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Apresentação
A proposta de gestão para a Embrapa Gado de 
Corte foi elaborada com base em um Posiciona-
mento Estratégico sustentado por três pilares que 
nortearão a Unidade para os próximos três anos, 
com previsão de mais três, e Visão de Futuro para 
2027, quando a Unidade atinge seu primeiro ciclo 
de maturidade científica e tecnológica. 

Propusemos um Modelo de Gestão Estratégica 
para Resultados, cujos pilares são caracterizados 
por: i) Proposta de valor organizacional com base 
nos ambientes interno e externo, com relação à 
CT&I para o agronegócio, e as transformações em 
benefícios que a Unidade deve gerar para a cadeia 
produtiva da pecuária de corte e ambientes ine-
rentes à sua atuação; ii) Desafios organizacionais 
e institucionais, de transferência de tecnologia e 
técnico-científicos que deverão ser superados em 
busca da excelência da Gestão de PD&I, do De-
senvolvimento Organizacional, da Comunicação e 
dos Negócios; e iii) Resultados prioritários formu-
lados em termos qualitativos por meio de Diretri-
zes e Políticas que contribuirão para o alcance da 
Visão de Futuro da Embrapa Gado de Corte e do 
Posicionamento Estratégico frente às potenciais 
forças, fragilidades, ameaças e oportunidades.

Esta proposta tem como fim contribuir para a 
transformação que a Unidade vem passando e 
deverá passar pelos próximos 35 anos. Portanto, 
está baseada no desenvolvimento de (e por) pes-
soas, principal ativo da Empresa, e orientada para 
a aprendizagem organizacional com comprometi-
mento e excelência.

Neste contexto, apresentamos o presente Relató-
rio de Gestão que traz a síntese das principais con-
tribuições e realizações no ano de 2011. 

São destacados quatro componentes de gestão 
com seus desdobramentos e grandes ações. Na 
gestão organizacional são destacadas as medidas 
de gestão desde o realinhamento da Unidade ao 
ambiente corporativo, de pessoas e infraestru-
tura até o início do fortalecimento da articulação 
e relações internacionais. Na gestão de P&D são 
apresentados dos indicadores técnicos-científicos, 
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projetos, cooperações e eventos, com destaque 
para os resultados tecnológicos, dos quais estão 
sendo incorporados ao sistema de produção e a 
cadeia produtiva. Resultados, estes, foco de uma 
instituição de C&T. Para gestão de transferência de 
tecnologia (TT) reporta-se o programa BPA, even-
tos, ações de prospecção, e de cooperações para 
TT, realização estratégica para disponibilizar solu-
ções e resultados à cadeia produtiva. Na gestão 
de comunicação estamos aprimorando nosso re-
lacionamento com cliente, crescemos e estamos 
fortalecendo a comunicação interna, reativamos o 
programa Embrapa & Escola, criamos e estamos 
aprimorando as primeiras mídias socias da Unida-
de, abrimos o ambiente institucional para as mídias 
e veículos de comunicação, e estamos com uma 
posição inicial diferenciada no contexto de comu-
nicação.

Esse é o primeiro grande passo na gestão da Unida-
de. Rumando para os seus 35 anos a Embrapa Gado 
de Corte atuará alinhada ao contexto dos desafios 
da cadeia produtiva, realizando PD&I como alicer-
ce da pecuária eficiente, em benefício da sociedade 
brasileira e de uma produção mais sustentável.

 

Cleber Oliveira Soares
Chefe-Geral da Embrapa Gado de Corte
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Histórico

O Centro Nacional de Pesquisa de Gado 
de Corte (CNPGC) – Embrapa Gado de 
Corte - foi criado em 1974 pela delibera-
ção 089/1974, de 23 de outubro. A cida-
de de Campo Grande, que na época era 
município de Mato Grosso, foi escolhida 
por especialistas do ramo que defendiam 
as condições favoráveis à produção de 
bovinos de corte. 

Em 1975, uma área de 1.620 hecta-
res (conhecida como Fazenda Modelo, 
localizada a 40 km do centro da cidade), 
o pessoal e os bens patrimoniais que 
pertenciam ao Instituto de Pesquisa e 
Experimentação Agropecuária do Oeste 
(IPEAO) foram transferidos para a Embra-
pa Gado de Corte. Além disso, o Exército 
cedeu ao CNPGC uma área de 3.081 
hectares (localizada 15 km do centro 
da cidade) e, aproximadamente, 6.000 
m2 de área construída. Nessa época, a 
Embrapa passou a dispor de 800 bovinos 
da raça Nelore e contava com uma equi-
pe de 15 pesquisadores em produção 
animal.

Oficialmente, o CNPGC só foi inaugurado 
em 28 de abril de 1977, evento que contou 
com a participação do presidente General 
Ernesto Geisel. No mesmo ano, a cidade 
de Campo Grande tornou-se capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul.   

O objetivo da criação do CNPGC foi au-
mentar a produtividade da bovinocultura 
de corte brasileira, que além de baixa, não 
apresentava crescimento e não atendia aos 
mercados interno e externo. Para tanto, foi 
necessário investir em pesquisa e promo-
ver o desenvolvimento da produção na-
cional, e, paralelamente a isso, houve uma 
melhoria substancial da estrutura física. 

O crescimento do Centro foi acentuado 
pela expansão de ações de pesquisa, 
seguida pelo incremento, treinamento e 
amadurecimento de sua equipe técnica. 
Dessa forma, o resultado do esforço das 
ações de pesquisa e desenvolvimento, de 
transferência de tecnologia e, de adminis-
tração da Embrapa Gado de Corte no de-
senvolvimento e fortalecimento da pecuá-
ria nacional tornou-se visível, pois o Brasil 
é hoje o maior produtor e exportador de 
carne bovina com qualidade superior.
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O Brasil é hoje o maior 
produtor e exportador 
de carne bovina com 
qualidade superior.

Foto: João Carlos Costa Júnior

Missão 

Viabilizar soluções tecnológicas sustentá-
veis para a cadeia produtiva da pecuária 
de corte em benefício da sociedade bra-
sileira.

Visão 

Ser referência mundial em soluções tecno-
lógicas para a pecuária de corte tropical.

Valores

Os valores que balizam as práticas e os 
comportamentos da Embrapa Gado de 
Corte e representam as doutrinas essen-
ciais e duradouras da empresa, são:

• Excelência em pesquisa e gestão
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• Responsabilidade Socioambiental

• Ética

• Respeito à diversidade e à pluralidade

• Comprometimento

• Cooperação

Pessoal

• 220 empregados, sendo 53 pesquisado-
res

• 235 bolsistas e estagiários – 2011

• 50 terceirizados

Infraestrutura

• Fazenda Sede – Campo Grande/MS

 Área: 3.081 ha

 Rebanho bovino: 2.320

• Fazenda Modelo – Terenos/MS

 Área: 1.612 ha

 Rebanho bovino: 1.099

 Rebanho ovino: 260

• Área construída total: 20.752,79 m2
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Regimento Interno

A Embrapa visando a reestruturação de sua governança cor-
porativa de forma a alinhar suas Unidades Descentralizadas 
promoveu no final de 2010 alterações significativas em gestão, 
refletindo em alterações nos regimentos internos dos Centros 
de Pesquisa.

Entre as mudanças mais significativas estão a extinção da Che-
fia-Adjunta de Comunicação e Negócios e a criação da Chefia-
-Adjunta de Transferência de Tecnologia (CHTT), com foco nas 
ações de Transferência de Tecnologia (TT) da Unidade. Dentro 
da Chefia de TT estão os setores de Implementação da Pro-
gramação de Transferência de Tecnologia (SIPT) e de Gestão 
da Prospecção e Avaliação de Tecnologias (SPAT). O SIPT tem 
como principais atribuições promover o processo de transfe-
rência tecnológica e a entrega de produtos tecnológicos, assim 
como, coordenar a execução de eventos de TT. Já o SPAT, 
antiga Área de Negócios Tecnológicos, apoia a construção de 
agendas de demandas de P&D e TT, acompanha o impacto de 
tecnologias lançadas no mercado, elabora e coordena a exe-
cução de contratos de negócios e colabora com o processo de 
propriedade intelectual. 

