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do ano. E cada vez mais os pecuaristas têm investido em soluções que miniminizam a 
perca de peso dos animais, se profissionalizando na gestão tanto da porteira para den-

tro como vice versa, mas alguns fatores extras fogem de nossas alçadas.
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Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

Leilão anual de touros da Agropecuária Jacarezinho 
supera expectativas

Os resultados do 40º Leilão da 
Agropecuária Jacarezinho, 
realizado em 25 de julho, 

superou as melhores expectativas e 
justificaram porque a venda foi uma 
das mais aguardadas da temporada. A 
promoção virtual contou com organi-
zação da Central Leilões e transmis-
são pelo Canal do Boi.

Ao final, com liquidez absoluta, o 
faturamento registrou R$ 4,3 milhões 
para 150 touros Nelore CEIP negocia-
dos com média de quase R$ 29 mil. 
A bateria de animais mais valorizada, 
composta apenas por linhagem AJ, 
saiu por R$ 36,7 mil. Outro destaque 
foi o touro de central Tifton AJ, que 
teve 100% de sua produção arremata-
da por R$ 135 mil, pelo condomínio 
formado pelos criadores Cláudio Be-
lelli, Leonardo Barcelos, Renato San-
tos e a central ABS Pecplan.

Belelli, da Fazenda Colina Verde, 
em Aliança do Tocantins/TO, tinha 
conhecido o reprodutor apenas quatro 
dias antes do remate, durante visita 
à Central Bela Vista, onde o animal 
estava, e destacou a pigmentação e 
outras características morfológicas 
muito equilibradas, tais como garupa, 
linha de dorso, arqueamento de coste-
las, posicionamento de cupim, padrão 
racial, aprumos perfeitos – frisa – e 
umbigo corrigido.

“Decidi investir no animal porque 
a pecuária brasileira, de modo geral, 
precisa de precocidade e fertilidade. 
Logo, como a criação do touro vinha 
assinada pela seleção Jacarezinho, 
não tive qualquer receio de apostar, 
pois a propriedade desafia muito seus 
animais para estas características. Vou 
usar bastante em casa e trabalhar sua 
produção no mercado”, justifica.

O gerente comercial da Jacarezi-
nho, Rafael Zonzini, também chamou 
atenção para outro fator. Quarenta e 
nove criadores realizaram suas com-
pras, sendo 21 deles novos clientes. 
“Avalio que nossa marca virou uma 
espécie de estoque de genética de ex-

celência, de modo que temos reprodu-
tores “customizados” para oferecer; ou 
seja, capaz de trabalhar nas mais exi-
gentes condições e projetos”, explica.

Entre os novos investidores, desta-
que para a Fazenda Cachoeira, de Cor-
deiro (BA), propriedade de Augusto 
Magnavita de Mello Filho e Franklin 
Roosevelt Dantas. A especialidade da 
bovinocultura dos sócios é a produção 
de bezerros de qualidade, bastante 
valorizados na conjuntura atual, em 
modelo bastante tecnificado, capaz de 
dar plenas condições à manifestação 
genética do rebanho.

Dantas observa que a genética pro-
veniente de animais com Certificado 
Especial de Identificação e Produção 
(CEIP) é a melhor do mercado. “São 
animais de alto desempenho e produ-
tividade, perfil que queremos dar ao 
nosso rebanho. Como já trabalhamos, 
inclusive com reprodução assistida, 
foi o momento de darmos um salto na 
nossa lucratividade”.

O maior investidor do pregão foi 
Gilberto Santos, diretor da rede de 
supermercados BigMaster, com sede 
em Tangará da Serra (MT), mas com 
várias outras lojas em importantes ci-
dades do Estado. Ele desembolsou R$ 
383,7 mil, consequência de um proje-
to de pecuária que desenvolve fecha-
do na genética Jacarezinho.

Outro cliente importante e tradi-
cional também fez novas aquisições. 
Trata-se de Sérgio Bueno, produtor 
rural da Agrícola Rio Galhão, em Ma-
teiros (TO), cliente da Jacarezinho há 
alguns anos. Sua propriedade, pró-
xima ao Oeste baiano, trabalha com 
Integração Lavoura e Pecuária (ILP) 
desde 2016.

A estratégia foi adotada para gerar 
ganho às duas atividades. Para tanto, 
precisava de “um gado rústico, adap-
tado às condições do cerrado, precoce, 
rápido ganhador de peso e com altos 
índices reprodutivos”, explica Bueno. 
Ele é categórico ao afirmar que “tudo 
isso foi encontrado na genética Jaca-

rezinho”.
Na base da Agrícola Rio Galhão 

estão fêmeas de origem direta da mar-
ca e filhas de descendentes de Lítio AJ 
e Assis AJ, dois reprodutores consa-
grados. O legado é um índice de pre-
nhez acima de 90% e machos termi-
nados entre 22 e 24 meses com peso 
de 20 a 22 arrobas.

“Como temos outras famílias de 
animais na fazenda, é fácil comparar 
a produtividade bem acima da gené-
tica Jacarezinho. Isso nos estimula a 
continuar investindo, pois a credibi-
lidade construída está basicamente 
fundamentada no incremento de caixa 
que ela proporciona ao nosso modelo 
de negócio”, conclui Bueno.

