no sentido
de aumento de produtividade e também,
como forma de aumento de rentabilidade em
fazendas que exploram a pecuária de corte.
Entretanto, deve se ter melhoramento genético
direcionado ao aumento da precocidade dos
animais. As fazendas que fazem opção
por esse sistema alcançam êxito quando
trabalham com raças taurinas britânicas (Red
Angus, Aberdeen Agus, Devon e Hereford).

“A antecipação da prenhez
em 6 ou 12 meses pode
ser conseguida com
o fornecimento de sal
proteinado para as fêmeas
desmamadas durante o
período de seca”

em Ciência Animal e Pastagens. Diretor de Produto da Bellman Nutrição Animal (www.bellman.com.br)
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SEMENTES

Semente de pastagem com alto valor cultural

José Carlos Maschietto1
Renata W. Maschietto Batista1

dando-se 10kg sementes / hectare com qualidade de pureza 40% e 85% de germinação
(ou seja, VC 34%) obtém-se 3,4 Kg de sementes puras viáveis (40% de 10 Kg x 85%). Em
um hectare isto representa 44 sementes por
m2 (130 sementes x 3.400g / 10.000 m2). Se
utilizarmos o DOBRO de pureza (ou seja, VC
68%) o gasto por hectare cairia para 5 Kg de
sementes, porém o número de sementes que
deverão germinar é exatamente o mesmo (44
sementes / m2). Isso significa que, ao utilizar
uma semente com ALTO valor cultural, sua
pastagem formará da mesma forma, já que
o número de sementes a germinar por m2 é
o MESMO!
Bem, desmistificada a primeira explicação,
passemos agora para o segundo motivo: a
falta de máquinas adequadas para a semeadura e dificuldade na regulagem com pequenas quantidades de sementes, pois atualmente
os equipamentos não são, em sua maior parte,
específicos para este fim.
Alguns equipamentos são difíceis de regular com quantidade pequena de sementes.
Porém, pode-se misturar a semente com
algum outro produto – como, por exemplo, o
adubo – que atue como “veículo” a fim de
alcançar um volume maior a ser aplicado pelo
equipamento de plantio. Devido à carência de
fósforo na grande maioria dos solos brasileiros, a maneira mais correta de semear uma
pastagem é utilizar o superfosfato simples
(em quantidade de aproximadamente 400500Kg/ha). Assim, este adubo já é um “veículo” para distribuir a semente e facilitar a
regulagem dos equipamentos.
Se o equipamento de plantio distribui a
lanço e o pecuarista não vai utilizar o adubo
fosfatado, ele pode ao menos fazer uso de 1520Kg deste adubo só a fim de alcançar um
volume necessário à regulagem do equipamento (e com isso, utilizando um veículo que
vai ser aproveitado pela pastagem!).
Em equipamentos que semeiam em linha
em que a caixa da semente não der regulagem para poucos quilos por hectare, caso
não pretenda fazer a adubação, pode-se da
mesma forma utilizar, na caixa de adubo,
uma quantidade suficiente de fertilizante só a
fim de misturar com os 5 Kg de sementes (do
nosso exemplo) para a adequada distribuição
na área.
Desta maneira são possíveis as regulagens
das máquinas fazendo uso de uma quantidade
de sementes pequena por área (ou VC alto),
sem transportarmos impurezas desnecessariamente.
Gostaríamos de aproveitar esta discussão
para sugerir aos fabricantes de implementos
agrícolas o desenvolvimento de um equipa-