A Área de Comunicação Empresarial transformou-se em Núcleo 
de Comunicação Organizacional (NCO), ligado à Chefia-Geral 
da Unidade, e tem como atribuições elaborar, implementar, co-
ordenar e avaliar planos e projetos de comunicação, promover 
a interação da Unidade com a imprensa e seus clientes e de-
senvolver ações de comunicação interna, mercadológica, insti-
tucional e para transferência de tecnologia.

O antigo Setor de Informação é, atualmente, o Núcleo de Tec-
nologia da Informação (NTI), responsável pelo planejamento e 
implementação do Plano Diretor de TI, a governança de TI na 
Unidade; a promoção da segurança da informação baseada em 
TI; a viabilização do acesso aos produtos e serviços de TI; e o 
desenvolvimento, implantação e monitoramento dos sistemas 
de informação.
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Houve, ainda, a criação do Núcleo de De-
senvolvimento Institucional (NDI), que ao 
lado do NTI e do NCO, estão ligados à Che-
fia-Geral. O NDI coordena a elaboração do 
Plano Diretor da Unidade (PDU), promove 
melhorias na gestão e nos processos volta-
dos às áreas de P&D, TT e Administração.

Em Pesquisa e Desenvolvimento foram 
criados os Grupos de Pesquisa: Grupo de 
Pesquisa Animal (GPA), Grupo de Pesqui-

sa Vegetal (GPV) e Grupo de Sistemas de 
Produção (GSP), principais áreas de atua-
ção do Centro. O objetivo é promover uma 
maior interação da equipe de pesquisado-
res e técnicos, visando maior sinergia.

Na área administrativa, houve pequenos 
ajustes, como mudanças em nomes de se-
tores e remanejamento de atividades, per-
mitindo maior clareza das atribuições de 
cada área dentro da Unidade.
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CAPES, FINEP, CBAB, ICGEB e outras agên-
cias e autarquias. Professor colaborador 
em programas de pós-graduação na UFMS, 
UFRRJ, UFRPE, UNESP, UnB e outras univer-
sidades. Tem experiência nas áreas de para-
sitologia, doenças zoonóticas, biotecnologia, 
imunologia e genômica aplicada à saúde ani-
mal e nos últimos oito anos atua em gestão de 
P&D, Inovação, C&T para agronegócio. Tam-
bém é pesquisador 2 do CNPq e coordenador 
da Rede Sibratec de Inovação para Insumos 
em Sanidade e Nutrição Animal do MCTI.

Chefe-Adjunta de Administração

Lúcia Gatto 

Graduada em Zootecnia pela Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM) em 1988 e pós-
graduada em Gestão Empresarial pela Univer-
sidade Católica Dom Bosco (UCDB) em 1999 
e Marketing para Gestão Empresarial pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
em 2001. É analista da Embrapa Gado de 
Corte desde 1997. Foi supervisora da Área de 
Negócios para 
Transferência 
de Tecnolo-
gia, de 1999 a 
2008.  Poste-
riormente assu-
miu a Chefia-
Adjunta de Co-
municação e 
Negócios. Des-
de 2009 atua 
como Chefe-
Adjunta de 
Administração. 

Gestão 2011-2014

Em fevereiro de 2011 tomou posse a nova 
chefia da Embrapa Gado de Corte.

Chefe-Geral

Cleber Oliveira Soares  

Médico-veterinário, mestre em Parasitologia 
Veterinária e doutor em Ciências Veterinárias 
pela UFRRJ. Pesquisador da Embrapa na área 
de sanidade animal foi chefe de Pesquisa e 
Desenvolvimento entre 2005-2010 e membro 
titular do comitê assessor externo do CPAP. 
Atualmente, é membro do Comitê Assessor 
Externo do CNPGL, membro da diretoria do 
Colégio Brasileiro de Patologia Animal, mem-
bro da diretoria da Sociedade Brasileira de 
Defesa Agropecuária, membro de comitês 
científicos e técnicos nos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), CNPq, 
Fundação de Amparo a Pesquisa dos Esta-
dos de MS e de MT, CAPES, Colégio Brasilei-
ro Argentino de Biotecnologia,  INIA-Uruguai, 

INIA-Venezuela, 
BIOTECH-SUR, 
dentre outros. 
É consultor Ad-
hoc de revistas 
científicas nacio-
nais e interna-
cionais, editoras, 
fundações de 
amparo à pes-
quisa nacionais 
e internacionais, 
MAPA, MCTI, 
MDIC, BNDES, 
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Chefe-Adjunto de Pesquisa e 
Desenvolvimento

Valdemir Antônio Laura 

Engenheiro Agrônomo, mestre em 
Fisiologia Vegetal e doutor em Agronomia 
pela Unesp, Botucatu-SP. É pesquisador 
da Embrapa desde 2001, com pesquisas 
relacionadas à fisiologia de plantas 
cultivadas, principalmente, fisiologia 
de sementes, estresses abióticos 
em forrageiras tropicais e sistemas 
silvipastoris. Tendo sido professor na 
UEMS e Uniderp, atualmente, é professor-
colaborador e orientador no mestrado 
em Biologia Vegetal da UFMS. Ainda é 
pesquisador 2 do CNPq e consultor “ad 
hoc” de órgãos de fomento científico e de 
revistas científicas.

Chefe-Adjunto de Transferência de 
Tecnologia 

Pedro Paulo Pires 

Médico-veterinário graduado pela 
Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1984), com pós-graduação em 
Trazabilidad y Diferenciación de Calidad de 
Proces pela Universidad de La Republica, 
mestrado em Medicina Veterinária pela 
Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1987), doutorado em Medicina 
Veterinária pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (2000) e 
pós-doutorado pela Universidade Laval 
(2010). Pesquisador da Embrapa desde 
1989, sua linha de pesquisa permeia 
gerência digital de rebanhos, rastreamento 
e doenças infectocontagiosas.
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de processos: i) Cadastro de Usuários; ii) 
Gerência de Instituições; iii) Sistema de 
Estágio 2.0; e iv) Sistema Orçamentário. A 
instalação e orientações para uso de um 
sistema de troca de mensagens instantâ-
neas entre empregados da Unidade (PSI); 
a contratação de empresa para executar 
a melhoria na infraestrutura da rede local 
(cabeamento estruturado e ativos); a ex-
pansão da rede sem fio; a aquisição de 
equipamentos e licenças de softwares; 
a renovação de cerca de 25% dos com-
putadores da Unidade; e a instalação de 
servidor para o Sistema Pandora foram 
outras atividades realizadas.

 

Articulação Internacional

No ano de 2011, foram recebidas 26 vi-
sitas internacionais e um total de 282 
visitantes. Por meio desses visitantes a 
Embrapa Gado de Corte divulgou inter-
nacionalmente seus trabalhos de P&D 
em andamento, bem como, tecnologias 
desenvolvidas. 

Durante as visitas, a Unidade obteve 
informações referentes ao trabalho de-
senvolvido pelas instituições visitantes, 
identificou potenciais parceiros interna-
cionais tanto entre instituições públicas 
como privadas, iniciou negociações com 
o propósito de estabelecer acordos de 
cooperação internacional e ampliou a 
rede de relacionamentos dos profissio-
nais da Empresa. Após este levantamen-
to, o mapa de 2011 foi elaborado da se-
guinte maneira:

Desenvolvimento Institucional

Elaborou-se o desenho de mapa de con-
texto da Unidade, o que permitiu uma 
melhor visualização das interrelações 
entre as diversas áreas e a cadeia pro-
dutiva da pecuária de corte. O mapa é 
utilizado para aprimorar a gestão e faci-
litar a visão sistêmica a respeito de seu 
funcionamento, como conseqüência, ou-
tros mapas de contexto secundários es-
tão em elaboração e andamento, como 
os de P&D e de TT. 

