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Há pouco tempo, quando se falava em sustentabilidade pensava-se logo – e quase que
exclusivamente – na questão ambiental e na possibilidade de utilização do tema como
barreira comercial não tarifária. Hoje uma atividade que se queira sustentável deve
atender não só à dimensão ambiental, mas também a questões técnicas, econômicas
e sociais relacionadas à pecuária.
Para explorar o tema convidamos dois profissionais que têm se dedicado a estudar,
estruturar e divulgar o assunto tanto em extensão quanto em pesquisa: os engenheiros
agrônomos Rodrigo Paniago e Geraldo B. Martha Jr. Enquanto o primeiro atua em extensão
e consultoria – além de presidir a Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável
(APPS) – o segundo dedica seu tempo como pesquisador a desbravar fatos, números e
argumentos que defendam conceitos sustentáveis para a atividade pecuária.
Porém, olhando em perspectiva, praticamente todos os artigos e matérias desta edição
estão permeados de idéias e desafios relacionados à sustentabilidade. E nem poderia
ser diferente quando o assunto é avaliado sob a ótica da forte interdependência das
dimensões citadas acima.
Senão vejamos: logo à página ao lado o Felipe Picciani fala dos desafios e dificuldades de
se produzir carne com a realidade dos fatores de produção no país, como taxas de juros,
acesso a financiamentos, dificuldades logísticas, etc. Isto a despeito dos investimentos
técnicos que preservaram áreas agricultáveis mesmo com o espetacular crescimento da
produção de carne. Só neste artigo foram abordados 3 das dimensões citadas.
Aliás, números e fatos que comprovam este crescimento da produção sem contrapartida
proporcional em ocupação de novas áreas também são debatidos nos artigo na página
9, de Alcides Torres (Scot) e Gustavo Aguiar.
Flávio Portela Santos e João R. Dórea (pág. 12) exploram técnicas de nutrição animal
com efeitos sobre a lotação dos pastos, encurtamento do ciclo produtivo e menor
tempo de terminação em confinamentos. Isto implica não só em ganhos econômicos,
mas em melhor exploração de área e menor emissão de gás metano por unidade de
carne produzida.
As matérias das páginas 14 (Celso Affonso Filho) e 15 (Fazenda Vale do Boi), tratam
de questões relacionadas à sustentabilidade econômica da pecuária, uma tratando de
fontes alternativas de mercado para o financiamento e a outra celebrando os ganhos que
um bom modelo de gestão pode trazer em termos econômicos.
Coroando a edição temos uma sinopse da conversa com o Prof. Moacyr Corsi. Não deixe
de ler também a íntegra dessa entrevista em nosso site (www.jcmaschietto.com.br) para
avaliar por si mesmo como as dimensões ambientais, econômicas,
técnicas e sociais surgem naturalmente em uma conversa
com um profissional com tanta bagagem na história da
pecuária brasileira.

Boa leitura.
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Segundo nota publicada no mês de maio
pela Agência Estado, após obter sucesso
em elevar a produtividade das lavouras de
grãos, os produtores do Centro-Oeste têm
agora o desafio de fazer o mesmo com a
pecuária. A melhora da eficiência entre os
criadores poderia ampliar a área da produção de grãos na região, especialmente
soja. A nota reforçava o fato de que Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás são
donos do maior rebanho bovino do País,
com cerca de 70 milhões de cabeças, ou
34% do total, de acordo com o IBGE
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na oportunidade, o ex-ministro de
Agricultura Reinhold Stephanes calculava
que, em todo o País, 20% do território são
dedicados à pecuária e 10% às lavouras. Ele
acredita que o aumento da produtividade
pecuária poderia liberar entre 50 milhões
e 70 milhões de hectares nos próximos 10
a 15 anos para os grãos e a cana.
É conhecido por todos que o Brasil possui
o maior rebanho comercial do mundo,
com mais de 200 milhões de cabeças presentes em grande parte dos municípios do
Brasil. E é fato que temos um dos únicos
rebanhos em expansão entre os grandes
produtores/exportadores mundiais. Somos
o maior exportador de carne bovina do
mundo, comercializando US$ 4,4 bilhões
por ano ou 2,2 milhões de toneladas
equivalente-carcaça, com uma produção
que se expande a 5,5% ao ano e exportações que crescem à taxa de 9% ao ano, num
contexto de comércio mundial de carne
bovina que evolui anualmente apenas 3%.
Fora o fato de que o Brasil também é um
grande exportador de produtos de couro
bovino, com vendas que superam US$ 1
bilhão por ano de couro e US$ 1 bilhão de
calçados. O mercado interno para consumo
de carne também cresce aproximadamente
2,5% ao ano.
Observa-se que a expansão do nosso rebanho não está mais relacionada à expansão
da área de pastagens, fruto não apenas da
pressão por sustentabilidade, mas ainda
pelo elevado custo da terra e necessidade
de intensificação que permitisse a redução
do espaço produtivo para a abertura de
novas áreas úteis à expansão da agricultura.

“

Em algum
momento o Brasil
precisará adotar
políticas públicas
mais eficazes
ou um ‘PAC’
específico para o
campo”
O surgimento e a introdução de novas tecnologias de produção e melhoria genética
nos rebanhos pecuários permitiram este
aumento de produtividade. Muitos pecuaristas buscaram a otimização de renda x
produção também com integrações agricultura-pecuária, melhorando a reposição da
fertilidade do solo e consequente economia
na recuperação de pastagens e elevação nas
taxas de lotação (animais/área).
Ocorre que todas essas inovações e implicações de mudanças feitas no sistema
produtivo geram e continuarão a gerar
demandas por investimento no setor. A
questão é que, em algum momento, o
Brasil precisará adotar políticas públicas
mais eficazes promovendo subsídios ou
idealizando um PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) específico para o
campo. O próprio incentivo às adequações
ambientais induzirá a um aumento de
produtividade da pecuária de corte. E, mais
uma vez, a pecuária terá que responder com
a adoção de novas tecnologias – que não
são baratas – e outros sistemas produtivos,
gerenciais ou zootécnicos, no médio prazo.
E, nesse momento, a oferta de crédito e
o nível das taxas de juros certamente vão

afetar a decisão dos pecuaristas.
O Brasil tornou-se o maior produtor de
carne do planeta e a nossa pecuária virou
um importante player do agronegócio,
representando uma parcela significativa do
PIB nacional e do saldo positivo da balança
comercial. Podemos dizer que a raça Nelore
contribuiu em muito para isso. Existe uma
grande procura por reprodutores e matrizes geneticamente avaliados. O Nelore do
século 21 é reconhecido por sua produtividade e pela qualidade da sua carne. Isso é
fruto do investimento em seleção e melhoramento genético feito pelos criadores ao
longo das últimas décadas. Alta tecnologia
é atualmente aplicada na atividade, seja no
âmbito reprodutivo, genético, nutricional,
entre outros. Aceitamos o desafio de promover a capilarização da genética Nelore
selecionada nos rebanhos comerciais – demonstrando na prática, e com números,
os benefícios e vantagens do investimento
no melhoramento genético dos rebanhos.
Estratégia que pode estar aliada a uma política governamental de apoio à produção
visando a utilização de animais superiores
nos rebanhos comerciais. Trabalhando simultaneamente os conceitos da produção
pecuária sustentável, reforçamos a posição
da raça Nelore como fornecedora de um
alimento rico, saudável e sustentável.