mento simples e barato com dupla finalidade
– semeadura e adubação de pastagens.
Vantagens de um VC maior
Uma primeira vantagem a ser destacada
é econômica: por que o pecuarista deveria
pagar frete para transportar terra e torrões,
que representam de 60% a 70% do conteúdo
de sacarias de sementes com o VC comercializado atualmente? Isto sem contar que ele
pagou por essa terra e esses torrões...
Outra vantagem do uso de sementes com
alto VC é que, para se atingir essa qualidade,
as sementes de forrageiras passam por um
número de máquinas de benefício maior, e com
isso aumenta a possibilidade de se eliminar as
sementes de plantas daninhas (“pragas”) que
possam existir no lote, tornando este produto
ainda mais puro!
Alguns clientes da JC Maschietto já utilizam sementes com VC alto (adquiridas sob
encomenda) na formação de suas pastagens e
vêm obtendo sucesso nesta empreitada. E este
número deve crescer: pesquisa realizada com
clientes da empresa (veja matéria da página
09) confirmou que a maioria deles (82%) tem
interesse em adquirir um produto com qualidade superior.
A JC Maschietto tem uma história pautada
pelo pioneirismo e pela inovação nos setores de sementes e de pastagens(b). Em diversos momentos críticos de transformação do
mercado estivemos à frente com propostas e
soluções que acabaram por mudar a natureza
do setor. Portanto, nada mais natural do que
perseverarmos neste caminho, desta vez procurando conscientizar o pecuarista a mudar
um hábito que pode privá-lo de vantagens não
só econômicas, mas também operacionais.

“Utilizando uma
semente com VC
maior, o pecuarista
irá aplicar menos
kg de sementes por
área, mas o número
de plantas resultante
será o mesmo”
(a)

O VC é o fator que considera duas das principais características de
qualidade das sementes: a percentagem de pureza física do lote (P%) e a
germinação (G%), e determina a quantidade de sementes recomendada
por área para a semeadura. O VC é, portanto, o resultado da composição
desses dois fatores (VC % = P x G / 100).

(b)

Para saber mais sobre nossa história acesse www.jcmaschietto.com.br

www.jcmaschietto.com.br

O mercado brasileiro de sementes para pastagens adota um padrão de comercialização
caracterizado por um baixo Valor Cultural
(VC)(a), derivado do também baixo percentual de pureza utilizado. Atualmente, como
as sementes são colhidas do chão (portanto
mais “maduras”), seu índice de germinação
é alto – entre 80% e 85%. Neste sentido,
uma semente de Brachiaria, normalmente
comercializada com VC 34%, apresenta uma
pureza de 40% (P40% x G85%). Isto significa que, ao adquirir um saco de 20kg de Brachiaria nestas condições, o pecuarista levará
para sua propriedade apenas 8kg de sementes
(e, como o índice de germinação é da ordem
de 85%, isto representa 6,8kg de “sementes
puras viáveis”, ou seja, sementes que deverão
germinar). O resto – 12kg – é formado por
material inerte (terra, torrões e palha)!
Uma outra realidade é encontrada no mercado de sementes de grandes culturas (como
milho e soja), que são comercializadas com
pureza bastante alta (aproximadamente
100%) e também com alta germinação.
Existe um lado irônico e contraditório
nesta situação: o Brasil é o maior produtor e
exportador de sementes forrageiras tropicais
do mundo. A maior parte dos países da América Latina utiliza sementes brasileiras para
formar suas pastagens, e somente adquirem
produtos com VC alto (com índices de pureza
de até 95%). Assim, o país fornece para
pecuaristas de outros países sementes com
qualidade sensivelmente superior, enquanto o
mercado interno é suprido com produtos com
baixos índices de pureza. E a ironia é realçada quando se leva em consideração que o
Brasil possui o maior rebanho comercial e é o
maior exportador mundial de carne bovina.
Por que se comercializa sementes para pastagens com pureza tão baixa no Brasil??
A primeira explicação é a tradição do pecuarista em utilizar uma quantidade grande de
sementes por área na semeadura, acreditando
que sem isso não obtém uma adequada formação da área – muitos não acreditam que se
possa semear um hectare com menos de 10kg
de sementes!!!
Procuraremos no próximo parágrafo desmistificar esta questão e provar ao pecuarista que, utilizando corretamente o conceito
de Valor Cultural, é possível formar uma
boa pastagem aplicando-se uma quantidade
menor de sementes (em kg).
Utilizando-se de uma semente com VC
maior, ele irá aplicar MENOS kg de sementes
por área, mas o número de plantas resultante
será o mesmo. Veja o exemplo: um grama
de sementes de Brachiaria brizantha contém
aproximadamente 130 sementes. Recomen-