Melhorias de processos, como de está-
gios, gestão orçamentária e gestão de 
contratos e convênios foram realizadas, 
as quais deram origem a sistemas in-
formatizados criados em conjunto com 
o Núcleo de Tecnologia da Informação 
(NTI).

Corporativamente, a Unidade partici-
pa com outras 14 Unidades do Projeto 
SIEXP de Gestão de Dados Experimen-
tais da Embrapa, no qual coordena a ela-
boração de padrões para pesquisas com 
animais e forrageiras na instituição, con-
tribui para o desenvolvimento do sistema 
DIR junto com o DTI e para o projeto-
-piloto corporativo de monitoramento do 
ambiente externo.

Tecnologia da Informação

Em 2011 criou-se o Sistema Integrado 
de Gestão e Pesquisa – Pandora, que 
contempla os módulos desenvolvidos a 
partir das melhorias realizadas por meio 
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Instituições País

AMAZONEN - Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG Alemanha

Humboldt-Universität zu Berlin Alemanha

Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim Alemanha

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola – AACREA Argentina

Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán Argentina

Grupo CREA (Consorcio Regional de Experimentación Agrícola) – Trenque Lauquen Argentina

Grupo CREA (Consorcio Regional de Experimentación Agrícola) – Curuzú Cuatiá Argentina

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuária – INTA  Argentina

Semillas Magna Argentina

Universidad de Concepción del Uruguay Argentina

Australian Farmers Travel Austrália

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo Bolívia

Camara Agropecuaria do Oriente de Bolivia Bolívia

Camara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – CAINCO Bolívia

Centro de Investigación Agrícola Tropical – CIAT Bolívia

Embaixada Brasileira da Bolívia Bolívia

Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario de Bolivia Bolívia

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –  CORPOICA Colômbia

Consulado Coreano no Brasil Coreia do Sul

Korea Trade Promotion Agency Coreia do Sul

Danish Agriculture & Food Council Dinamarca

Bradshaw Farms Estados Unidos

Louisiana State University (Department of Entomology) Estados Unidos

United Soybean Board Estados Unidos

Yale University Estados Unidos

Campden BRI Hungria Hungria

AgResearch Limited Nova Zelândia

Grasslanz Technology Limited Nova Zelândia

Grupo CREA (Consorcio Regional de Experimentación Agrícola) – San Pedro Paraguai

Universidad Nacional del Este (Salto Guairá) Paraguai

Agricultural Research Consortium Board Quênia

Kenya Agricultural Research Institute – KARI  Quênia

Embassy of the Republic of Kenya Quênia

Ministry of Animal Resources Sudão

Fonte: SPAT-CNPGC

34

142

12

13

3

78

Total = 282
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Gestão de Pessoas

Recursos Humanos

Em 2011, 12 profissionais foram contrata-
dos:

- 5 pesquisadores: Recursos Genéticos 
e Melhoramento, Sistemas de Produção 
Sustentáveis, Produção Animal e Couro e 
Pele;

- 4 analistas: Laboratórios e Campos Expe-
rimentais, Gestão de Laboratórios, Gestão 
da Informação e Gestão da Transferência 
de Tecnologia;

- 3 assistentes: Laboratórios e Campos Ex-
perimentais, Manutenção e Serviços.

Houve 235 acadêmicos, bolsistas e estagi-
ários, na Unidade.

Assim, apresentam-se abaixo, no primeiro 
quadro, os colaboradores do Centro.

Dentre os treinamentos, apresentados no 
segundo quadro abaixo, destaque, para 
a capacitação dos gestores da Unidade 
em liderança e gestão, em parceria com o 
Núcleo de Desenvolvimento Institucional 
(NDI). O item foi apontado na última pes-
quisa de clima organizacional feita pela 
Empresa.

Ano
Cargos

Pesquisadores Analistas Assistentes Total

2011 53 33 134 220

Fonte: SGP-CNPGC

Cargo Carga horária total Quantidade de cursos

Pesquisador 1770 13

Analista 924 14

Assistente 1597 21

Fonte: SIDE-Embrapa
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Aprimoramento Profissional

A Embrapa possibilitou o aperfeiçoamento 
de quatro empregados – dois pesquisado-

Cargo Curso Instituição/País Ano de início Ano de 
conclusão

Pesquisador Doutorado: Agricultural Management
Lincoln University/ Nova 

Zelândia
2007 2011

Pesquisador Doutorado: Geographie Université Laval/ Canadá 2008 2012

Analista
Especialização: Finanças e 

Orçamento Público

Faculdade Integrada da 

Grande Fortaleza/ Brasil
2010 2011

Analista Especialização: Química Avançada
Universidade Federal de 

Lavras/ Brasil
2009 2011

Qualidade de Vida e Clima Organizacional

 Programa Dengue - Mutirão em parce-
ria com o Centro de Controle de Zoonoses 
da Capital (CCZ);

 Programa Controle de Glicemia/ Diabe-
tes - Bate Papo Saudável com o médico do 
trabalho, dosagem da glicemia e conscien-
tização com panfletagem;

 Campanha Ame a Vida e o seu Coração 
- conscientização por meio dos veículos de 
comunicação interna;

 Programa de Profilaxia de Doenças In-
fecciosas (Hepatite) - Bate Papo Saudável, 
conscientização com panfletagem e vaci-
nação;

 Café com Música - Café da manhã com 
apresentação cultural;

 Café com Arte - Café da manhã com 
exposição de arte;

 Apresentações culturais nas reuniões 
gerenciais;

 Quick Massage - massagem semanal, 
com duração de 15 minutos;

 SIPAT - panfletagem e cartazes, Bate 
Papo Saudável e exames laboratoriais (PSA 
e preventivo);

 Projeto Viva Mais Embrapa - aulas de 
ginástica laboral, Yoga e Tai Chi Chuan, 
café da manhã, orientações sobre alimen-
tação saudável, panfletagem sobre EPI, 
Plantio Viveiro 3 Gerações, Dias de Campo 
Interno e apresentações culturais;

 Natal Solidário - Papai Noel dos Cor-
reios, Bazar AACC e Bazar Rede Feminina 
de Combate ao Câncer;

 Torneio de Jogos de Mesas – seis mo-
dalidades esportivas;

 E-mail Marketing com dicas de leitura, 
alimentação saudável e ergonomia.

Fonte:SGP-CNPGC

res e dois analistas, por meio de seu Pro-
grama de Educação Corporativa:



Segurança no Trabalho

• Participação na confecção do mapa de 
risco;

• Inspeções de segurança em setores da 
Unidade;

• Levantamentos e treinamentos sobre EPI;

• Perfil Profissiográfico Previdenciário;

• Comunicação de Acidente de Trabalho;

• Sensibilização para controle de velocidade 
dos automóveis no Centro - blitz educativa;

• Participação na comissão do Atestado de 
Saúde Ocupacional;

• Participação nos Programas de Qualida-
de de Vida;

• Participação nas campanhas de glicemia, 
hepatite, hipertensão e dengue;

• Coordenação da 31ª SIPAT;

• Contratação e coordenação do treina-
mento de Biossegurança e Gerenciamento 
de Risco nos Laboratórios.

Descrição Executor
Valor pago 

no ano 
(em R$)

Início Situação 
em 2011

Previsão de 
conclusão

Reforma com ampliação do 
Laboratório NB3 NBA3 da área 
de Sanidade Animal.

Squadro Construtora 
e Incorporadora Ltda. 2.975.967,68 14/04/2008 Em 

andamento Abril/2013

Reforma com ampliação das 
instalações da área operacional, 
laboratórios e salas dos pes-
quisadores da área de Sanidade 
Animal.

