
2 - Terra & Criação - Cuiabá, Segunda-feira, 4 de Janeiro de 2016 A GAZETA

Gado de corte Unidade com sede em Mato Grosso do Sul mantém cooperação técnica com Unidade com sede em Mato Grosso do Sul mantém cooperação técnica com 
todo o Brasil para vencer desafios globais de produção de proteína animaltodo o Brasil para vencer desafios globais de produção de proteína animal 

Embrapa busca soluções 
tecnológicas para pecuária
Wisley Tomaz
Da Redação

A Embrapa Gado de Corte é uma unidade 
descentralizada da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária que mantém 

cooperação técnica com todo o Sistema Nacional 
de Pesquisa Agropecuária (SNPA) e com institui-
ções da Europa, América do Norte, Japão, Austrá-
lia e, especialmente, América do Sul. O centro 
estabelece uma integração, na área de ensino, 
com instituições de formação superior e escolas 
agrotécnicas, interagindo também com organiza-
ções e eXntidades diretamente ligadas ao setor 
agropecuário.

De acordo com Cleber Oliveira Soares, chefe-
geral da Embrapa Gado de Corte, entre os objeti-
vos da empresa está a viabilização de soluções 
tecnológicas sustentáveis para a cadeia produti-
va da pecuária de corte em benefício da socieda-
de brasileira. Sendo assim, referência mundial 
em soluções tecnológicas para a pecuária de 
corte tropical.

“O país, a Embrapa e a Embrapa Gado de 
Corte precisam atuar visando não só desenvolver 
tecnologias, mas também superar os desafios glo-
bais para a produção de proteína animal. Dessa 
forma, desempenha papel como instituição âncora 
para o desenvolvimento do agronegócio e da 
cadeia produtiva da pecuária de corte no Brasil. 
Para alcançar os patamares atuais de importância 

e impacto da produção de carne no país e sua par-
ticipação no mundo temos contribuído de forma 
decisiva por meio da geração, adaptação e trans-
ferência de conhecimento e de tecnologias relacio-
nadas a forrageiras tropicais, genética, sanidade e 
nutrição animal, entre outros”.

A Embrapa Gado de Corte atua em linhas de 
pesquisas básicas e aplicadas com foco no 
desenvolvimento de tecnologias, produtos, pro-
cessos e serviços para aumento da produtividade 
e rentabilidade da pecuária de corte brasileira de 
modo sustentável. 

O setor de Pesquisa e Desenvolvimento está 
organizado em três grupos temáticos: Grupo de 
Produção Vegetal (GPV), Grupo de Produção Ani-
mal (GPA) e Grupo de Sistemas de Produção 
(GSP). Sendo que cada grupo está constituído por 
uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e 
técnicos especializados, comprometidos com a 
qualidade e a segurança dos resultados.

Quanto aos Grupos de Pesquisa, estes têm 
entre os principais objetivos, coordenar e articu-
lar a elaboração de projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento visando atender o Plano Dire-
tor da Unidade e sua Agenda Institucional; 
acompanhar a execução destes projetos; identi-
ficar e propor temas para o avanço do conheci-
mento e desenvolvimento tecnológico nos temas 
inerentes a cada grupo de pesquisa, além de 
apoiar a Chefia Adjunta de P&D na indicação de 
tendências e problemas estratégicos de pesqui-

sa e desenvolvimento nestes temas. 
Ao fazer um balanço das atividades em 2015, 

Soares diz que os resultados são positivos. Entre 
as parcerias firmadas com a Embrapa Gado de 
Corte, está a Federação da Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso (Famato). 

Segundo ele, entre os objetivos de sua gestão 
está a valorização organizacional, com base nos 
ambientes interno e externo, levando-se em consi-
deração os aspectos econômicos, políticos, 
sociais e ambientais, atuais e futuros. Bem como 
os desafios institucionais, visando a excelência do 
desenvolvimento organizacional; e resultados prio-
ritários que contribuirão para o alcance da Visão 
de Futuro (2027) da instituição, quando a Unidade 
atingir seu primeiro ciclo de maturidade científica 
e tecnológica. Esses fatores se confirmam frente 
à importância da cadeia produtiva da pecuária de 
corte, em especial da carne bovina, diretamente 
relacionada às tendências do mercado agroalimen-
tar, em que a segurança dos alimentos, sua quali-
dade e a necessidade de aumentar a produtividade 
são esteios, já que o Brasil é um dos maiores 
exportadores de carne do mundo. 

De acordo com Cleber Oliveira, se todos os 
produtores rurais tivessem acesso às tecnologias 
produzidas pela Embrapa, o país não teria 50 
milhões de hectares de solo para recuperar, sendo 
que desses, 9 milhões estão em Mato Grosso do 
Sul. Para mudar este quadro naquele estado, foi 
formalizada uma parceria para difusão de tecnolo-

gias com a Federação da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso do Sul (Famasul).

A Embrapa é responsável por 92% das semen-
tes de forrageiras tropicais cultivadas no Brasil e 
70% das culturas do mesmo gênero nos países de 
clima tropical. “Em toda a fazenda de pecuária 
tem no mínimo uma tecnologia nossa, seja na 
genética, na suplementação animal, no controle 
de parasitas ou até mesmo nas boas práticas”, 
avalia o dirigente. 

Porém, apesar de todo esse protagonismo, a 
barreira da dificuldade em levar informação ao 
produtor pesa contrariamente para implementa-
ção das melhorias nas propriedades. Esta parceria 
tem objetivo de aproximar a instituição de pesqui-
sa da Federação e, por meio dela, dos 69 sindica-
tos rurais do Estado, os quais mantém o contato 
direto com o produtor.

Segundo Oliveira, a forma mais viável de difu-
são de tecnologias tem sido via parceiros como 
entidades representativas ou cooperativas, que 
permitam a pulverização das informações. 

Localizada em Campo Grande (MS), a Embra-
pa Gado de Corte tem sua sede em uma área de 
3.081 hectares e um campo experimental com 
1.612 hectares, denominado Fazenda Modelo, 
localizado no município de Terenos (MS). 

A Unidade conta com uma equipe interdiscipli-
nar, que atua em campos experimentais, laborató-
rios, casas de vegetação, biblioteca, centro de 
informática e benfeitorias de apoio.
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