1 Eng. Agrônomos, Sementes JC Maschietto
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COMÉRCIO EXTERIOR

Perspectivas do setor pecuário no comércio
Iatã Lessa
internacional
Débora Miúra Guimarães

1
2

Mesmo para o maior exportador de carnes do
mundo, a situação não é nada fácil quando consideramos as perspectivas de inserção no comércio internacional. Apesar do vigoroso crescimento
do superávit comercial desde 2000 (Gráfico 1)
e da continuidade do crescimento no primeiro
semestre de 2005, muitos desafios ainda se encontram no horizonte dos exportadores de carne
brasileiros.
A distribuição regional das exportações brasileiras no período aqui considerado (19982004) permaneceu praticamente constante, com
destaque principal para a União Européia, seguida
da Rússia, Arábia Saudita, Japão e Hong Kong.
Com menor grau de importância, mas ainda entre
os dez primeiros destinos, merecem destaque Argentina, Chile, Egito e Emirados Árabes. Além da
importância de uma estratégia mais generalista
de inserção no comércio internacional em fóruns
multilaterais como a OMC, também é importante
levar em conta as peculiaridades das negociações
com cada uma destas regiões na busca da continuidade de nosso superávit.
O caso mais alardeado recentemente nos meios
de comunicação foi a negociação entre o Mercosul e a União Européia, onde a questão da carne
teve peso fundamental. Não é de se admirar: os
europeus, após analisarem uma extensa lista de
potenciais produtos para liberalização elaborada
pelo governo brasileiro, deixaram 4% dos produtos
de fora, entre eles carnes e açúcar. Mais recentemente, a União Européia anunciou a entrada em
vigor em janeiro de 2006 da proibição ao uso de
promotores de crescimento em frangos, causando
forte abalo e preocupação aos produtores brasileiros que, em sua maioria, utilizam estes medicamentos.
Considerando esta relação tão conturbada entre
dois blocos, é difícil ser otimista em relação às
perspectivas das mesmas negociações agrícolas
no âmbito da OMC. Especialmente após a derrota
européia no pedido de arbitragem brasileiro referente a frangos salgados.
O mesmo vale para os demais países desenvolvidos. Apesar dos avanços conquistados pelo G-20

em 2004, este último mês de julho terminou sem
consenso nas negociações agrícolas sobre acesso a
mercados, subsídios domésticos e de exportação.
As negociações agrícolas dependem fundamentalmente de contrapartidas de países em desenvolvimento nos setores industrial e de serviços.
Especialmente nestes últimos, a atenção e boa
vontade do Brasil tem sido irrisórias.
A situação consolidada com relação a carnes
bovinas é bastante ilustrativa. O que temos na
OMC hoje é resumidamente o seguinte: a União
Européia concede cotas com isenção muito pequenas para a dimensão do mercado brasileiro, tarifas
menores do que EUA e Japão e considera o critério regional na questão de barreiras fito sanitárias;
o Japão não impõe cotas, mas aplica a maior de

“As negociações agrícolas
dependem fundamentalmente
de contrapartidas de países
em desenvolvimento nos
setores industrial
e de serviços”
todas as tarifas (38,5%) e não considera o critério
de regionalização; finalmente os EUA concedem a
maior cota (696 mil ton.), aplicam tarifa de 26,4%
e também não consideram o critério de regionalização (Fonte: ICONE – Instituto de Estudos do
Comércio e Negociações Internacionais – www.
iconebrasil.org.br).
Voltando à análise mais específica das relações
bilaterais, cabe destaque aos recentes avanços das
relações entre o Brasil e a Rússia no comércio de
carnes. Apesar da relação com histórico razoavelmente conturbado, envolvendo constantes bloqueios
fito-sanitários, inclusive sem respeitar critérios
regionais de avaliação, os russos agora negociam
condições vantajosas aos produtores brasileiros em
troca do apoio brasileiro no processo de entrada da
Rússia na OMC. Medidas incluem reduções significativas nas tarifas extra-cota e a inclusão do Brasil
num futuro Sistema Geral de Preferências russo.