Engefix Construtora 
Ltda. 753.587,71 29/12/2008 Concluído -

Aquisição e instalação de Central 
Telefônica, híbrida, analógica, 
digital e VoIP. 

Sigmaone 180.000,00 31/10/2011 Concluído -

Aquisição e instalação de sis-
tema de capela de exaustão de 
gases para os laboratórios da 
área de Pesquisa Vegetal.

Oxicamp 
Equipamentos 

Insdustriais Ltda.
147.643,00 14/11/2011 Concluído -

Impermeabilização com aplica-
ção de fibra de vidro e pintura 
de reservatório de água da área 
vegetal e reservatório da área de 
confinamento animal. 

Engelec Engenharia 
Ltda. 59.000,00 01/10/11 Concluído -

Recapeamento asfáltico do 
confinamento animal, 3.000 m2 
da entrada da área Operacional e 
operação tapa-buracos.

Parceria Prefeitura 
Municipal de Campo 

Grande
0,00 11/04/2011 Concluído -

Reforma do posto de combus-
tível SGI/Manutesul 9.075,27 02/12/2011 Concluído -

Diversas obras e serviços de 
manutenção realizados SGI-CNPGC 96.589,00 - Concluído - 
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Gestão Orçamentária e Financeira

Fonte de recursos:

Fonte Valor (R$)

Tesouro 6.881.937,94

Agrofuturo 37.670,70

Receita Própria 1.164.056,60

Convênios 33.583,22

Descentralização Externa 49.205,00

Total 8.166.453,46

Fonte: SOF-CNPGC

Receita indireta:

Tipo da Despesa Valor (R$)

Bolsas de instituições de 
fomento

776.404,00

Eventos de Tranferência de 
Tecnologia

216.028,00

Publicações 63.061,00

Máquinas e equipamentos 279.904,00

Projetos de P&D 521.058,00

Material de consumo 124.297

Viagem (diárias e passagens) 166.285,00

Outras despesas 151.821,00

Total 2.298.858,00

Fonte: SOF-CNPGC
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Destinação de recursos:

Destino Valor (R$)

Obras e reformas 1.309.999,16

Aquisição de novos equipamentos (tecnologia da informação e comuni-
cação, máquinas e implementos agrícolas, equipamentos de laboratório e 
veículos).

1.213.503,30

Aquisições de materiais de consumo de laboratórios, insumos agrícolas, 
combustíveis, manutenções da Unidade, prestações de serviços, despesas 
fixas (água, luz, telefone, vigilância e limpeza) e outras despesas.

5.642.951,00

Recursos de receita indireta aplicados nos projetos da Unidade. 2.298.858,00

Fonte: SOF-CNPGC
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Indicadores Técnico-
científicos

O quantitativo das publicações da 
Embrapa Gado de Corte, todas disponíveis 
na Biblioteca da Unidade:

Produção técnico-científi ca Quantidade

Artigo em Periódico indexado 68

Artigo em Periódico indexado A1 6

Artigo em Periódico indexado A2 15

Artigo em Periódico indexado B1 28

Artigo em Periódico indexado B2 6

Artigo em Anais de Congresso 114

Resumo em Anais de Congresso 95

Capítulo em Livro Técnico-científico 14

Orientação de Tese de Pós-
graduação 13

Organização/ Edição de livro 3

Vídeo/ DVD 1

Folder/ Cartilha/ Folheto 2

Artigo de Divulgação na Mídia 16

Boletim de Pesquisa e Desenvolvi-
mento 2

Documento 7

Produtos, processos e 
tecnologias Quantidade

Prática/Processo Agropecuário 29

Metodologia científica 24

Insumo agropecuário 5

Cultivar Testada/Indicada 3

Software 3

Monitoramento/Zoneamento 1
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Destaques:

Livro Sistemas de integração lavoura-
pecuária-floresta: a produção sustentável

Editado pela Embrapa, a obra tem a 
participação de mais 20 autores, com tiragem 
de mil exemplares. Os capítulos dividem-se 
em: Recuperação de pastagens degradadas 
com uso de sistemas de integração e o 
potencial agropecuário no Mato Grosso 
do Sul; Sistemas de integração: o que são, 
suas vantagens e limitações; Forrageiras 
em sistemas de produção de bovinos em 
integração; O componente florestal em 
sistemas de produção em integração; 
O componente animal em sistemas de 
produção em integração; Produção de 
ovinos de corte em sistemas integrados; Uso 
de geotecnologias no monitoramento de 
sistemas de integração Lavoura-Pecuária-
Floresta; Custo-benefício dos sistemas 
de produção em integração; e A posição 
estratégica dos sistemas de integração no 
contexto da agropecuária e do ambiente.

1º Sumário de Touros Nelore - 15 anos do 
Programa Geneplus

Os 15 anos de atuação do Programa 
Embrapa de Melhoramento de Gado de 
Corte – Geneplus foram comemorados com 
o lançamento do Sumário de Touros da Raça 
Nelore, um documento que apresenta os 
resultados da avaliação genética utilizando-
se de informações dos pesos das progênies 
dos referidos touros, obtidas do banco de 
dados do Programa, conduzido nas fazendas 
assistidas.

O Geneplus caracteriza-se como uma 
tecnologia de prestação de serviços que 
oferece suporte ao criador na definição, 
implementação e utilização dos recursos 
genéticos com o objetivo de maximizar a 
produção do rebanho. Disponível também na 
versão digital, o Sumário de Touros contém 
a avaliação de 21.614 reprodutores da raça 
Nelore, considerando dados como pesos 
ao nascer (PN), peso na fase materna (PM) 
e ganho pós-desmama (GPD), entre os anos 
de 1996 e 2011.
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Série Embrapa Responde – 500 Perguntas 
500 Respostas – Gado de Corte (2ª edição)

A primeira edição do livro Gado de corte: o 
produtor pergunta, a Embrapa responde foi 
impressa em 1996. De lá para cá ocorreram 
mudanças no perfil da pecuária de corte 
brasileira nos aspectos tecnológicos, 
mercadológicos e ambientais. Desta 
forma, fez-se necessário revisar a 
publicação. Nesta segunda edição, foram 
atualizadas diversas recomendações 
técnicas, introduzidas outras e incluído 
um novo capítulo sobre o meio ambiente. 
No capítulo de Economia e Administração 
incluíram-se novas questões sobre Boas 
Práticas Agropecuárias – BPA. Ressalta-
se que a obra é uma das mais procuradas 
por produtores rurais e técnicos da 
coleção 500 Perguntas, 500 Respostas.

Projetos de Pesquisa:

A Embrapa Gado de Corte atuou 
em 98 projetos, seja coordenando 
uma proposta, um plano de ação ou 
atividade, sendo 52 financiados pelo 
Sistema Embrapa de Gestão (SEG) e 
46, por recursos provenientes de fontes 
externas. Pastagens; Nutrição Animal; 
Melhoramento Animal e Vegetal; Meio 
Ambiente e Sustentabilidade; Sanidade 
Animal; Rastreamento e Análise de Risco; 
Tecnologia para Couro e Pele; Gestão 
da Propriedade e Socioeconomia; e 
Ovinocaprinocultura são as áreas macros 
desses projetos, em grande parte, 
conduzidos em cooperação com outras 
Unidades da Embrapa, como Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia, 
Embrapa Cerrados, Embrapa Milho e 
Sorgo, Embrapa Caprinos e Ovinos, 
Embrapa Pecuária Sul, Embrapa Pecuária 
Sudeste, Embrapa Suínos e Aves, Embrapa 
Monitoramento por Satélite, Embrapa 
Acre, Embrapa Pantanal, Embrapa Gado 
de Leite, Embrapa Informação Tecnológica 
e Secretaria de Gestão Estratégica.

