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H
á uma revolução em 
franca evidência nos 
polos brasileiros de pro-
dução de gado. Diversos 
eventos de pecuária, 
publicações e técnicos 

comprovam este fato, que não segue um 
modelo preexistente, ou seja, o pecuarista 
precisa inventar e descobrir tecnicamente, 
por meio de pesquisas e experiência pró-
pria, a fórmula ideal para a produção tro-
pical, caminho este já traçado pela soja. E, 
até quando vai durar este período de de-
senvolvimento? “Não sei, mas com certe-
za muita coisa estará diferente e diversos 
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produtores e participantes da cadeia não 
estarão mais nela”, define o membro da 
diretoria da Associação Sul Mato-gros-
sense de Produtores de Novilho Precoce, 
André Bartocci, pecuarista na Fazenda 
Nossa Senhora das Graças (Caarapó/MS).

Com o objetivo de levar informação e 
tecnologia a Mato Grosso do Sul, o Circuito 
InterCorte desembarcou em julho na capi-
tal do Estado, Campo Grande, e levou aos 
1455 participantes nos dias 20 a 22 de ju-
lho palestras técnicas e de mercado, dia de 
campo, apresentações de culinária, degus-
tação de carnes e exposição das principais 
marcas do setor, unindo todos os elos da 
cadeia da carne bovina no Centro de Con-
venções Albano Franco. “Conseguimos pro-
porcionar um evento completo, em que toda 
a cadeia produtiva da carne esteve presente. 
Foi uma experiência incrível ver produtores 
e donos de restaurantes trocando ideias e 
conhecendo o trabalho e as dificuldades 
um do outro”, discorre a diretora da Verum 
Eventos (São Paulo/SP), Carla Tuccilio, e 
afirma: “Somente com uma cadeia forte e 
unida conseguiremos elevar ainda mais a 
qualidade da carne bovina brasileira”.

MESMO NA CRISE, MS SEGUE EM 
ALTA. “São em momentos de turbulências 
que iniciativas verdadeiramente fortes se des-
tacam”. Assim teve início o discurso do presi-
dente da Federação da Agricultura e Pecuária 
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ciente das oportunidades de crescimento do 
setor e dos esforços porteira a dentro por 
parte do produtor, o governador Reinaldo 
Azambuja citou “lacunas que precisam ser 
cobertas”, tanto em nível municipal, estadual 
e federal, para fortalecer os elos da cadeia, 
tornando-a mais competitiva, como, por 
exemplo, a logística. “Sabendo dos nossos 
desafios para ampliarmos a nossa competiti-
vidade, o governo es-
tadual preparou um 
pacote de investimen-
tos que totaliza mais 
de R$ 2,7 bilhões, 
contemplando desde 
a ampliação das ro-
dovias pavimentadas, 
implantação de novas 
rodovias, recuperação 
das existentes e recu-
peração da malha ferroviária do Estado, além 
do fortalecimento do segmento hidroviário. 
Investimentos importantes para melhorar a 
competividade e a economia do MS”.

Assim, com essa cooperação entre se-
tores privado e público, mesmo em época 
de crise, o Estado continua com saldo po-
sitivo em relação à geração de empregos 
e em crescentes níveis de exportação. O 
principal fator para este saldo positivo, 
aponta Azambuja, é a questão da qualida-
de: “Temos uma marca de carne de quali-
dade, a qual não podemos perder e ainda a 
fortalecer. Com isso, toda a cadeia produ-
tiva e o Estado como um todo ganham”.

A Beef Week é um exemplo desta ques-
tão levantada pelo governador. De 18 a 24 
de julho, cerca de 40 restaurantes e casas de 
carne de Campo Grande ofereceram pratos 
e kits especiais de carne, com descontos, 
com o objetivo de incentivar o consumo da 
proteína, explorando a variedade de cortes, 
além de discutir qualidade do produto. Este 
mesmo movimento foi realizado em São 
Paulo (SP) e Cuiabá (MT). “O MS tem na 
sua essência a carne de qualidade, fruto do 
trabalho dos produtores, que investiram em 

uma genética melhor, melhoria de pasta-
gens, do sistema produtivo para poder ter 
precocidade e, assim, ofertar uma carne de 
melhor qualidade aos consumidores do Bra-
sil e do mundo”, encerra Azambuja.