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO

O “PAC” do Campo

FOTO: FÁBIO FATORI

FELIPE PICCIANI 1

A Nelore do Brasil há tempos vem alertando as autoridades brasileiras a respeito de
um potencial gargalo entre aumentos consecutivos de produtividade, crescimento de
consumo interno e externo e a urgência
de políticas públicas capazes de sustentar
este modelo de negócio. É fundamental
observar o setor como um grande parceiro
do País e, como contrapartida, atendê-lo
em seus limites e dificuldades.
1 Presidente da Associação dos Criadores de Nelore do
Brasil (ACNB)
www.nelore.org.br

REVISTA JC MASCHIET T O

S E M E N T E S PA R A PA S T A G E N S

3

E N T R E V I S TA

M o ac y r Corsi

SEM METAS NÃO SE CHEG
FOTO: LUCIANA RESENDE LIMA

POR MÔNICA SOUTELO

Impossível falar de pecuária e pastagem no
Brasil sem mencionar o nome de Moacyr Corsi.
Uma das maiores autoridades no assunto no
País, o engenheiro agrônomo e professor titular
do Departamento de Zootecnia da ESALQ
– Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz é palestrante requisitado para platéias
concorridas pelo Brasil afora.
Criado em uma propriedade rural na região de
Socorro, interior de São Paulo, ainda menino
traçou seu destino: queria estudar alguma
coisa relacionada ao campo. Fez graduação na
ESALQ e mestrado pela Ohio State University,
doutorado pela ESALQ/USP e PhD pela Ohio
State University. Possui Pós Doutorado pela
West Virginia University e trabalhou como
professor convidado na Massey University, NZ.
É hoje um pequeno-grande produtor (pequeno
no porte, grande nos resultados) e um
estudioso incansável que dispensa férias para
se dedicar às pesquisas. Na ESALQ foi um
dos principais responsáveis pela criação de
dois importantes centros de estágio que aliam
a parte teórica à prática com uma consistente
roupagem administrativa, que visa formar
profissionais com uma bagagem que extrapola
o universo puramente acadêmico: o CPZ –
Centro de Práticas Zootécnicas e o CAPIM
– Caracterização e Avaliação de Pastagens e
Manejo Intensivo.
Numa tarde de junho, Corsi, 66 anos, recebeu
a nossa repórter para contar um pouco de sua
trajetória e expor algumas opiniões. Alguns
tópicos da entrevista estão transcritos a seguir.
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O interesse por agronomia
Quando fazia o colégio, eu
era muito bom em números
e a professora de matemática
queria convencer minha família
de todo jeito que eu deveria
cursar o ITA. Mas, sempre que
ela me perguntava o que eu
queria ser, respondia: “quero
fazer alguma coisa que mexa
com fazenda”. Como ela viu
que não me convencia mesmo,
no último ano aconselhou:
“você vai para Piracicaba”.
Segui o conselho e entrei para
a escola.
O começo da carreira
Ao me graduar, fiz um concurso na Secretaria de Agricultura do Estado, passei e fui
designado para ser agrônomo
na minha cidade. A profissão
de agrônomo era muito con-

ceituada, tanto quanto à de
delegado, juiz. E meu pai ficou
muito contente. Contava com
o maior orgulho para os seus
amigos que eu ia para lá. Ao
dar a notícia na ESALQ que eu
havia passado no concurso,
o meu professor, Dr. Aristeu
Mendes Peixoto, me disse: “se
você ficar aqui eu te mando
para os Estados Unidos”. Foi
assim que eu fiz meu primeiro
curso – mestrado - na Universidade de Ohio – e foi assim que
fiquei definitivamente na escola.
O mais interessante é que no dia
da minha viagem meu pai me
perguntou: “mas pasto é muito
fácil; todo mundo faz; porque
você vai precisar aprender lá
fora isso?”. Minha resposta foi:
”se tem alguém estudando é
porque deve ser alguma coisa
mais complexa do que a gente
imagina”. E fui embora.

A motivação pelo estudo
Muitas vezes vi meu pai ser enganado com novas tecnologias.
Inúmeras vezes vi a informação
errada sendo dada a uma pessoa que estava acreditando
naquilo. E daí em diante tive
uma vontade imensurável de
entender melhor a informação
técnica, e isso fez com que eu
estudasse e estude bastante,
que lesse muito, que me dedicasse aos estudos.
A importância do treinamento
Nós precisamos treinar as
pessoas. São pouquíssimos
os administradores de propriedades que sentam com o seu
executor e falam para ele quais
são as suas metas. Como pode
o empresário não deixar seus
funcionários saberem quais são
os seus objetivos? Como pode
chegar a algum lugar desse jeito? Essa é a principal crítica que
sempre faço à administração de
propriedades, principalmente no
setor da pecuária.
Um negócio excelente
Se eu produzir arroba a R$
50,00 ou R$ 60,00 e vender
essa arroba a R$ 80,00 (que é o
que está hoje) eu ganho muito,
eu ganho um diferencial de R$
30,00, investindo R$ 50,00.
Conheço pecuaristas que têm
retorno acima de 25% ao ano.
Nem a indústria consegue isso.
Então, por que falar que a pecuária é ruim? Porque faltam
índices e falta uma avaliação
dos índices.
Índices imprescindíveis
Esta falta leva a pessoa a se
acomodar porque ela acha que
aquilo que faz é o que de me-

“

O pecuarista
precisa definir
metas, ver
quais são os
pontos de
estrangulamento
e treinar os
executores para
poder atingilas. E depois
cobrar.”

lhor pode ser feito. Ninguém
admite que está fazendo um
erro ou que está fazendo propositalmente uma coisa inferior.
Como é que você acha que no
Brasil o pecuarista comercializa
o produto dele – o boi – com
o frigorífico? Ele comercializa
através do peso. Peso significa
balança. E ele não tem balança!
Um estudo do Levantamento de
Unidades Produtivas Agrícolas
(LUPA, da Secretaria de Agricultura de São Paulo) mostrou
que só 2,5% das propriedades com atividade pecuária
em São Paulo tem balança.
Como você pode implementar
tecnologia se não é capaz de
medir ou quantificar a tecnologia
que você está empregando?
E observe que isso não significa

que essas propriedades usem a
balança. Elas usam só quando
vendem o animal para saber
quanto vai dar de rendimento.
Mas não usam como uma ferramenta gerencial. E você tem que
fazer da balança uma ferramenta
gerencial para saber quanto
está rendendo o que você está
fazendo, qual é o retorno de cada
atividade que está fazendo com o
animal, manejo, suplementação,
seja o que for. A balança não
serve apenas como uma coisa
de fim de processo; ela deve
estar inserida no processo todo.
Mudança no campo
Outro índice levantado pelo LUPA
mostra que a idade média dos
produtores rurais está em torno
de 55 anos. Como a expectativa
de vida do brasileiro é 72, em
cerca 20 anos vai sumir essa geração que está no campo. Ela vai
ser substituída por outra provavelmente muito mais tecnificada.
As pessoas estão mudando, a
faixa etária está mudando, o nível de educação está mudando,
a qualidade de vida no campo
mudou muito com eletricidade,
infraestrutura de estradas, etc.
Isso faz com que as pessoas
fiquem mais no campo. Então,
eu posso colocar pessoas que
tenham um nível de vida melhor
no campo e elas se contentam
naquele meio de vida e evidentemente satisfeitas produzem
melhor.

E N T R E V I S TA

A A LUGAR NENHUM
namento e depois acham que
dali para frente anda sozinho.
Não anda.
Pecuária e sustentabilidade
Normalmente as tecnologias
que são empregadas no sentido da sustentabilidade são
as mesmas tecnologias que
geram economia na produção.
Por exemplo, metano. Existe a
crítica de que o animal é um
produtor de metano e isso
tem um efeito sobre o meio
ambiente. Hoje, todo mundo
sabe que à medida que se faça
o animal mais precoce, que se
trabalhe melhor esse animal
no pasto e se trabalhe melhor
a nutrição desse animal, ele
é abatido mais cedo e produz
muito menos metano por unidade de carne produzida. Isso
daí é sustentável e é ao mesmo
tempo um ganho econômico
para o pecuarista.
Código florestal
Acho que essas decisões têm
que ser técnicas. Se nós não
temos informações para tomar
uma decisão técnica, nós devemos chamar as universidades
e os institutos de pesquisa
para dar a sua contribuição
nos assuntos controver tidos
– o que não está ocorrendo.
Percebe-se que existe muito de
emocional dos dois lados – dos
ambientalistas e dos ruralistas.
E isso é muito perigoso.