Financiamento - Embrapa Quantidade

Liderança 22

Parceria 30

Total 52

Financiamento - Outras fontes Quantidade

ABC/ Ministério das Relações 
Exteriores 2

CNPq 11

CNPq/MAPA/DAS 1

FINEP 2

FUNDECT 17

MAPA 4

MCT/CNPq/CT-Agro/MAPA-SDC 1

MCT/CNPq/FNDCT/FAPs/MEC/

CAPES/PRÓ-CENTRO-OESTE
8

Total 46

Fonte: Ideare-Embrapa, Pandora e NAP-CNPGC.
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O Sumário de Touros contém a 
avaliação de 21.614 reprodutores da 
raça Nelore, considerando dados 
como pesos ao nascer (PN), peso 
na fase materna (PM) e ganho pós-
desmama (GPD), entre os anos de 
1996 e 2011.
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Resultados Tecnológicos

BRS Tupi - cultivar de Brachiaria 
humidicola

A BRS Tupi é uma cultivar de Brachiaria 
humidicola. A campo, ela mostrou-se 
resistente às cigarrinhas, por tolerância, 
revelando-se melhor planta hospedeira 
que a humidicola comum. Quanto à 
produtividade é de florescimento mais 
precoce (primavera/verão), mas de 
produtividade de sementes semelhante 
a comum. Sobretudo na seca, sustentou 
lotação mais alta e garantiu uma produção 
de 53 kg de peso vivo/ha, comparada a 
20 kg da comum. A nova cultivar também 
possibilitou maior ganho de peso individual 
na estiagem em decorrência de sua melhor 
relação folha/caule e boa digestibilidade. 
Os resultados, contudo, variam de acordo 
com a região do país. É uma opção na 
diversificação de pastagens, diminuindo 
o risco eventual a pragas e doenças, e 
alternativa para a formação de pastagens 
por sementes nas áreas úmidas sujeitas a 
alagamentos temporários. 

Modelo de diagnóstico de propriedade 
voltada à pecuária

A degradação das pastagens é um dos 
maiores problemas da pecuária brasileira, 
afetando diretamente a sustentabilidade do 
sistema produtivo. Para evitar problemas 
como esse é preciso a frequente realização 
de diagnósticos da propriedade, adequan-

do seu sistema de produção por meio da 
utilização de tecnologias como a ILP (inte-
gração lavoura-pecuária) e ILPF (integração 
lavoura-pecuária-floresta). A solução ofere-
ce um modelo de diagnóstico da proprie-
dade rural composto por sua identificação, 
caracterização da região e dos recursos 
produtivos, bem como, descrição dos sis-
temas de produção. 

Práticas de manejo de pastagens de 
capim-xaraés sob lotação contínua 
durante o período das águas

A intensidade de pastejo modifica de for-
ma significativa a estrutura do dossel, o va-
lor nutritivo da forragem e o consumo de 
matéria seca. Os pastos de capim-xaraés 
manejados entre 15 e 45 cm apresentam 
ganhos médios diários semelhantes; no en-
tanto, a taxa de lotação é maior para o pas-
to manejado com 15 cm de altura. O ganho 
de peso vivo por unidade de área é igual 
para os pastos de capim-xaraés, maneja-
dos com 15 e 30 cm de altura. O pasto de 
capim-xaraés manejado a 30 cm apresenta 
menor influência de condições ambientais 
adversas. O capim-xaraés sob lotação con-
tínua deve ser utilizado entre 15 e 30 cm de 
altura, durante o período das águas.

Práticas para controle de doenças em 
plantas forrageiras

Como decorrência da intensificação no 
cultivo de pastagens, observou-se o 
aumento da intensidade de doenças em 
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plantas forrageiras. Tais doenças causam 
perdas em produtividade e qualidade das 
pastagens, como também, mortalidade 
de plantas. Essas práticas reúnem 
informações atualizadas sobre controle 
das doenças: antracnose do estilosantes, 
mancha foliar de Bipolaris maydis, carvão 
da braquiária, ferrugem da braquiária, 
mela-das-sementes de Brachiaria sp. 
e de Panicum maximum, mortalidade 
do capim-marandu e cárie-do-sino do 
Panicum maximum.

Práticas de controle de plantas dani-
nhas em pastagens

A aplicação dos diferentes métodos de 
controle de plantas daninhas em pastagem 
varia conforme a realidade local, ditada 
pelas características das invasoras, da 
pastagem, das condições edafoclimáticas, 
do tamanho da propriedade e do nível 
tecnológico empregado. Para a obtenção 
da eficiência no controle das invasoras, 
em qualquer situação, o principal requisito 
é o diagnóstico da comunidade infestante, 
ou seja, identificação das espécies, 
densidades e distribuição na área. Esses 
indicadores irão subsidiar o planejamento 
e a execução do método mais adequado. 
Ressalta-se, também, que sob o ponto 
de vista de controle de invasoras, a 
pastagem deve ser considerada sempre 
como uma cultura, tão importante como 
as produtoras de grãos ou fibra. Nessa 
prática são mostradas as características 
das plantas daninhas, a competição entre 
plantas daninhas e plantas cultivadas, 

a importância do banco de sementes, o 
controle das invasoras e os métodos de 
controle de invasoras em pastagens. 

Régua de manejo de pastagem

A régua de manejo aponta o momento 
correto de entrada e de saída do gado na 
pastagem. A ferramenta indica a altura 
certa de vários capins quando da entra-
da de animais (cor verde) e da saída na 
pastagem (cor vermelha) das forrageiras: 
Brachiaria humidicola comum, Brachiaria 
decumbens cultivar Basilisk, Brachiaria 
brizantha, cultivares Marandu, Xaraés e 
BRS-Piatã e de três cultivares do gênero 
Panicum, Panicum maximum X Panicum 
infestus cultivar Massai, Panicum maxi-
mum cultivares Tanzânia-1 e Mombaça. 
É uma nova tecnologia que vai facilitar a 
vida do produtor de gado.

Prática de uso de eucalipto em sistemas 
de integração lavoura-pecuária-floresta

A prática inclui escolha do componente 
arbóreo, orientação e espaçamento das 
árvores, implantação do componente ar-
bóreo, manejo do componente arbóreo, 
desrama e desbaste, e benefícios econô-
micos. 
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te ferramenta auxiliar na decisão sobre o 
uso de suplementação, indicando que o 
risco econômico de se optar pela mistura 
múltipla é bastante baixo. 

Práticas para controle de surtos de 
mosca-dos-estábulos 

No ano de 2009, especialmente no segun-
do semestre, foram verificados surtos com 

Boas Práticas Agropecuárias -
Bovinos de Corte

Atualização do Manual de Orientações 
para Boas Práticas Agropecuárias - 
Bovinos de Corte tratando dos temas: 
Gestão da propriedade; Função social 
do imóvel rural; Gestão dos recursos 
humanos; Gestão ambiental; Instalações 
rurais; Manejo pré-abate; Bem-
estar animal; Manejo das pastagens; 
Suplementação alimentar; Identificação 
animal e rastreamento; Controle sanitário; 
e Manejo reprodutivo. 