A única incerteza é o fato de que, se aprovada a
entrada da Rússia na OMC, seu regime de cotas e
tarifas terá de seguir critérios impostos pela instituição, podendo gerar desvantagens ao Brasil.
Outra região bastante relevante é a Ásia, especialmente o Japão que apesar das pesadas restrições permanece firme no ranking dos principais
importadores de carnes brasileiras. O ministro
da agricultura, Roberto Rodrigues, saiu otimista
das reuniões em que participou na recente viagem
do presidente Lula à região. Outra alternativa foi
apostar nos mercados ainda não conquistados.
Na Coréia, o ministro negociou a ampliação do
número de frigoríficos autorizados a exportar ao
país e encomendou uma pesquisa para avaliar o
potencial da entrada de brasileiros neste mercado.
Antes da viagem, o Brasil também exigiu a redução de barreiras fito-sanitárias por parte da China
como uma das contrapartidas do reconhecimento
do país como economia de mercado. Uma alternativa interessante para facilitar este comércio é a
proposta do governo de Cingapura: o país ofereceu
ao Mercosul a possibilidade de ser o intermediário
da distribuição da carne brasileira na Ásia, uma
vez que, entre outros motivos, seus padrões técnicos são aceitos em toda região.
Outro exemplo importante são os países árabes.
Muito antes da Cúpula entre países sul-americanos
e árabes, a Arábia Saudita já era um dos principais importadores de carne do Brasil, bem como
a Liga Árabe como um todo. O evento produziu a
ampliação dos contatos com esta região, possibilitando a entrada do Egito como um importador
de destaque.
Podemos concluir, portanto, que o futuro da
inserção do setor no comércio internacional não
depende apenas de estratégias generalistas e
abrangentes: depende também da consideração do
impacto indireto, mas fundamental, das negociações internacionais em serviços e na indústria e,
principalmente, do entendimento das especificidades de cada região compradora ou potencial compradora de carnes brasileiras, buscando soluções
criativas que atendam suas necessidades.

Maiores importadores - 1998 - 2004
( acumulado)
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de Projetos da Prospectiva Consultoria (www.prospectivaconsultoria.com.br) - E-mail: ilessa@prospectivaconsultoria.com.br
2 Consultora da Prospectiva Consultoria - E-mail: deboramiura@prospectivaconsultoria.com.br
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PRAGAS NAS PASTAGENS

Vantagens de uma pastagem bem formada
Dr. Armindo Kichel1

A degradação das pastagens é um
dos maiores problemas da pecuária brasileira, por ser esta desenvolvida basicamente em pasto, afetando diretamente a
sustentabilidade do sistema produtivo.
Considerando apenas a fase de recria e
engorda de bovinos, a produtividade de
carne de uma pastagem degradada está
em torno de 2@/ha/ano, enquanto que
numa pastagem em bom estado pode-se
atingir, em média, 16@/ha/ano.
Os principais fatores da degradação
das pastagens são:
Escolha da espécie inadequada para
as condições de clima, solo e nível tecnológico a ser adotado;
Na formação da pastagem, não obter
um número de plantas ideal e uniforme
em toda a área conforme a recomendação técnica, que é de 20 a 30 plantas/m²
para Braquiarias e 50 a 60 plantas/m²
para os Panicuns;
Não realizar o manejo adequado das
pastagens, provocando principalmente o
super pastejo;

Falta de reposição dos nutrientes
extraídos do sistema pelos animais, lixiviação e volatilização.
A principal causa de uma pastagem
mal formada ou formação desuniforme
é a ocorrência de pragas de solo, com
destaque para formigas e cupins, que

“O tratamento das
sementes com Standak
aumentou em média 50%
o número de plantas e
40% a produtividade”
impedem parcial ou totalmente o desenvolvimento da forrageira. No entanto,
tornam-se necessárias ações preventivas que focam o controle das mesmas,
onde o mais indicado é o tratamento
de semente com o inseticida-formicida
Standak.