Conselho para o pecuarista
Definir metas. E depois de
definidas, ver quais são os
pontos de estrangulamento
e treinar os executores para
poder atingi-las. Cobrar. Muitas
pessoas param no meio. Elas
têm metas, às vezes fazem treiREVISTA JC MASCHIET T O

“Este texto é uma sinopse
da entrevista concedida em
junho de 2010. Seu conteúdo
completo – com estes e outros
temas em profundidade – está
disponível em:

www.jcmaschietto.com.br
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Sustentabilidade no

PECUÁRIA SUSTENTÁVEL

*

Este é o grande desafio da pecuária nacional nos próximos anos, com implicações em termos técnicos, econôm
se dedicado a estudar e divulgar conceitos e tecnologias que viabilizem a prática da sustentabilidade na pecuár
ENG. AGR. RODRIGO PANIAGO
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Por conta das suas características de solo e clima,
o desenvolvimento da pecuária como atividade
econômica no Brasil é quase que natural, o
que permite ao país produzir proteína animal
de forma barata. No entanto, ter como foco a
sustentabilidade na produção é fundamental
para que a pecuária possa ser uma constante
fonte de alimentos sem depreciar o patrimônio
ambiental do país.
Conforme dados da FAO (Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas), para
atender ao aumento da população e ao crescimento da demanda per capita nos países em desenvolvimento, a produção de alimentos deverá
dobrar nas próximas décadas. Essa pressão será
sentida especialmente com relação a produtos
como carne e leite. No entanto, para que isso
ocorra de forma sustentável, 80% da expansão
terão de vir das áreas já exploradas atualmente e
apenas 20% poderão decorrer da incorporação
de novas áreas de produção.
A saída para tal dilema é evidentemente o aumento de produtividade. Afinal a história da agricultura
mundial comprova tal afirmação, pois em 1950
um hectare de terra produzia alimento para menos
de duas pessoas. Já em 2000, o mesmo hectare
produzia alimento para mais de quatro pessoas.
Em 2050, a previsão é de que um hectare terá de
produzir alimentos para mais de sete pessoas.
Para os especialistas em produção de alimentos,
os resultados obtidos evidenciam a incorporação
de maior tecnologia no sistema de produção e
nesse sentido, com o aumento da produtividade
dos animais e das pastagens, a bovinocultura
reduzirá a demanda por área de produção, reduzindo então a pressão sobre o desmatamento,
podendo inclusive permitir a migração de áreas
de pastagens para a agricultura, aumentando a
oferta de alimentos de forma indireta.
Atualmente, segundo dados da Embrapa, a
produtividade animal é de aproximadamente 50
kg de equivalente carcaça por ano. O potencial
biológico por meio da tecnologia disponível é
de 100 kg. No entanto, ao analisar os sistemas
intensivos com recria a pasto, período que vai da
desmama ao início da engorda, a produtividade
já é de 62-65 kg.
Em relação à produção por área, o Brasil tem uma
média de 75 kg por hectare ao ano e a pesquisa
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“

Via sustentável para a pecuária do Brasil
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O foco em produtividade é importante
para liberar áreas
de produção e
reduzir o desmatamento e a emissão
dos gases de efeito estufa”
nacional já mostrou um potencial de mais de 300
kg. Estes números demonstram que está na produção por área o maior potencial de crescimento
em produtividade para a pecuária brasileira.
Por outro lado, além da constatação de áreas
subutilizadas e da necessidade de investimento
em novas técnicas, a opinião da maioria dos
extensionistas da Associação dos Profissionais de
Pecuária Sustentável (APPS) é que ainda há falta
de consciência por parte dos produtores rurais
do sinergismo que existe entre produtividade e
sustentabilidade. A culpa desta aparente falta de
consciência está na forma como a sociedade
debate atualmente esta questão. Há muito alarmismo e poucos são os cientistas da área que
são ouvidos pela mídia, pois desenvolvimento
sustentável é muito mais do que simplesmente
preservar a natureza.
Exemplos claros de alarmismo estão nos números sobre a emissão de equivalentes em gás
carbônico da agropecuária brasileira que são
divulgados por organizações não governamentais (ONG’s), que desconsideram a fixação de
carbono que ocorre na produção agrícola, apresentando somente o valor total e não o líquido
das emissões de GEE.

S E M E N T E S PA R A PA S T A G E N S

A definição da ONU para desenvolvimento
sustentável está baseada em quatro pilares:
equidade social, eficiência econômica, preservação ambiental e educação. Portanto, para
que um empreendimento rural seja sustentável
ele também deve ser rentável. É justamente por
isso que o produtor rural não precisa ter receio
de ser sustentável, pois a maioria das tecnologias
disponíveis para aumentar a rentabilidade de seu
negócio são as mesmas que darão sustentabilidade para a sua produção.
Do ponto de vista estratégico para o Brasil, a
importância da produção com foco em produtividade não está só na possibilidade de redução
de desmatamento e liberação de mais áreas
para a produção de grãos e outros alimentos,
mas também é a principal opção tecnológica
para mitigação da emissão dos gases de efeito
estufa (GEE). Ao reduzir o tempo gasto com
a recria e engorda dos animais (diminuindo a
idade ao abate), a produção total de gás metano
(CH4) é reduzida de forma drástica, ou seja, é
possível diminuir a emissão de CH4 por kg de
carne produzida.
As tecnologias para a produção sustentável da
pecuária não só podem reduzir a emissão de GEE
da pecuária como podem fixar carbono, pois são
as gramíneas as plantas mais eficientes na realização da fotossíntese. Pastagens bem formadas
e bem manejadas podem fixar mais carbono
no solo, melhorando o balanço de carbono da
agropecuária nacional.
Estudos para mitigação de GEE devem avaliar
custos. Afinal, sistemas mais intensivos são bons
para a produtividade e para o meio ambiente,
mas exigem investimento. O equilíbrio entre a
emissão de carbono pelo bovino e a fixação pelas
forrageiras nos sistemas de produção a pasto,
em sua esmagadora maioria em áreas tropicais,
ainda não foi totalmente desvendado, por isso o
País precisa investir mais neste tipo de pesquisa.
O Brasil pode sim ser uma constante fonte
segura de produtos alimentares e, para isso,
precisa desvendar melhor o balanço de carbono
de sua pecuária e ter condições facilitadas para
que seus produtores possam adotar as inúmeras
tecnologias já disponíveis que visem o aumento
de produtividade, como forma de garantir a
sustentabilidade da produção.

1 Sócio

da Boviplan Consultoria e Presidente da Associação
dos Profissionais de Pecuária Sustentável (APPS)
rodrigo@boviplan.com.br
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campo

* sustentável é aquilo que “...é capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, por longo período” (dic. Aurélio).

micos, sociais e ambientais. A Revista JC Maschietto convidou dois profissionais de destaque no setor que têm
ria nacional. Conheça as idéias e experiências de Rodrigo Paniago e Geraldo B. Martha Junior.
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Sustentabilidade da Pecuária de Corte

Entretanto, quando esta condição não for
possível, passam a ser desejáveis estratégias
que resultem em “pequena perda-grande
ganho”, na qual o favorecimento de uma
dimensão da sustentabilidade, em detrimento
de outra, variará conforme a situação.
TECNOLOGIAS
A dimensão técnica diz respeito à disponibilidade
de tecnologias que possam ser adotadas pelos
produtores. A possibilidade de produção será
então determinada pelas tecnologias e pelos
recursos/fatores de produção disponíveis.
A geração de tecnologias é um problema
da pesquisa. Nesse aspecto, a pesquisa
agropecuária no país, particularmente a partir
da década de 1970, tem reconhecidamente
avançado a passos largos na geração de
tecnologias e de sistemas de produção capazes
de atender aos mais variados critérios, sejam
eles econômicos, sociais ou ambientais.
Para o futuro, os resultados projetados para a
pesquisa agropecuária brasileira são igualmente
animadores.