Planilha eletrônica como auxílio à 
suplementação de bovinos de corte 
durante o período da seca

Comparar e avaliar as alternativas de su-
plementação durante o período de seca 
usando o modelo BCSS (Benefício/Custo 
Suplementação na Seca), esse é objetivo 
da proposta. Os tipos de suplementação 
comparados foram: sal mineral com ureia, 
mistura múltipla (proteinado) e ração de 
semiconfinamento. Para que o usuário 
obtenha as informações desejadas sobre 
o tipo de suplementação, é necessário o 
preenchimento dos dados pertinentes ao 
lote na planilha “Dados de Entrada” (data 
inicial e final da suplementação, peso vivo 
inicial, ganho diário de peso, consumo di-
ário de suplemento). A partir desses da-
dos, é possível analisar o resultado téc-
nico e econômico correspondente a cada 
suplementação. A avaliação realizada de-
monstrou que a planilha é uma consisten-
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grande infestação de mosca-dos-estábu-
los em usinas sucroalcooleiras e em fazen-
das de produção pecuária circunvizinhas 
ao raio de até 11 quilômetros das usinas, 
na região sul de Mato Grosso do Sul. Esse 

tipo de surto não é um fato novo no Bra-
sil, tendo já sido reportado nos estados de 
Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, 
ocorrendo próximo a áreas canavieiras e/
ou em confinamento de bovinos, associa-

dos ou não às usinas alcooleiras ou sucro-
alcooleiras. As práticas para controle de 
surtos de mosca-dos-estábulos estão dis-
poníveis em ferramentas de comunicação, 
como cartilhas, folderes, vídeos e eventos 
de difusão.

Impacto econômico da neosporose no 
sistema produtivo de gado de corte no 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Avaliou-se o impacto econômico da ocor-
rência da neosporose no setor produtivo 
de gado de corte em Mato Grosso do Sul 
e foi identificada uma associação signi-
ficativa entre as novilhas positivas para 
neosporose e a proporção de abortos no 
rebanho, o que ocasionou um impacto no 
desempenho reprodutivo de 6%. Proprie-
dades que adotam práticas de baixa tec-
nologia sofreram uma perda econômica 
com a doença de 14%; em propriedade 
com uso de média tecnologia a perda foi 
de 21%, e as que adotam alta tecnologia 
a perda foi de 34%. A neosporose acarre-
tou um impacto negativo na arrecadação 
do ICMS, por atividade econômica da pe-
cuária bovina, de 25% para o período de 
10 anos, o que corresponde, em valores 
de 2009, em uma perda na arrecadação 
de R$ 46 milhões. O estudo de uma do-
ença, sob o ponto de vista econômico, 
que afeta o desempenho reprodutivo de 
um sistema de produção de gado de cor-
te, como a neosporose, pode desenvolver 
ações estratégicas na gestão da proprie-
dade considerando o retorno financeiro.
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Diagnóstico de Tuberculose por PCR 
em Tempo Real 

A tuberculose bovina é uma enfermidade 
infecciosa e crônica, causada por 
Mycobacterium bovis. A bactéria afeta, 
além de bovinos, outras espécies 
animais de exploração zootécnica, 
animais silvestres e o homem. Em geral, 
o diagnóstico da tuberculose em lesões 
sugestivas da doença em abatedouros 
é feito presuntivamente, uma vez que a 
identificação etiológica demanda cultivo 
e realização de provas bioquímicas, os 
quais são laboriosos e demorados. O 
objetivo do estudo foi padronizar PCRs 
em tempo real (qPCR) para detecção do 
complexo Mycobacterium tuberculosis 
(CMT) ou Mycobacterium bovis (Mb), 
diretamente em tecidos de bovinos. 
Levando-se em consideração que o 
cultivo e pesquisa de BAAR podem levar 
até três meses, o diagnóstico proposto, 
com resultados obtidos em menos de 
48 horas, é uma alternativa viável para 
diagnóstico post-mortem rápido da 
tuberculose em bovinos. 

Imunossensor nanoestruturado para 
diagnóstico de tuberculose bovina

A aplicação do sensor nanoestruturado 
como imunossensor resultou na detecção 
específica de anticorpos contra tubercu-
lose bovina presentes em soro reconhe-
cidamente positivo utilizando a espec-
troscopia de impedância eletroquímica. 
Os resultados indicaram que a atividade 

biológica das proteínas recombinantes 
foi mantida, mesmo depois destas serem 
incorporadas ao sensor eletroquímico, 
característica essencial para a imuno-
detecção. Assim, o imunossensor cons-
truído apresenta potencial para aplica-
ções futuras em diagnóstico laboratorial 
de tuberculose bovina. A metodologia 
proposta pode ser estendida para a imo-
bilização de outras biomoléculas, propor-
cionando assim uma plataforma promis-
sora para o desenvolvimento de diversos 
imunossensores.

Reação da polimarase em cadeia em 
tempo real (qPCR) com base no gene 
msa2c para a detecção de Babesiabovis 
em bovinos

Esse trabalho relata uma reação da poli-
marase em cadeia (PCR) em tempo real 
(qPCR) com base no gene msa2c, padroni-
zada com Platinum SYBRGreen/ROX para 
a detecção de Babesiabovis em bovinos. A 
qPCR para msa2c detectou maior número 
de bovinos positivos do que a PCR con-
vencional em uma área de estabilidade en-
zoótica, mas não diferiu significativamente 
do ELISA. Não foram detectadas diferen-
ças significativas entre os três testes de 
diagnóstico com bovinos de uma área de 
instabilidade endêmica. Todos os animais 
criados em uma área livre de carrapatos 
foram negativos para B. bovis nos três tes-
tes. Estes resultados sugerem que a qPCR 
para msa2c é um método útil para a detec-
ção de infecção por B. bovis.
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Análise das barreiras não tarifárias à 
exportação na cadeia da carne bovina 
brasileira e recomendações para sua 
superação

Nos últimos anos, o crescimento do co-
mércio internacional de carne bovina tem 
sido extremamente expressivo. Assim, o 
Brasil tornou-se um dos mais importantes 
players dessa commodity. Entretanto, o 
País ainda tem sofrido restrições comer-
ciais à exportação de carne bovina, o que 
vem causando sérios prejuízos para a ca-
deia produtiva como um todo. Os resulta-
dos desse trabalho mostraram que o Brasil 
não dispõe de um sistema de rastreabili-

dade e de certificação confiável, dificultan-
do a batalha pela abertura e/ou ampliação 
dos mercados ambicionados. Os investi-
mentos em Esquemas de Qualidade As-
segurada, que permitam vender confiança 
aos seus clientes, nas quais organismos 
internacionais de certificação auditam o 
cumprimento de um protocolo que cubra 
tanto a fase produtiva como a industrial, 
devem ser tema prioritário nas agendas 
de discussão da cadeia da carne bovina 
brasileira. Entende-se que esse protoco-
lo deve envolver a segurança alimentar, 
a rastreabilidade, o bem-estar animal e a 
sustentabilidade ambiental.



• Fazenda Bodoquena - Avaliação de ani-
mais de diferentes linhagens da raça Ne-
lore em termos de eficiência de conversão 
alimentar e qualidade de carne.
• Onofre da Costa Lima Filho - Cessão 
por empréstimo de 40 animais para fins 
experimentais do projeto “Desenvolvimento 
de vacina recombinante contra o carrapato-
do-boi”.

• Tortuga - Avaliar o uso da suplementação 
nutricional em bovinos de corte para os pe-
ríodos de água e de seca.

• Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 
- Estabelecimento de condições básicas 
de cooperação, visando à execução de 
pesquisas destinadas ao aprofundamento 
do conhecimento técnico-científico.

• Vermelho Grill Carnes e Cortes Ltda. - 
Abate técnico de ovinos, coleta de amos-
tras, avaliação e desossa de carcaças.

Fonte: SPAT-CNPGC

Cooperações

As parcerias com empresas privadas, uni-
versidades e instituições internacionais são 
fundamentais para o desenvolvimento da 
pesquisa agropecuária nacional. 

• Agrinos do Brasil Fertilizantes Biológicos 
Ltda - Desenvolver, adaptar e divulgar mo-
delos técnicos, expertise e know-how que 
contribuam para o desenvolvimento de 
uma agricultura sustentável e competitiva, 
de escala industrial e de alto desempenho, 
por meio da utilização de produtos e tecno-
logia de propriedade da Agrinos do Brasil 
ou de suas coligadas.

• Beef CRC - Desenvolvimento de vacinas 
contra carrapato-do-boi.