TECNOLOGIA: O DIFERENCIAL. Seguin-
do o mesmo enfoque do governador no que 
tange os avanços do MS, o zootecnista, con-
sultor, professor e pesquisador das Faculda-
des Associadas de Uberaba (FAZU), Adilson 
Aguiar, é categórico: “Há de se reconhecer 
que muita coisa foi feita, porém, há ainda 
muito a ser alcançado, e isso é bom, pois 
fornece uma perspectiva de progresso”. Ele 
explica: “Apesar de se notar avanços em to-
das as áreas, como reprodução, melhoramen-
to genético, sanidade, manejo racional dos 
animais, produtividade em pasto, suplemen-
tação e gestão, quando se é avaliado os índi-
ces médios, não se nota grandes progressos. 

Quando são avaliadas fazendas específicas, 
aí sim é possível notar um avanço significati-
vo, então, estas propriedades devem servir de 
benchmarking, para que os outros as sigam”.

Outro ponto fundamental levantado 
por Adilson é a questão da disponibilidade 
da tecnologia. De acordo com o especia-
lista, com o conhecimento acumulado até 
então é possível dobrar a produtividade 
da pecuária brasileira, sem abrir novas 
áreas. Portanto, falta é a democratização 
da informação. De acordo com o senso 
agropecuário do IBGE de 2006, entre 70 
e 94% dos estabelecimentos de pecuária 
não contam com assessoria técnica, quer 
seja governamental, de empresas ou inde-
pendente. “Desta forma, o produtor não 
consegue incorporar tecnologias. E, sem 
um acompanhamento, pode ocorrer deste 
indivíduo perder dinheiro. Por isso muitas 
vezes a adoção de tecnologias parece ser 
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um fator de risco, pois muitos a adotaram 
sem orientação técnica, e esse é um pro-
blema”, argumenta o professor.

A importância da aplicação de tecnolo-
gias no sistema produtivo foi realçada pelo 
pesquisador Cleber Oliveira Soares, chefe 
geral da Embrapa Gado de Corte (Campo 
Grande/MS). De acordo com ele, ciência e a 

tecnologia explicam a evolução da produti-
vidade da pecuária verde e amarela; respon-
sáveis diretamente por 68% do incremento 
da produtividade agropecuária como um 
todo: “Há 30 anos, o Brasil era importador 
e a produção interna gerava uma carne de 
qualidade duvidosa, além de ser um pro-
duto escasso e extremamente caro; hoje, a 
carne é um produto de alta disponibilidade 
e com qualidade de excelente nível”. Cleber 
destacou também a vocação brasileira à 
exportação: “É motivo de orgulho para a 
cadeia produtiva brasileira que um a cada 
três bifes consumidos no mundo sai do Bra-
sil, e maior orgulho ainda é dizer que pra-
ticamente 100% dos bifes consumidos no 
Brasil possuem ciência e tecnologia ligados 
à Embrapa, seja no capim que o boi comeu, 
programas de melhoramento genético, 
programa de vermifugação estratégica, su-
plementação mineral, além de tecnologias 
como fenação, silagem, descarbonização 
do processo produtivo, sistema integrado 
lavoura, pecuária e floresta, entre outras”.

O pesquisador da Embrapa Gado de Cor-
te na área de Ciências da Carne, Gelson Luiz 
Dias Feijó, corrobora a fala de Cleber: “A evo-
lução na pecuária do MS não se deu por um 

acréscimo quantitativo e sim qualitativo. As 
razões para esse aumento foram a sociedade 
científica brasileira gerando tecnologias, os 
produtores vendo que essas ferramentas são 
interessantes para o negócio e o governo do 
Estado mantendo um programa de incentivo 
de produção de animais jovens”.

Então, o emprego de tecnologias como 
lavoura pecuária – “a de maior impacto na 
produção pecuária, pois oferece alimento 
de boa qualidade e em momentos que nor-
malmente estariam na seca”, realça Feijó –, 
uso de sal mineral, manejo e controle sani-
tário dos rebanhos adequados, uso de tou-
ros melhoradores, entre outros, tornaram 
o MS um exemplo a ser seguido pelo País 
como um todo. “Alguns mais entusiasma-
dos dizem que o MS se tornará o Uruguai 
do Brasil”, pontua o pesquisador.

Deste modo, com todo esse aporte 
tecnológico disponível, Cleber é cate-
górico ao concluir: “Hoje, não existe a 
mínima necessidade de abrirmos um só 
hectare de expansão pecuária. Temos 
tecnologia suficiente para dobrar a nos-
sa produção pecuária em cima da mesma 
área e até cedendo áreas para outras ati-
vidades, como grãos e florestas”. ■

APESAR DA EVIDENTE EVOLUÇÃO DA 
AGROPECUÁRIA BRASILEIRA, ADILSON AGUIAR 
ADVERTE: “HÁ AINDA MUITO A SER FEITO”