QUEDA DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
Por uma perspectiva socioeconômica, a
pecuária contribui positivamente para a geração
de emprego e renda no país. O setor também
é importante no cenário nacional, pois abriga
contingente expressivo de trabalhadores de
menor qualificação, quando para estes as
oportunidades de emprego são reduzidas
nos setores que requerem maior qualificação
profissional.
No período de 1997 a 2009 o setor de
carne bovina apresentou saldo acumulado na
balança comercial de R$ 27,7 bilhões.3 Estes
superávits contribuíram para a estabilidade
macroeconômica do país e financiaram
importantes programas do governo.
Ademais, o fato de a oferta de carnes no país
ter consistentemente crescido a taxas mais
elevadas do que a demanda possibilitou
FOTO: ACERVO JC MASCHIETTO

Na próxima década, a expansão da produção
agropecuária brasileira deverá ser da ordem
de 40%. Paralelamente, nos próximos anos,
devem ganhar envergadura pressões sociais, no
país e no exterior, para que sejam incorporados
critérios de sustentabilidade à produção agrícola.
O conceito e a importância do desenvolvimento
sustentável passaram a ser propagados de
modo mais intenso e frequente a partir do
final da década de 80, ganhando musculatura
nos últimos 10 anos. A sustentabilidade seria
alcançada quando as dimensões técnica,
econômica, social e ambiental relacionadas
à produção agropecuária fossem atendidas.
Estas dimensões têm forte interdependência
e deveriam, em uma situação ideal, ser
contempladas simultaneamente.
Associar a proposta de sustentabilidade a
apenas uma dimensão, como a econômica ou
a ambiental, é, portanto, critério insuficiente
e equivocado, pois não reflete seu aspecto
múltiplo. Desse modo, os modelos de produção
agropecuários devem buscar estratégias
“ganha-ganha”, isto é, ganhos simultâneos
em todas as dimensões da sustentabilidade.

A evolução do agronegócio brasileiro, nas
últimas décadas, atesta que a difusão de
tecnologia tem sido muito rápida todas as vezes
em que a relação de preços foi favorável. Em
vista da grande demanda novas tecnologias
serão adotadas nas situações em que forem
competitivas com as alternativas existentes e
os preços relativos forem favoráveis.
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redução dos preços reais da carne pagos pela
população brasileira. Pelos dados do DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos), para a cidade de
São Paulo, calcula-se que o item carne, em
junho de 2010, valia cerca de 30% do valor pago
em novembro de 1973. Essa queda de preços
tornou um alimento de elevado valor biológico
acessível aos mais pobres, atenuou pressões
inflacionárias e, pelo efeito-renda da demanda,
em especial na população de renda mais baixa,
o que dinamizou outros setores da economia.
ECONOMIA DE TERRA E EMISSÕES DE
GASES DE EFEITO ESTUFA
O ecossistema de pastagens provê importantes
serviços ambientais para a sociedade, dentre
os quais o aumento na matéria orgânica do
solo, determinando maior taxa de infiltração
e armazenamento de água e menor perda por
escorrimento superficial e por erosão. Este
maior teor de matéria orgânica ainda equivale a
captura do CO2 da atmosfera e a sua estocagem
no solo, mecanismo importante para mitigar o
aquecimento global.
Duas questões têm sido apresentadas à
pecuária: a primeira é que a expansão do setor,
via aumento na área de pastagens, incentiva
o aumento do desmatamento. A segunda diz
respeito à emissão de gases de efeito estufa,
particularmente o metano, pelo rebanho bovino.
A pecuária, na sua origem, foi uma
atividade pioneira, associada à expansão da
fronteira agrícola, em resposta à conjuntura
macroeconômica e aos valores da sociedade
no passado que apontavam para a necessidade
de ocupar o território. Entretanto, nas últimas
décadas, o modelo de produção da pecuária
mudou sensivelmente e passou a priorizar
tecnologias mais intensivas em capital, as
quais vêm gerando significativos ganhos
na produtividade e, consequentemente, um
expressivo efeito poupa-terra.
Com base nos dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), de 1970
e de 2006, a produção nacional de carne bovina
foi de 1.845,18 e 6.886,58 mil toneladas
de equivalente-carcaça, respectivamente. A
produtividade passou de 13,82 kg/ha, em
1970, para 43,38 kg/ha de equivalente-carcaça,
em 2006, representando um robusto ganho
de produtividade da ordem de 3,23% ao ano.
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Estes ganhos responderam por cerca de 87%
do crescimento da produção (5.041 mil t de
equivalente-carcaça), que cresceu a taxas
anuais de 3,73% no período. A expansão da área
de pastagens, de 133,48 para 158,75 milhões
de ha – equivalente a uma taxa de crescimento
de 0,48% ao ano – explicou apenas 13% do
aumento na produção do período 1970-2006.

Quando os ganhos devidos à taxa de lotação
e ao desempenho animal no período de 19702006 foram computados, o ‘efeito poupaterra’ aumentou para cerca de 340 milhões
de hectares. Sem estes ganhos, para obter a
mesma produção, o adicional de 340 milhões
de hectares teriam que ser incorporados à
produção.

Os ganhos de produtividade da pecuária, ao
disponibilizar terras para outras atividades

Com relação às emissões de gases de efeito
estufa pelo efetivo bovino brasileiro, verificase grande potencial para a expansão da
produção de carne bovina no país sem aumento
proporcional nas emissões. Há, na verdade,
oportunidade para se aumentar a produção de
carne bovina mantendo-se estáveis os níveis
atuais de emissão de metano. Esta condição
ocorre pelo aumento no desempenho produtivo
e reprodutivo do animal, que determina menor
emissão por unidade de produto, quando
tecnologias e sistemas de produção mais
eficientes na geração de desempenho animal
são adotados. Exemplificando, análises recentes
mostraram ser possível reduzir as emissões de
metano por unidade de ganho de peso vivo em
aproximadamente 40% quando a recria-engorda
de bovinos é feita na integração lavourapecuária ou em confinamento, ao invés da
terminação realizada em pastagens degradadas.4

“

A pecuária
nacional
já busca a
sustentabilidade
há décadas,
produzindo
benefícios
sócioeconômicos
e ambientais para
a sociedade.”
agrícolas, permitiram a expansão da produção
de alimentos e biocombustíveis no país
sem concomitante expansão na área de
culturas e pastagens. Em 1995, de acordo
com o Censo Agropecuário do IBGE, a área de
‘lavouras+pastagens’ foi de 219,49 milhões de
ha. Em 2006, ‘lavouras+pastagens’ ocuparam
218,60 milhões de ha.
Essa expressiva mudança na estrutura produtiva
da pecuária nacional, pautada em ganhos de
produtividade, gerou notável ‘efeito poupaterra’. Devido aos ganhos em taxa de lotação,
que passou de 0,59 cabeças/ha, em 1970,
para 1,08 cabeças/ha, em 2006, este ‘efeito
poupa-terra’ foi de 132 milhões de hectares.
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Como comentário final, críticas vêm sendo feitas
à pecuária no sentido de que ela precisa trilhar
o caminho da sustentabilidade. Certamente há
muito o que avançar. Entretanto, a análise de
algumas das estatísticas oficiais disponíveis
permite concluir que a pecuária nacional já
vem buscando o caminho da sustentabilidade
há décadas, e que esse esforço do setor tem
produzido significativos benefícios sócioeconômicos e ambientais para a sociedade. Esta
expressiva evolução da pecuária, nos últimos
35 anos, refletiu um conjunto de importantes
fatores. O desenvolvimento de uma agropecuária
baseada em ciência foi fundamental.

1 Pesquisador

da Embrapa Estudos Estratégicos e
Capacitação. Bolsista CNPq. geraldo.martha@embrapa.br.

2 Extraído

de artigo em fase final de revisão na Revista de
Política Agrícola.

3 Dados

obtidos junto ao Agrostat Brasil, do MAPA, a partir
de estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio. O saldo refere-se a exportações subtraídas das
importações de carne bovina.