• Champion Farmoquímico Ltda. - Avalia-
ção e desenvolvimento de produtos carra-
paticidas voltados para a atividade pecu-
ária.

• Coimma Ltda. - Desenvolvimento de pro-
dutos para acompanhamento do rebanho.
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Eventos Técnico-científicos

III Simpósio Internacional sobre Melho-
ramento de Forrageiras

O III Simpósio Internacional sobre Melho-
ramento de Forrageiras (SIMF) é direciona-
do para estudantes graduados e pós-gra-
duados em ciências agrárias e biológicas, 
técnicos da área de pastagens, pesquisa-
dores e professores que atuam em melho-
ramento genético vegetal, com o objetivo 
de discutir temas ligados ao melhoramen-
to de forrageiras incluindo linhas de co-
operação, parcerias e estratégias para 
reforçar a importância das pastagens na 
produção animal brasileira. O tema dessa 
3ª edição foram as mudanças climáticas 
que influenciam na produção do campo e 
na demanda por novas forrageiras adap-
tadas.

7ª Jornada Científica da Embrapa Gado 
de Corte

A Jornada Científica da Embrapa Gado de 
Corte (JCEGC) valoriza o trabalho de es-
tagiários, bolsistas e pós-graduandos da 
Embrapa Gado de Corte e de outras insti-
tuições de ensino, em colaboração com os 
trabalhos desenvolvidos por pesquisado-
res da instituição local. Ao longo dos anos, 
a JCEGC tornou-se um ambiente aberto e 
dinâmico, propício à troca de ideias entre 
alunos, pesquisadores e demais partici-
pantes. Em sua 7ª edição, como nos anos 
anteriores, houve a participação de acadê-
micos nas categorias iniciação científica, 
aperfeiçoamento técnico, mestrado, dou-
torado e pós-doutorado. Ainda nesse ano, 
foram entregues mais de 200 litros de lei-
te, doados pelos estudantes participantes, 

à entidade Lar das Crianças com AIDS, 
administrada pela Associação das Irmãs 
Franciscanas Angelinas. 

Workshop de Sementes de Forrageiras 
Tropicais

Promovido pela Associação de Produtores 
de Sementes e Mudas de Mato Grosso do 
Sul (Aprossul), pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pela 
Superintendência Federal de Agricultura 
em Mato Grosso do Sul (SFA-MS/MAPA), o 
I e II Workshop de Sementes de Forrageiras 
Tropicais contaram com um público forma-
do pela iniciativa privada, empresários do 
setor de sementes, profissionais da área 
de fiscalização e pesquisadores. Entre os 
assuntos destacaram-se as normas para 
produção de sementes, inclusive para uso 
próprio, responsabilidade técnica, certifi-
cação, padrões de campos de sementes, 
vistorias, colheita e aspectos normativos 
divergentes. 

Congresso Internacional da Carne 2011

O Congresso Internacional da Carne foi 
sediado na cidade de Campo Grande-MS 
e é considerado um dos mais importantes 
eventos do setor. Foi realizado pelo Inter-
national Meat Secretariat (IMS/Opic) em 
conjunto com a Famasul e parceria da Em-
brapa Gado de Corte. Durante o evento, 
a Embrapa abriu suas portas para receber 
congressistas estrangeiros e técnicos da 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 
Carne Bovina com uma série de ativida-
des programadas como palestras e dia de 
campo.
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Programa de Boas Práticas Agropecuárias – BPA
Programa de adesão voluntária para assegurar ao mercado con-
sumidor que os produtos ofertados atendem aos padrões mínimos 
de qualidade, além de permitir a rastreabilidade total do processo. 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por 
meio de seus programas, fomenta a implantação de tecnologias 
que permitam a aplicação de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) e 
o controle efetivo de todo o processo produtivo, visando a obten-
ção de alimentos seguros (isentos de resíduos químicos e biológi-
cos), com alta qualidade, produzidos em sistemas economicamen-
te rentáveis, socialmente justos e que respeitam o meio ambiente 
e o bem-estar animal. Diante disso, o BPA torna-se ferramenta de 
gestão de relevada importância para atender a crescente demanda 
por alimentos seguros e consolidar o Brasil como grande produ-
tor mundial de carne bovina procedente de sistemas produtivos 
sustentáveis. É um projeto pioneiro desenvolvido pela Embrapa e 
apoiado pelo MAPA, o que lhe confere reconhecimento oficial.
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Curso Público Local Região

Boas Práticas 
Agropecuárias Técnicos da Pfizer Fazenda Natal – Bandeirantes, MS Centro-Oeste

Boas Práticas 
Agropecuárias Técnicos do Sindivet Embrapa Gado de Corte – MS Centro-Oeste

Boas Práticas 
Agropecuárias Técnicos da APPS Embrapa Gado de Corte – MS Centro-Oeste

Boas Práticas 
Agropecuárias Técnicos do Instituto Aequitas Embrapa Pecuária Sudeste – SP Sudeste

Sensibilização 
sobre BPA Técnicos e produtores Santa Maria da Vitória - BA Nordeste

Indicações 
geográfi cas na 
produção de carne

Técnicos e produtores Embrapa Pecuária Sul, Federacite 
Bagé – RS Sul

Boas Práticas 
Agropecuárias

Estudantes de graduação 
em Medicina Veterinária da 

Universidade Federal de Pelotas
Vacaria – RS Sul

Boas Práticas 
Agropecuárias Produtores rurais São Francisco de Paula – RS Sul

VI DINAPEC – Dinâmica 
Agropecuária

A Dinapec é uma feira tecnológica da Embra-
pa com capacidade de transferir tecnologias 
e conhecimentos para o setor agropecuário 
brasileiro e também mostrar aos visitantes 
estrangeiros o grande desenvolvimento e 
avanço tecnológico da agropecuária brasilei-
ra. O objetivo é a aproximação do produtor 

com as tecnologias geradas pela pesquisa. 
Em 2011 aconteceu a 6ª edição da Dinapec, 
entre os dias 23 e 25 de março, que teve a 
participação de 13 Unidades Descentrali-
zadas da Embrapa e a parceria de 20 insti-
tuições públicas e privadas. Registrou-se a 
presença de mil pessoas, nos 32 hectares 
da Dinâmica. O evento ofereceu sete roteiros 
tecnológicos com 17 estações, seis minicur-
sos, visitas a estandes e cinco palestras.
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Em 26 de janeiro de 2011 foi publicada no 
Diário Oficial da União a Portaria Interminis-
terial no 36 instituindo o Programa Nacio-
nal de Fomento às Boas Práticas Agrope-
cuárias (PRÓ-BPA). A Portaria é assinada 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).
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Eventos para Transferência de Tecnologia

Curso Público
Conhecendo a carne que você consome 30
Biologia molecular aplicada aos estudos de parasitos 12
Gestão de propriedades rurais 15
Inseminacao artifi cal em bovinos 112
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 26
Seleção e cruzamento de ovinos de corte 27
Entomologia veterinária com ênfase em taxonomia molecular 23
I e II Curso de Agropecuária para a Escola Agrícola Arnaldo Estevão 
Figueiredo 61

Software Invernada 12
Mangueiro digital 26
Melhoramento de gado de corte 54
Tópicos especiais: Ixodofauna brasileira e a relação parasito-hospedeiro 14
Curtimento artesanal do couro 20
Troca de ovinos 15
Seleção genômica aplicada ao melhoramento animal 100

 17 visitas técnicas, 10 internacionais – 
público 410 participantes;

 15 seminários, 5 internacionais - públi-
co 380 participantes;

 1 Lançamento Software Invernada – 
público 68 participantes;

 7 Dias de Campo – público 361 parti-
cipantes, abordando inseminação artificial, 
ovinocultura, BPA, Geneplus, ILPF, carra-
pato e forrageiras;

 18 palestras.