Nesta última safra, foram feitos
vários experimentos na Embrapa Gado
de Corte, localizada em Campo Grande
– MS, testando a eficiência do uso do
Standak em tratamento de sementes
de Brachiaria brizantha cv marandú e
Panicum maximum cv Tanzânia. Quando
comparamos os resultados de número
de plantas/m² (30 dias após plantio) e
produção de forragem em Kg de matéria
seca/ha no início do pastejo, verificamos
que o tratamento das sementes com o
fitossanitário aumentou em média 50%
o número de plantas e 40% a produtividade.
A boa formação da pastagem proporciona um efeito não só no primeiro
pastejo ou corte, mas sim por vários
anos, devido à boa cobertura de solo,
reduzindo e/ou eliminando o controle
das invasoras, aumentando a retenção
da água, conseqüentemente reduzindo
a erosão, evitando assim a perda dos
nutrientes do solo, aumento da longevidade e a produtividade de carne e leite.
1Pesquisador da Embrapa Gado de Corte

pESQUISA DE OPINIÃO

Qual a sua expectativa com relação ao valor da
arroba do boi em Dez/2005?
(30 dias para desconto do Funrural)

Você pretende formar ou semear pastagens

Você gostaria de utilizar sementes com Valor

entre Ago/05 e Mar/06?

Cultural mais alto?
Não
18%

Sim
82%

A maioria dos respondentes acredita em uma
reposição nos preços da arroba até o final do ano

77% dos pesquisados que semearam pastagens nos últimos 12 meses pretendem repetir o
investimento em suas propriedades até Mar/06

A pesquisa mostra um real interesse dos
pecuaristas em adquirir uma semente mais
pura, em contraponto aos padrões atuais de
mercado

Fonte: Pesquisa de Opinião – Sementes JC Maschietto

www.jcmaschietto.com.br

A JC Maschietto realizou no mês de Junho de 2005 uma pesquisa de opinião junto aos clientes que adquiriram sementes e, portanto, formaram pastagens entre os meses de Junho/04 e Maio/05. Com o levantamento, objetivou-se conhecer melhor o perfil de
cada grupo de pecuaristas, seus métodos de plantio, sua avaliação quanto aos resultados da formação de pastagens deste período, suas
perspectivas quanto ao futuro da atividade pecuária e sua opinião quanto à qualidade de nossos produtos e serviços.
A filosofia por trás deste esforço é bastante clara: é conhecendo as características e necessidades dos pecuaristas que a JC Maschietto vai conseguir não só atender, mas também se antecipar às suas demandas.
O questionário submetido à população pesquisada foi composto por 27 perguntas abordando diferentes temas. Alguns conjuntos
de respostas são apresentados abaixo.
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AGRONEGÓCIO DO LEITE

Perspectivas e desafios para o agronegócio do leite
Dr. Newton de Paiva Ferreira Filho1

Sou presidente de uma Associação que congrega criadores
da raça holandesa, raça que
mais produz leite e mais vende
sêmen e embriões no mundo.
Entendo que isto é, ao mesmo
tempo indicativo de perspectivas
e gerador de enormes desafios
para o agronegócio do leite no
Brasil.
Oriunda do Hemisfério Norte,
a raça holandesa foi introduzida nas zonas temperadas do
Hemisfério Sul e nas regiões
mais frias da Mantiqueira,
numa época em que sua produção já era grande, porém, não
o suficiente para transformá-la
numa raça exigente.
Com o aprimoramento genético, a vaca holandesa atingiu
níveis extraordinários de pro-

dução, mas tornou-se profundamente exigente no tocante ao
manejo. E foi aí que se instalou
o problema: a vaca aprimorouse geneticamente, mas o produtor continuou trabalhando o seu
manejo de forma tradicional.
NÃO DEU CERTO.
Hoje, vemos que as perspectivas para o agronegócio do leite
são cada vez maiores. Além de
um mercado interno cujo poder
aquisitivo tende a crescer,
abrem-se as portas gigantescas
do mercado externo, da exportação.
O desafio: firmarmos nosso
rumo na vaca de leite, aprendermos a manejá-la, a controlar os
seus custos, a obter produtividade, enfim, fazer no leite o que
se faz na carne, que exige pro-

dutividade permanente. Isto só
se consegue com raças especializadas na produção de carne.
É preciso ter produtividade,
também no leite, pois isto representará menores custos. Porém,
somente será possível atingir
essa meta com as raças especializadas e puras.