4 Barioni, L.G.; Martha Jr., G.B., Sainz, R.D. Emissões do setor
da pecuária. In: Gouvello, C. Estudo de baixo carbono para

o Brasil. Brasília: Banco Mundial, 2010. (Tema D, Relatório
Técnico).
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NECESSIDADES
E OPORTUNIDADES
O crescimento da demanda de alimentos é uma oportunidade para
o Brasil e o consumo de alimento uma necessidade, que deve ser
atendida não só por questões econômicas, mas humanitárias.
De acordo com as projeções
para a década de 2010-2019,
divulgado pela FAO (Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e pela OECD
(Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), o
apetite do mundo por alimentos,
especialmente carne, deverá ser
crescente. Os países em desenvolvimento deverão contribuir
com 86% do aumento de consumo
esperado.
Segundo o relatório, o consumo
mundial de carnes nos países
desenvolvidos, que representa hoje
60% do consumo mundial, deverá
crescer 2,4% ao ano durante a
próxima década.
Esses números escancaram o
tamanho da oportunidade que
o Brasil terá em atender a esse
crescimento e o tamanho da responsabilidade como produtor de
alimentos. As projeções são de que
até 2019 os fazendeiros brasileiros
atendam a 33% das exportações
mundiais de carnes.
Com o aumento da demanda, a
pecuária nacional deverá se desenvolver com mais velocidade e
simultaneamente superar desafios,
antigos e novos, impostos em
função da ocupação desse espaço
no mercado global.
PRESSÕES
A pecuária é uma atividade sempre
afrontada. Enfrenta a valorização
das terras, a elevação dos custos
de produção, a perda de valor de

seu produto final, suporta pressões
externas de origens diversas e a
concorrência com outras atividades agrícolas.
A pressão econômica não é novidade. Na figura 1 estão representados a evolução do preço do boi,
os índices de custo de produção e
a inflação desde 1994.
Nos últimos 16 anos os custos
de produção da pecuária subiram
mais do que a cotação do boi. Mais
que isso, na prática, o boi gordo
perdeu valor real pois os preços
variaram abaixo da inflação, dimi-

quem desconhece a realidade da
atividade e não está interessado
em seu progresso.
Mas qual tem sido a resposta do
campo frente a esses obstáculos?
EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS
Apesar das pressões contrárias, de
acordo com estimativas da Scot
Consultoria, de 2000 até meados
de 2010, a produção de carne bovina aumentou 49,2% e a produção
de leite, 50,4%.
Esse aumento de produção foi
possível em função do aumento

FIGURA 1.

Variação do preço do boi em São Paulo (R$/@), índice de custo da pecuária de alta (AT) e baixa tecnologia (BT), e
inflação (IGP-DI). Agosto de 1994 = 100.

nuindo as margens da atividade
pecuária.
Além dessas pressões econômicas, uma outra onda de pressões
atinge a pecuária. O boi brasileiro,
criado, produzido em pasto, privilegiando o bem estar e a sanidade animal, vem sendo acusado,
dentre outras coisas, de ser a
fonte primária de desmatamento,
trabalho escravo e de servir para
“esquentar dinheiro” seja lá o
que isso signifique. Conversa de

de produtividade. Estimamos, por
exemplo, que a taxa de lotação
média da bovinocultura do Brasil
tenha crescido 18,4%. Um salto de
0,76 U.A. para 0,90 U.A (unidade
animal = 450 kg)/hectare.
Em uma análise de longo prazo, a
competência da nossa pecuária fica
evidente ao produzirmos em taxas
muito acima das mundiais e com
menor avanço sobre novas áreas.
De acordo com dados da FAO e do
MAPA - Ministério da Agricultura,
REVISTA JC MASCHIET T O
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ALCIDES TORRES 1

Pecuária e Abastecimento, de 1975
a 2007, a área de pastagem nas
fazendas brasileiras cresceu 33,3%
menos do que a média mundial, ao
passo que, a produção de carne
bovina brasileira cresceu 511%.
A aplicação de tecnologia é certamente o caminho para atingirmos
não só a sustentabilidade ambiental, mas também a econômica.
Com o uso de tecnologias de
amplo domínio prático-científico,
podemos aumentar a produção,
eficiência econômica e liberar
áreas para agricultura sem a necessidade de desbravar novas áreas
para produção.
Por exemplo, com uma taxa de
lotação média de 1,8 U.A./hectare,
que pode ser facilmente obtida
com as técnicas já dominadas pelos pecuaristas, poder-se-ia dobrar
o rebanho nacional ou liberar 86
milhões de hectares mantendo o
rebanho estável.
Por fim, se existe conhecimento,
vontade e determinação para a evolução no sentido de uma pecuária
moderna, o que falta certamente é
apoio oficial, através de políticas
de incentivo, instrumentos de
mercado, logística e financiamento
a juros e prazos condizentes com
atividade.

1

Alcides Torres, engenheiro agrônomo

2Gustavo Adolpho Maranhão Aguiar,

zootecnista
Scot Consultoria
www.scotconsultoria.com.br
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A TEORIA DOS JOGOS E A FARS
Quem assistiu ao filme “Uma Mente Brilhante”, estrelado pelo ator Russell Crowe,
já teve um primeiro contato com a história
de vida de John Nash. Matemático brilhante,
ganhador do Prêmio Nobel de Economia
(1994) e atormentado pela esquizofrenia,
Nash ajudou a aprofundar o alcance e a
utilidade da chamada “Teoria dos Jogos”.
O objetivo dos matemáticos que desenvolveram esta teoria foi simular as várias situações
possíveis em que duas ou mais pessoas (ou
entidades) estivessem submetidas às consequências não só de suas próprias ações, mas
também das ações dos outros.
Um conceito importante é que estas entidades (ou “jogadores”) lutam por diferentes objetivos, nem sempre opostos, e cada jogador
tem consciência de que os outros também
agem de forma a atingir suas próprias metas.
Em outras palavras, a proposta é que a vida
em sociedade é um grande jogo estratégico.
John Nash deu um passo além, propondo a
“noção de equilíbrio”, que ocorre quando
cada jogador encontra sua maneira de atuar
no jogo. Cada um, portanto, cria sua melhor
estratégia possível, levando em conta o que
o outro está pensando.
A Teoria dos Jogos pode ser utilizada para
estudar os mais variados eventos, como
eleições, evolução genética, conflitos entre
países, disputas comerciais, etc. E pode ser
usada também (por que não?) para analisar
o mercado atual de sementes para pastagens, que atravessa momentos de riscos e
incertezas.
Acompanhe nosso raciocínio – sem entrar na
complexidade matemática do tema – imaginando que, de maneira simplificada, existam
apenas quatro “jogadores” neste tabuleiro:
(1) O Ministério da Agricultura (MAPA),
que define as regras do setor e fiscaliza sua
execução;
(2) A Empresa “A”, que produz sementes
de acordo com as regras estipuladas pelo
MAPA;
(3) A Empresa “B”, que vende sementes
considerando apenas o que o mercado
demanda, desprezando os parâmetros
legais; e,
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“

Vejamos: a empresa “A” (2) tem um comportamento previsível, já que sempre segue
as regras. Assim, considerando apenas este
conjunto de jogadores, o objetivo do MAPA
(1) caminha para ser alcançado.

O pecuarista
tem todos os
motivos para
desconfiar da
seriedade da
empresa que
lhe oferece
uma braquiária
de VC 36%.”
(*)

(4) O Pecuarista, que utiliza semente para
formar suas pastagens.
Podemos afirmar que o MAPA (1) formula
as regras tendo como parâmetros a melhoria
do setor e o aumento da produtividade da
pecuária. Exemplo disso é a decisão pelo aumento no padrão mínimo de sementes puras
formalizada na IN 30. Por esta instrução, as
sementes do gênero Brachiaria, por exemplo,
só podem ser vendidas com um mínimo
de 60% de pureza, o que traz uma série de
benefícios para o pecuarista.
O objetivo com isso é uma melhoria técnica
do setor. Porém o tiro pode sair pela culatra...
Para explicar isto utilizemos conceitos da
Teoria dos Jogos, segundo a qual as repercussões de uma decisão derivam não só da ação
de um jogador, mas também do conjunto
das ações dos outros.