Fonte: SIEVE-Embrapa

Prospecção de Demandas

O Projeto intitulado “Monitoramento do 
ambiente externo da Embrapa: uma pro-
posta de sistematização de metodologia 
e instrumentos“ propôs direcionamentos 
técnicos e metodológicos para a implan-
tação e sistematização de um processo 
de monitoramento do ambiente externo 
da cadeia produtiva da pecuária de corte. 
Com informações é possível ainda orien-
tar e apoiar a revisão/atualização das es-
tratégias da Unidade, a execução dos pro-
cessos de planejamento e a programação 
das ações de pesquisa e desenvolvimento 
e transferência de tecnologia.
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Cooperações em TT

Acrissul
Formalização de cessão de espaço físico, 
edificado, no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho.

Agrinos do Brasil Fertilizantes Biológicos 
Ltda.
Desenvolver, adaptar e divulgar modelos 
técnicos, expertise e know-how que con-
tribuam para o desenvolvimento de uma 
agricultura sustentável e competitiva, de 
escala industrial e de alto desempenho, 
por meio da utilização de produtos e tec-
nologia de propriedade da Agrinos do Bra-
sil ou de suas coligadas.

Associação dos Profissionais de Pecuá-
ria Sustentável – APPS
Implantação e validação do processo 
“Programa Boas Práticas Agropecuárias 
Bovinos de Corte – BPA” nas propriedades 
rurais assistidas por engenheiros agrôno-
mos, médicos-veterinários e zootecnistas 
associados à APPS.

Biogênesis Bagó Saúde Animal Ltda.
Implantação e validação do processo 
“Programa Boas Práticas Agropecuárias 
Bovinos de Corte – BPA” nas propriedades 
rurais assistidas pela Biogênesis Bagó.

Sindicato dos Médicos Veterinários de 
Mato Grosso do Sul - Sindivet/MS
Implantação e validação do processo “Pro-
grama Boas Práticas Agropecuárias Bovinos 
de Corte – BPA”, em propriedades rurais das 
principais regiões produtoras do país.

Fundação Eliseu Alves
Realização do III Simpósio Internacional so-
bre Melhoramento de Forrageiras – SIMF.

Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED/PMCG
Implementação de atividades do Progra-
ma Embrapa de Carne, Couro e Pele de 
Qualidade na SEMED.

SENAR-BA
Conjugação de esforços para desenvolver, 
adaptar e transferir tecnologias.

Seprotur/Sudeco/SENAR-MS
Desenvolver, adaptar e transferir conheci-
mentos que contribuam para uma agrope-
cuária competitiva e sustentável, por meio 
da capacitação de técnicos em recupera-
ção de solos e áreas degradadas no Esta-
do de Mato Grosso do Sul.

WWF Brasil
Elaboração, publicação e impressão da 1ª 
Edição da Cartilha de Boas Práticas para 
Pecuária Bovina de Corte para o Cerrado 
e Pantanal.

Fonte: SPAT-CNPGC
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Relacionar-se com seu público, seja inter-
no ou externo, a comunicação e suas fer-
ramentas potencializa o compartilhamento 
das informações científicas geradas pela 
Empresa e abre espaço para diálogos enri-
quecedores entre emissor e receptor.

Comunicação Institucional 
Imprensa
Na média, um atendimento à imprensa foi 
feito por dia na Unidade. O assunto, pecu-
ária de corte, com o advento de outro tema 
– mudanças climáticas – aliado ao Brasil, 
maior exportador de carne bovina, estam-
pou a pecuária de corte na mídia impressa, 
televisiva, radiofônica e on-line.

Boas Práticas Agropecuárias, Recupera-
ção de Pastagem e Melhoramento Genéti-
co Animal são as pautas mais procuradas 
pela imprensa, de acordo com as notícias 
catalogadas. 
A adoção de podcasts foi pontual. Escla-
receu o produtor quanto à febre aftosa, 
mosca-dos-estábulos e carrapatos. 
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Redes Sociais
Incorporou-se ao dia-a-dia do Centro, 
como ferramenta de comunicação, as re-
des sociais em suas diversas modalidades:

Twitter – o perfil @gadodecorte encerrou 
2011 com 2.037 seguidores, um maior nú-
mero de tweets agregados acontece às 
quartas e quintas-feiras; e o pico de tweets 
é das 8 às 9 horas. Transmissão ao vivo de 
eventos, hashtags #embrapagadodecorte 
e #descubragadodecorte e sorteios de pu-
blicações Embrapa movimentaram a conta 
@gadodecorte.

Facebook – incipiente em 2011, o Perfil 
apresentou 1.173 amigos. A “Fan Page” 
Embrapa Gado de Corte – Oficial teve 
maior alcance na faixa etária de 25 a 34 
anos e o “post” sobre BPA foi o que mais 
atingiu alcance e efeito viral.

Blogs – a partir da reorganização do Por-
tal da Embrapa Gado de Corte, ainda em 
andamento, espaços interativos, como os 
blogs, tiveram destaque e seu uso passou 
a ser utilizado tematicamente. 

Relacionamento com Cliente

Face a Face
O Centro de Pesquisa foi ao encontro de 
seus clientes em visitas institucionais. Na 
agenda, Acrissul, Famasul, Universidade 
Católica Dom Bosco, Instituto Federal de 
Mato Grosso do Sul, CNPq, dentre ou-
tras.

A Unidade também recebeu visitas, entre 
elas, representantes da Sociedade Brasi-
leira de Defesa Agropecuária (SBDA) e da 
Superintendência de Ciência e Tecnologia 
do Estado de Minas Gerais.

SAC 
Do total de respostas ao Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão (SAC) em 2011, as áreas 
mais procuradas foram:

- Pastagem: 33,13%
- Gestão de Propriedade: 22,99%
- Nutrição Animal: 17,11%
- Informações gerais (cursos, estágios, 
eventos): 16,56%
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química da carne bovina (valor nutricional); 
os cortes de carne de acordo com a Por-
taria n. 90 de 15 de julho de 1996 do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento; as características organolépticas 
da carne; os mitos e realidades sobre o 
consumo de carne bovina. Mostra também 
a atuação do Projeto: Rede carne bovina 
de qualidade - rastreabilidade, resíduos e 
boas práticas de produção.

Rede Virtual de Forrageiras Tropicais
Espaço virtual destinado à disseminação 
de informações, troca de conhecimentos 
e interações sobre as forrageiras tropicais 
lançadas pela Embrapa. A Rede está es-
truturada na plataforma Moodle (Modular 
Object Oriented Distance Learning), um 
sistema de gerenciamento para criação de 
cursos on-line. Por meio dela os partici-
pantes tem acesso a “chats” específicos 
com técnicos da Embrapa podendo con-
versar e aprender com os pesquisadores 
e, um ambiente de aprendizagem interati-
vo e dinâmico.

Comunicação Interna
Os Núcleos de Comunicação Organizacio-
nal e Desenvolvimento Institucional, o Se-
tor de Gestão de Pessoas e os Grupos de 
Pesquisa construíram uma agenda de co-
municação face a face. Foram realizadas 
reuniões periódicas e sistemáticas com su-
pervisores, equipes e todos os colaborado-
res, visando o nivelamento de informações 
e a troca de experiências.

O Mural Acontece e a Intranet, denominada 
IGU, mantiveram-se como principais ca-
nais de comunicação. Atualizados semanal 
e diariamente, respectivamente, trazem in-
formações do cotidiano do empregado. 

Para assuntos específicos, Campanhas 
como da “Marca Embrapa” e “Economia e 
Eficiência Energética” fizeram-se presentes. 

Comunicação Mercadológica

Conhecendo a carne que você 
consome
A publicação mostra a carne como alimen-
to; as definições de carne; a composição 
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Participação da Embrapa Gado de Corte no Balanço 
Social da Embrapa

Embrapa                      Embrapa Gado de Corte
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