“No leite, ao contrário
da carne, o produtor
não segue em frente,
buscando aumentar a
produtividade. Hoje, é
comum vermos touros
Nelore cruzando vacas
de leite.”
1Presidente

da Associação Mineira de Criadores de Gado Holandês
Reitor do Centro Universitário Newton Paiva (Belo Horizonte, MG)
e criador e produtor de leite na região de Pains, MG.

30 ANOS DE EMBRAPA SUDESTE

Um evento ocorrido na fazenda
Canchim, município de São Carlos, no dia
26 de agosto, marcou as comemorações
pelos 30 anos da EMBRAPA Sudeste.
Foram aproximadamente 1500
participantes, entre autoridades,
produtores e técnicos ligados ao setor
pecuário, numa clara demonstração
de reconhecimento pelas importantes
contribuições deste Centro de Pesquisa
ao desenvolvimento da agropecuária
brasileira.
Como não poderia deixar de ser,
a Sementes JC Maschietto esteve
presente na comemoração. Parceira da
EMBRAPA há vários anos, a empresa
vem exercendo um importante papel na
divulgação dos novos cultivares lançados
por esta Instituição de Pesquisa, como
os Panicuns Mombaça, Tanzânia e
Massai, além da Braquiária recém
lançada Xaraés. Durante o evento, além
de disponibilizar materiais técnicos
sobre estes cultivares, a Sementes
JC Maschietto também ofereceu um
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microcomputador que foi sorteado entre
os técnicos presentes à comemoração.

Histórico e Áreas de Atuação
A unidade EMBRAPA Sudeste foi
criada em 26 de agosto de 1975, pela
incorporação da Estação Experimental
de São Carlos, Fazenda Canchim. Em
01 de maio de 1993, transformada em
centro de pesquisa, passou a denominarse CPPSE - Centro de Pesquisa de
Pecuária do Sudeste.
A principal realização da Estação
Experimental, através do Veterinário e
Zootecnista Antonio Teixeira Vianna, foi
a formação da raça de corte denominada
CANCHIM, o mesmo nome da fazenda,

além da criação do gado Charolês, do
cavalo Árabe e de suínos, projetando
o nome Canchim no cenário nacional e
internacional.
Com a incorporação da propriedade pela
EMBRAPA, os programas de pesquisa
foram reestruturados e direcionados
para os segmentos de gado de corte, de
leite, equídeos e forragicultura. Para
cada segmento, foram estabelecidos
projetos de pesquisa, visando atender
às necessidades da pecuária regional e
nacional, definidas através das linhas de
pesquisa da EMBRAPA.
O CPPSE possui um plantel constituído
de aproximadamente 2500 animais,
utilizados em pesquisas e nos modelos
de sistemas de produção.

SETEMBRO/2005
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAçãO

Comparar preços e condições comerciais é um direito do qual nenhum
consumidor deve abrir mão. Consagrado ao longo de séculos de economia
de mercado, o direito de livre escolha, quando bem exercido, garante para
o comprador uma negociação mais vantajosa do ponto de vista econômico.
Como não poderia deixar de ser, este raciocínio aplica-se também ao
pecuarista. No seu caso, inclusive, a importância de uma boa negociação
na compra de insumos ganha destaque na medida em que o setor vem operando há alguns anos com margens de rentabilidade reduzidas. Em algumas situações, o processo de compra pode determinar a diferença entre
lucro e prejuízo na planilha final de resultados do pecuarista.
A JC Maschietto é consciente desta importância. E, como empresa
séria, incumbiu-se do desafio de conscientizar o pecuarista a exercer plenamente seus direitos. Para tanto, é fundamental ponderar também as
características técnicas do produto que se está adquirindo.
Aplicando esta tese ao setor de sementes para pastagens, constatamos
infelizmente que muitos pecuaristas concluem, inadvertidamente, negocia-