S E M E N T E S PA R A PA S T A G E N S

Porém o mesmo não ocorre se considerarmos
o comportamento da empresa “B” (3), que já
vendia uma semente ilegal antes desta regra (a
chamada ‘braquiária VC 24%’). A tendência
é que ela aumente as vendas de sementes
ilegais, mesmo elevando um pouco a pureza
de suas sementes, colocando em risco o
ambiente técnico do setor. Surgiu assim, em
2009, uma nova aberração: a ‘braquiária VC
36%’, irmã gêmea da de 24%.
E por que a ‘braquiária VC 36%’ é ilegal?
O MAPA (1) determina um mínimo não
só para a pureza (60%), mas também para a
germinação (60%). Ocorre que as sementes
saem do campo de produção com uma germinação mínima de, via de regra, 80% (*).
Assim, tomando o percentual de 60% de
pureza e esta germinação de 80%, teríamos
um valor cultural (VC) mínimo de 48%.
Como a empresa “B” (3) chega a um VC
36%? Abaixando a germinação? Claro que
não! Ela vende a semente com uma pureza
menor – e ilegal! – de cerca de 45%.
Para analisar por que a empresa “B” (3) age
dessa forma consideremos mais um conceito
da teoria econômica: a Lei dos Incentivos,
segundo a qual os agentes econômicos se
comportam racionalmente de acordo com
os incentivos definidos por seu ambiente,
que podem ser positivos ou negativos (os
populares ‘cenoura’ ou ‘porrete’).
Podemos dizer que um dos incentivos dados ao jogador (3) é a falta de um porrete
eficiente que o coíba de agir fora das regras.
O MAPA (1) aprimorou muito seu aparato
de fiscalização nos últimos anos, conseguindo punir algumas empresas do grupo (3).
Porém o Brasil é grande demais, a estrutura
do Ministério insuficiente, e a criatividade
de uma mente criminosa fértil demais para
evitar que o porrete funcione. E há muitas
empresas no grupo (3)...
Com isso, há uma tendência de deterioração
técnica do setor: fragilizada com a situação, a

empresa “A” (2) tem duas opções: sair do tabuleiro ou começar a também vender sementes ilegais. Repare que a reação do jogador
(3) às novas regras aponta contra o caminho
almejado pelo jogador (1), influindo também
no comportamento do jogador (2).
A chave para toda esta confusão toda está
nas mãos de um elemento não considerado
até agora no jogo: o pecuarista (4). É ele
quem pode ou não dar à empresa “B” (3) o
incentivo positivo (cenoura) para a venda de
semente de pureza baixa. É ele quem recebe
a oferta do produto ilegal.
E é ele também quem pode virar o jogo em
defesa de seus próprios interesses. Por que
afirmamos que são seus próprios interesses
que estão em jogo? Reparem que, por este
andar da carruagem, a tendência é uma diminuição significativa das empresas do grupo
(2), e um aumento no grupo (3). Este último
grupo é formado por jogadores que agem
incentivados pelo sentimento de impunidade, raciocinando da seguinte forma: “já que
conto que o MAPA (1) não vai perceber, posso
ganhar mercado vendendo semente com pureza
45%”. Porém, também por este raciocínio,
quem garante que realmente há 45% de
pureza nesta semente? Extrapolando, quem

garante que o jogador (3) faz o controle de
seus campos de produção de acordo com o
que estipula a lei, garantido a ausência de
misturas entre espécies e/ou com sementes
de plantas daninhas? Afinal, na cabeça dele,
“ninguém está vendo...”. E, por este raciocínio,
coisas piores podem vir... Nada disso interessa
ao pecuarista.
O jogador (4) pode ajudar a mudar este
quadro – e alterar o “equilíbrio de Nash”
atualmente favorável aos transgressores –
apoiando o MAPA (1) a identificar e punir
quem foge das regras apostando na impunidade. Para isso basta denunciar aqueles que
ofertam produtos ilegais. O quadro ao lado
contém os dados da ABRASEM – Associação
Brasileira de Sementes e Mudas para o encaminhamento das denúncias, que podem ser
anônimas e enviadas por e-mail, correio ou
fax. A ABRASEM saberá fazer chegar essas
informações aos responsáveis pela fiscalização
no MAPA.
Então você já sabe: tem todos os motivos
para desconfiar da seriedade de quem lhe
oferece uma braquiária de VC 36% (*). E de
desconfiar também de coisas piores...
Nenhum setor econômico dorme corrupto

e acorda honesto. E em nenhum lugar do
mundo o sol se põe na vigência de informalidade e se levanta para iluminar um ambiente
de pleno respeito às leis. A concorrência leal
e o respeito aos direitos do consumidor são
edifícios que se constroem no dia a dia, tijolo
por tijolo. E o pecuarista está em uma posição
privilegiada para apoiar esta causa.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

SA DA BRAQUIÁRIA DE VC 36%

Sementes JC Maschietto

ABRASEM – Associação Brasileira de
Sementes e Mudas
SCS – Quadra 01, Bloco G
Ed. Baracat – Salas 1601/1608
CEP 70309-900 Brasília-DF
Tel.: 61 3226.9022 / 3226.9990
Fax: 61 3323.3703
abrasem@abrasem.com.br

(*) A única exceção é a Brachiaria humidicola
‘comum’ (ou quicuio), que apresenta uma
germinação (na colheita) de 60% e, portanto, pode
ser vendida com VC 36% de acordo com a lei.
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NUTRIÇÃO ANIMAL

SUPLEMENTAÇÃO DE BO
FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS E JOÃO REBOUÇAS DÓREA1

O desempenho animal em pastagens é determinado principalmente pela ingestão de nutrientes. Esta, por sua vez, é determinada pela
composição bromatológica e pelo consumo
de forragem pelo animal.
Animais mantidos em pastagens tropicais
durante a seca, com baixos teores protéicos e
energéticos e recebendo apenas suplementação mineral, normalmente apresentam perda
de peso durante esse período. Nesse caso,
o teor baixo de proteína na forragem limita a
fermentação ruminal, a degradação da fração
fibrosa do alimento e a ingestão de forragem,
resultando via de regra em ingestão insuficiente de proteína e energia para desempenho
satisfatório do animal (REIS et al., 2004). A
manutenção do peso ou ganho moderado
na primeira seca após a desmama, pode ser
obtido com estratégias específicas de suplementação com doses restritas ou moderadas
(0,1 a 0,5% do PV) de suplementos protéicos.
Quando o objetivo é a terminação em pasto do
animal nessa época crítica do ano, doses altas
de suplemento protéico energético podem ser
fornecidas aos animais.
Quando mantidos exclusivamente em pastagens tropicais durante o período quente e
chuvoso do ano, os animais normalmente

apresentam ganho de peso diário entre 0,5
a 1,0 kg cab-1, com valor médio ao redor de
0,700 kg. cab-1. De modo geral, o potencial
genético desses animais não é expresso em
regime de pasto nas águas. Isso se deve
principalmente à restrição na ingestão de
energia, podendo ocorrer também restrição
protéica em pastagens mais pobres. Nesse
caso, doses moderadas (0,3 a 0,6% do PV) de
suplemento energético ou protéico energético
podem resultar em aumentos no ganho de peso
diário da ordem de 0,15 a 0,4kg cab-1.
Dessa maneira um programa bem elaborado
de suplementação com concentrado pode
constituir-se em ferramenta auxiliar para melhorar o desempenho individual dos animais
em pastagens, aumentar a taxa de lotação dos
pastos, aumentar a produção total de carne
por unidade de área, melhorar a qualidade
da carcaça obtida e favorecer a preparação
dos animais que serão terminados em confinamento, além de encurtar o período desse
confinamento.
A viabilidade econômica da suplementação
depende de vários fatores, como: custo da
suplementação, ganho extra obtido, preço
da arroba do boi, efeito da suplementação na
lotação dos pastos, encurtamento do ciclo

produtivo, menor tempo de terminação em
confinamento, dentre outros fatores. A terminação dos animais em confinamento após
o período de pasto, com a venda na época
de preço favorável na entressafra, pode aumentar a viabilidade da suplementação com
concentrado.
RECRIA EM PASTO
De modo geral, a suplementação na seca
é um investimento mais seguro e de maior
eficiência em termos de ganho de peso
extra por kg de suplemento fornecido que a
suplementação nas águas.
A suplementação nas águas deve ter maior
efeito positivo quanto pior forem as condições
das pastagens em termos quantitativos e
qualitativos. Entretanto, tem sido demonstrado que mesmo em condições de manejo
intensivo das pastagens nas águas, a suplementação com concentrado pode ter efeito
significativo no ganho de peso dos animais,
na lotação das pastagens e na redução do
tempo de terminação em confinamento.
Na Tabela 1 são apresentados dados de 4
experimentos conduzidos no Departamento
de Zootecnia da ESALQ com garrotes recriados em pastagens de Brachiaria brizantha cv.

Tabela 1 Níveis e fontes de suplementos para bovinos na fase de recria em pastos de Brachiaria brizantha cv. Marandu.

dias

%PB pasto

suplemento
%PV

suplemento
% PB

GPD kg

UA/ha

GPV/ha kg

109

12,6

0

-

0,595

4,5

542

109

12,4

0,3

20

0,673

5,3

675

109

12,7

0,6

20

0,810

5,6

893

109

12,6

0,9

20

0,968

6,1

1033

Costa
(2007)

152

15,3

0

-

0,54

5,8

-

152

15,3

0,6

11

0,96

6,1

-

Neto
(2010)

151

11,9

0

-

0,535

5,9

887

151

11,9

0,55

8,0

0,827

7,0

1522

Correia
(2006)

183

13,5

0,6

10,3

0,903

9,4

1778

183

12,3

0,6

18,5

0,909

9,6

1821

Exp

Correia
(2006)
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Marandu, manejadas em sistema rotativo com
altas taxas de lotação no período das águas.
Foram estudados níveis, fontes e estratégias
de fornecimento de concentrados para os
animais.
Com base na Tabela 1, fica claro o potencial
da suplementação nas águas em aumentar o
ganho de peso dos animais, a lotação dos
pastos e a produção de carne por área. O
aumento na lotação dos pastos decorre da
redução do consumo de pasto. O gráfico 1 à
direita é resultado da compilação dos dados
de 24 trabalhos de pesquisa revisados. Pode
ser observado o efeito marcante da suplementação energética na redução do tempo
de pastejo dos animais.
Para observar o comportamento da taxa de
lotação em função dos níveis de concentrado,
9 trabalhos foram compilados (Gráfico 2).
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO ENERGÉTICA
DURANTE RECRIA DE BOVINOS EM
PASTAGEM SOBRE A TERMINAÇÃO EM
CONFINAMENTO
Nutricionistas e pecuaristas têm questionado
os setores de pesquisa sobre os efeitos da
suplementação de bovinos durante a fase
de recria em pasto, na terminação desses
animais em confinamento. Poucos trabalhos
têm sido conduzidos nessa área.
Drouillard & Kuhl (1999) revisaram 11 trabalhos sobre a suplementação na fase de
recria em pasto e seu efeito na terminação
em confinamento. Em 7 trabalhos não houve
efeito e em 4 houve redução no desempenho
na fase de terminação.
Em trabalho recente conduzido por Lomas et
al. (2009), a suplementação energética na
fase de recria melhorou o desempenho animal
nessa fase. Durante a fase de confinamento os
animais suplementados mantiveram a vantagem de peso obtida no pasto, sem alterações
no consumo e ganho de peso. O período de
confinamento foi menor e o marmoreio da carne foi maior para os animais suplementados.
Dois trabalhos foram conduzidos no Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP (Correia,
2006; Ramalho, 2006) para estudar os efeitos
da suplementação energética no desempenho
de animais recriados em pastos com altas

NUTRIÇÃO ANIMAL

OVINOS EM PASTAGENS
1

Fonte: SARKER AND HOLMES, 1974; CHACON AND STOBBS, 1976; LANGLANDS AND SANSON, 1976; MALECHEK AND SMITH, 1976; STRICKLIN et al., 1976;
JAMIESON AND HODGSON, 1979a; JAMIESON AND HODGSON, 1979b; HENDRICKSEN AND MISON,1980; STOCKDALE AND KING, 1983; ZOBY AND HOLMES,
1983; ADAMS et al., 1986; DUNN et al., 1988; OLSON AND MALECHEK, 1988; BEVERLIN et al., 1989; OLSON et al., 1989; WALKER AND HEITSCHMIDT, 1989;
DELL CURTO et al., 1990; BARTON et al., 1992; ADAMS, 1985; DÓREA, 2009*; BODINE E PURVIS et al., 2003 ; VENDRAMINI et al, 2006 ; MACARI et al., 2007
; VENDRAMINI et al., 2007.
(*) Dados não publicados – Comunicação pessoal

2

Fonte: RAMALHO, 2006; DELL’ AGOSTINHO NETO, 2010; VENDRAMINI ET AL., 2006; VENDRAMINI ET AL., 2007; NEWMAN ET AL., 2002; PERRY ET AL., 1971;
CORREIA, 2006; COSTA, 2007; DA CRUZ ET AL., 2009 .

taxas de lotação durante as águas e o desempenho desses animais durante a terminação
em confinamento. Em ambos os trabalhos
os animais suplementados ganharam mais
peso durante a fase de recria em pasto que
os animais não suplementados. Na fase de
terminação houve redução no tempo de confi-

namento e aumento no rendimento de carcaça
e grau de acabamento dos animais (Correia,
2006) ou maior ganho de peso e eficiência
alimentar (Ramalho, 2006) para os animais
suplementados na fase de recria em pasto.
1Departamento de Zootecnia ESALQ/USP
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CRÉDITO PECUÁRIO

CELSO AFFONSO FILHO

OS DESAFIOS DE FINANCIAR

A PECUÁRIA BRASILEIRA
O aumento da demanda por carne bovina,
um dos itens mais importantes da dieta
alimentar da população, cresce ano a ano no
Brasil e no mundo. Se é verdade que isso é
uma oportunidade para todos os envolvidos
na cadeia produtiva, também é fato que traz
consigo um desafio: produzir cada vez mais
animais, num prazo mais curto. Hoje, o Brasil
abate o equivalente a R$ 44 bi por ano em
boi, o que representa cerca de 40 milhões
de cabeças abatidas/ano.
Para enfrentar essa necessidade, produtores
de todo o País têm buscado maneiras de
aumentar a produtividade de suas fazendas,
por meio do investimento em aumento do
rebanho e também em novas tecnologias
de manejo, fertilidade do solo, entre outros.
Ainda há, espalhados pelo País, muitos
confinamentos operando aquém de suas
capacidades, onerando o pecuarista e deixando de movimentar o setor.
Contudo, o Brasil ainda oferece alguns entraves para reverter esse quadro. O principal
deles é a carência de linhas de crédito. A
pecuária constitui-se no segmento do agronegócio que menos financiamentos recebe
do sistema financeiro atualmente, o que cria
dificuldades na modernização da cadeia.
Para obter o dinheiro subsidiado, há de se
atravessar muitas barreiras burocráticas,
inviabilizando o negócio em muitas ocasiões. Além disso, o limite ofertado ainda é
insuficiente.
Outra dificuldade que vem sendo superada
é a mudança na cultura do criador. Antes,
utilizava-se apenas do capital próprio para a
compra de gado e de seu custeio, e tinha-se
receio em tomar dinheiro no mercado. Mas
hoje, com a profissionalização do setor e seu
empreendedorismo, já se começa a enxergar
de forma diferente as oportunidades disponíveis no mercado.
A principal maneira de se captar dinheiro
no mercado é por meio da CPR - Cédula de
Produto Rural. Trata-se, simplesmente, de
um adiantamento concedido em cima do
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“

A pecuária é o
segmento do
agronegócio
que menos
financiamentos
recebe do sistema
financeiro.”
valor de abate dos animais. Esse capital é
importante para o custeio de aquisição de
animais, dieta para confinamento, insumos
e suplementação.
O Mercado Futuro também é uma opção
interessante e que tem se tornado popular
no setor. Com ela, o produtor consegue fixar
quanto irá receber pelo seu boi meses antes
do abatimento. Assim, pode programar os

seus custos de produção e a captação de
dinheiro no mercado com garantias de recebimento, sem o risco de surpresas.
Essa oferta de capital, aliada a um atendimento personalizado e a facilidade em
suas negociações, permitem aumentar a
produtividade da empresa rural. Além de
fomentar a cadeia, dá acesso ao que há
de mais moderno em gestão da pecuária,
adequadas a cada negócio e procurando
rentabilizar todas as etapas do processo de
forma sustentável.
Esta é inclusive uma das responsabilidades
dos financiadores da pecuária nacional.
Cuidar que o capital emprestado seja
utilizado, sempre, respeitando questões
socioambientais. Peço licença para utilizar
o Banco JBS como exemplo. Aqui, exigimos
que o cliente seja plenamente sustentável.
Por esse motivo, são adotadas medidas que
restringem a oferta de crédito a pecuaristas
que não atendam ao manual de boas práticas
desenvolvido pelo grupo. Para se obter empréstimo, o produtor não pode ter nenhuma
restrição ao seu trabalho, como denúncias
de trabalho escravo ou infantil, desmatamento, maus tratos com os animais, problemas
com a vigilância sanitária, entre outros.