ções vantajosas na aparência mas que, à luz de uma análise mais criteriosa, acabam por resultar em prejuízo. Ao realizarem uma cotação, na
maioria das vezes questionam apenas o preço por Kg da semente, esquecendo-se de considerar a recomendação quanto à quantidade de produto a
ser aplicada por área.
Neste processo, o pecuarista pode cair em uma armadilha: apesar de
adquirir uma semente com preço unitário MENOR, pode vir a gastar
MAIS na formação de sua pastagem. Isto porque a semente adquirida
muito provavelmente tem um percentual de pureza menor do que a informada. Com a dificuldade de fiscalização por parte do Ministério da Agricultura nos milhares de pontos de venda espalhados pelo Brasil, empresas
pouco idôneas acabam por lançar mão dessas práticas prejudiciais aos
pecuaristas.
Porém, existe uma forma muito simples de precaver-se:

“Não compare preço por Kg, e sim custo por área”
Afinal, é o custo por área (hectares ou alqueires) que define o valor que
o pecuarista preencherá na folha de cheque para efetuar o pagamento, o
que, em última instância, é o que determina qual negociação é mais vantajosa do ponto de vista econômico.
Os quadros abaixo exemplificam este raciocínio, e podem ser usados em
seus próximos processos de compra de sementes para pastagens.

Empresa “A”
Preço / Kg
(R$)

Empresa “B”

Recomendação / Área
(Kg)

X

Custo / Área
(R$)

=

Preço / Kg
(R$)

Recomendação / Área
(Kg)

X

Custo / Área
(R$)

=

Compare estes dois valores

LEITURA RECOMENDADA

Enciclopédia Agrícola Brasileira (Prêmio Jabuti 1996 - categoria Ciências Exatas e Tecnologia )
Coordenadores: Julio S. Inglez de Sousa, Aristeu Mendes Peixoto, Francisco Ferraz de Toledo, José Molina Filho e Klaus Reichardt
Com essa enciclopédia, primeira publicação do gênero na América Latina, a Edusp e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz USP oferecem uma obra de referência, importante fonte de consulta para profissionais, pesquisadores, estudantes e interessados em geral nas
ciências agrárias. Organizado alfabeticamente, em forma de verbetes, o livro fornece informações de maneira didática, sem prejuízo do rigor
científico. Estão previstos 6 volumes, produzidos de maneira a dar conta das especificidades dos estudos agrícolas no Brasil, aprofundando o
conhecimento de assuntos que até então vinham recebendo referências meramente ilustrativas nas enciclopédias de assuntos gerais.
Aprox. 3 mil páginas, agrupadas em 6 volumes (o último dos quais em fase final de revisão)
Editora: EDUSP (informações para aquisição: (11) 3091-4006 / 4008)

O Carma da Terra no Brasil
Autor: Xico Graziano
Político militante de esquerda, o autor, cuja vida e atuação profissional confundem-se com o tema central do livro, lutou a favor da democratização da terra e presenciou o nascimento do MST, movimento ao qual se engajou rapidamente e viu crescer, até se tornar um de seus
maiores críticos. Só isso bastaria para determinar seu relato como de suma importância na atual conjuntura do País, mas Xico Graziano
vai além, e transporta o drama e o sofrimento de uns contrastando com a canalhice de outros.
344 páginas
Editora: A Girafa (à venda nas principais livrarias do país)

www.jcmaschietto.com.br

Agribusiness Brasileiro – A História
Idealização: ABAG – Associação Brasileira de Agribusiness
Com esta obra, a ABAG coloca à disposição do público um livro de História do Brasil, vista através do prisma do agronegócio, apresentando
ao cidadão brasileiro uma visão panorâmica dos primeiros quinhentos anos do país, durante os quais, de maneira indubitável, a contribuição da
agropecuária foi preponderante. Como continua e continuará a ser.
225 páginas
Editora: Evoluir Cultural (à venda nas principais livrarias)

11