Celso Affonso Filho – celsofilho@bancojbs.com.br
Gerente Comercial do Banco JBS
www.bancojbs.com.br.

SOBRE O BANCO JBS
O Banco JBS tem como propósito estimular o desenvolvimento da
pecuária nacional. Fundado em julho de 2008, o Banco vem promovendo a modernização e a inovação na cadeia produtiva, mobilizando
equipes especializadas para conhecer cada cliente e seus negócios.
Além de disponibilizar um portfólio de produtos e serviços direcionados
à pecuária, destacam-se o atendimento personalizado e a facilidade em
suas negociações, indispensáveis para criar relacionamentos sólidos
e duradouros com o cliente.
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É muito bom quando alguém
recebe um reconhecimento público
por uma obra realizada, em uma
sociedade que nem sempre valoriza
o mérito de empreendedores.
É melhor ainda quando este
reconhecimento é absolutamente
justo, em um país com muitos
‘empreendedores’ que se apropriam
de esforços alheios ou que fazem
uso de meios escusos para suas
‘conquistas’...
Porém o mais gratificante é quando,
além de se tratar de reconhecimento
absolutamente justo, o premiado
é de nosso relacionamento. Neste
caso os sentimentos se misturam:
desde o orgulho natural de ver um
parceiro nosso ter reconhecidos
seus esforços de décadas para
implantar um projeto modelo
de pecuária na região norte do
Brasil, até aquela sensação que
sempre aflora quando surgem
evidências – infelizmente não muito
freqüentes – de que ao menos
alguns setores estão entrando nos
eixos, ajudando a manter acesa a
chama de esperança no futuro de
nossa sociedade.
Pois foi justamente o que ocorreu
com o Sr. Epaminondas de Andrade.
Sua propriedade – a Fazenda Vale
do Boi, de Carmolândia/TO – foi
reconhecida entre as melhores
empresas do Brasil, na categoria
agronegócio, pelas boas práticas
de gestão adotadas.
A homenagem foi concedida pela
parceria entre Sebrae, Movimento
Brasil Competitivo (MBC),
Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ) e Gerdau que, através “MPE
Brasil - Prêmio de Competitividade
para Micro e Pequenas Empresas”,
busca reconhecer estadual
e nacionalmente as empresas
que promovem o aumento da
qualidade, da produtividade e da
competitividade, pela disseminação
de conceitos e práticas de gestão.
Quem visita a Vale do Boi tem
a oportunidade de vivenciar um
repertório vasto de ferramentas
de gestão da propriedade e da
atividade pecuária. Ao passar por

cada piquete – que aliás são todos
numerados – o visitante pode ter
a curiosidade de saber detalhes
sobre seu histórico: basta ligar para
o escritório da sede e obter dados
exatos sobre o lote de animais
ali alocado, quando entraram, o
período entre pastejo anterior,
histórico de taxas de lotação, etc,
controlados eletronicamente. Na
sede da propriedade, enquanto
saboreia um café passado na hora,
é possível consultar as pastas
de controle dos piquetes, com
resultados de análises de solo de
cada área nos últimos 5, 8, 12 anos,

líquido e, portanto, para apuração do
resultado econômico da atividade.
Boa parte destes conhecimentos
advém da experiência profissional
anterior do Sr. Epaminondas, que
fez carreira em grandes empresas
de São Paulo e Rio de Janeiro,
chegando a ser Diretor de Unidades
Industriais e dirigente geral de
empresas antes de retornar a suas
origens.
‘Nascido na roça’ – como ele gosta
de dizer – em Uberaba, sempre
alimentou o sonho de regressar a
este ambiente. Mesmo enquanto

Sr. Epaminondas (ao centro), entre Dr. Jorge Gerdau e o
presidente nacional do Sebrae.

permitindo um acompanhamento
de sua evolução e das intervenções
e correções administradas.
Aliás, controle é o que não falta
na Vale do Boi. Há, por exemplo,
um acompanhamento diário
dos índices pluviométricos dos
últimos 24 anos. Estão dizendo
que o aquecimento global está
modificando os regimes de chuvas
nos últimos anos? Ninguém melhor
para confirmar ou não isso na região
norte do que o Sr. Epaminondas. E
não estamos falando só de dados
pontuais, mas também de planilhas,
gráficos e curvas de tendências.
São feitos sistematicamente
inventários dos ativos, pasto por
pasto, piquete por piquete, lote por
lote. Os levantamentos mensais
são considerados no balanço
patrimonial, como ferramenta para
cálculo de variações no patrimônio

executivo mantinha uma atividade
pecuária em Minas, mas foi há 27
anos que viu a oportunidade de
materializar este projeto, quando
adquiriu em sociedade a área da
qual hoje é proprietário único. Cerca
de 3 anos depois da aquisição
mudou-se de mala, cuia e família
para o norte de Goiás – hoje
Tocantins. E foi a partir daí que
efetivamente começou a construir a
obra hoje reconhecida e premiada,
aumentando gradativamente sua
área com novas aquisições e
investindo em gerenciamento,
tecnologia e paixão.
Paixão que o fez investir em um
programa de melhoramento genético
hoje referência regional e nacional.
A Vale do Boi tem o controle de
genealogia de todo seu plantel,
mesmo para o gado não registrado,
e caminha a passos largos para
atingir a meta de mil matrizes
REVISTA JC MASCHIET T O

P.O.. As feiras para venda direta de
animais que promove na fazenda –
conhecidas como ‘Shopping Vale
do Boi’ – são concorridíssimas na
região, e vários animais da ‘marca’
Vale do Boi ocupam excelentes
posições nos rankings nacionais
da raça nelore. A fazenda é uma das
únicas a ter diversos animais com
sêmen disponível em centrais de
inseminação como Alta Genetics,
Lagoa da Serra e Nova Índia. Os
animais não são ‘preparados’ para
exposições: pratica-se na Vale do
Boi a produção de genética a pasto,
com todas as vantagens inerentes a
este processo.
Também nas relações com os
funcionários a Vale do Boi se destaca.
Isto é fruto de investimentos não só
nas estruturas e acomodações
disponibilizadas, mas também em
capacitação. Mas, para avaliar o
nível das relações, nada melhor do
que visitar a fazenda e vivenciar o
respeito mútuo entre empregadores
e empregados para verificar que isto
não é uma intenção, mas um fato
construído ao longo de anos de
confiança e profissionalismo.
Tudo isso foi avaliado e auditado
por técnicos do MPE Brasil, que
avalizam e justificam a concessão
do prêmio.
É da varanda da sede de sua
propriedade que o Sr. Epaminondas
pode acompanhar os números
e índices gerenciais, enquanto
observa nos piquetes ao redor
alguns de seus touros premiados em
pastos que são verdadeiras vitrines.
E é com a ajuda de sua esposa
– D. Walkyria – de dois de seus
três filhos – Ricardo e Paulo – e
de sua equipe de funcionários que
este pecuarista de 74 anos reúne
energias para visualizar no horizonte
metas ainda mais altas para sua
atividade pecuária.
Impossível para um visitante da
fazenda não se contagiar com este
entusiasmo.

GESTÃO PREMIADA

FAZENDA VALE DO BOI
RECEBE PRÊMIO NACIONAL

Fazenda Vale do Boi (Carmolândia/TO)
(63) 3414-3020
www.valedoboi.com.br /
valedoboi@valedoboi.com.br
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