Melhoramento animal de 
décadas

Vale observar que a Agropecuária 
Jacarezinho, hoje maior vendedor de 
touros do Brasil, prima por produzir 
animais com crescimento e qualidade 
produtiva constantes, no menor in-
tervalo de tempo possível. “Por isso 
batemos na tecla de uma pecuária de 
ciclo curto, aquela que traz resultados. 
E o segredo é medir desempenho em 
todos os aspectos”, explica o gerente 
comercial. Todos os reprodutores do 
leilão são genotipados, o que aumenta 
em muito as garantias de retorno do in-
vestimento e a acurácia de suas DEPs.

Isso significa que os touros ofe-
recem um pacote tecnológico com 
dezenas de mensurações, resultado 
de uma seleção criteriosa de déca-
das. Os números são acumulativos e 
fixados no rebanho, habilitando cada 
animal a trabalhar com alta produti-
vidade em todos os ambientes da pe-
cuária brasileira. Os pagamentos se-
rão divididos em 30 parcelas e o frete 
será gratuito para toda a malha viária 
nacional, com exceção dos estados e 
municípios livres de febre aftosa sem 
vacinação, onde as cargas vivas não 
podem entrar.

Enfrentamos mais uma vez o período de estiagem, algo 
bastante natural para essa época do ano. E cada vez mais 
os pecuaristas têm investido em soluções que minimini-

zam a perca de peso dos animais, se profissionalizando na gestão 
tanto da porteira para dentro como vice versa, mas alguns fatores 
extras fogem de nossas alçadas.

Um dos principais causadores de prejuizos nessa época é as 
queimadas criminosas que ainda assolam e preocupam os pecu-
arista da região.

A vegetação ressecada, pois há mais de quatro meses não  
chove na região, o calor, a baixa umidade do ar e os fortes ventos 
favorecem as condições para que aconteçam os incêndios flores-
tais.

Na pecuária de pastagens cultivadas o fogo é considerado um 
inimigo de primeira ordem. A conta é simples: fogo significa pre-
juízo. Um solo queimado leva até cinco anos para recuperar a sua 
fertilidade e estrutura física, arduamente construída com rotação 
de culturas, adubação, plantio direto e demais tecnologias hoje 
utilizadas na pecuária que se pretende cada vez mais intensiva.

A maior parte das queimadas, porém, ocorre por ação huma-
na, por razões variadas: limpeza de pastos que alguns criado-
res ainda insistem em utilizar e que acabam saindo do controle, 
desmatamentos clandestinos, vandalismo, caçadores de animais 
silvestres, disputas fundiárias, entre outras.

Portanto, é necessário manter a vigilância em suas proprieda-
des, construindo bons aceros evitando-se também a renovação de 
pastagens através da queima.

Por fim, é aconselhável manter vigilância em nossas proprie-
dades para evitar prejuízos causados pelos incêndios.
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56º Leilão Virtual 
Japaranduba

Ganar bate
recorde em

vendas

O 56º Leilão Japaranduba 
Ganar: Genética que entre-
ga resultados, bateu recor-

de em comercialização dos animais 
ofertados, com mais de 50% de au-
mento no faturamento em relação 
ao leilão realizado em 2020, com 
média geral acima de 20 mil reais 
por cabeça. Isso deve-se muito no 
acréscimo real de mais de 55% na 
média obtida com a venda dos ani-
mais.

Segundo Claudio Paranhos, pro-
prietário da Japaranduba Fazendas 
Reunidas, o leilão teve 100% de 
liquidez, tendo criadores da Bahia 
como principais clientes. “Além 
disso, vendemos para criadores de 
outros estados da Federação, com-
provando mais uma vez que os lei-

lões promovidos pela Japaranduba 
são de abrangência nacional. Vale 
ressaltar que o leilão foi bastante 
pulverizado, com 85 compradores 
diferentes”, comentou.

Outro fator que comprova a 
qualidade genética da Japaranduba, 
refere-se a procura pelos animais 
da fazenda. “Tivemos dois gran-
des destaques no 56º Leilão Vir-
tual Japaranduba Ganar. O Touro 
JANKAR Japaranduba que havia 
sido contratado pela Central de Co-
leta de Sêmen CRV Lagoa, foi arre-
matado em 50% pelo valor superior 
a 110 mil reais por um grupo do Es-
tado da Bahia. A metade do animal 
foi adquirida por Carlos Teixeira da 
Sementes Grão Fértil (Luís Eduar-
do Magalhães) e Nicanor da Módu-

lo Rural (Vitória da Conquista)”, 
comemorou o empresário rural, 
ressaltando ainda que o destaque 
das fêmeas foi a Matriz 4858 que 
foi arrematada em lance superior a 
240 mil reais.

O 56º Leilão Japaranduba com-
prova mais uma vez que a genética 
produzida no Oeste da Bahia faz 
frente aos principais estados criado-
res de gado e não deixa nada a dese-
jar nos quesitos rusticidade, preco-
cidade, docilidade e ganho de peso.

O evento foi oficializado pela 
ABCZ, PMGZ e pela Nelore do 
Brasil, que traz chancela de con-
trole de qualidade, além da asses-
soria de Marcelo Miranda (ABCZ) 
e Vinícius Sobral (VS Assessoria 
Pecuária).

Senar forma nova turma de Agente Vacinador 
de Brucelose no Oeste da Bahia

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) e o 
Sindicato dos Produtores Ru-

rais de Barreiras (SPRB) em parceria 
com a Associação dos Criadores de 
Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste), 
e Agência de Defesa Agropecuária 
da Bahia (Adab), formaram hoje, 08, 
nova turma de Agente Vacinador de 
Brucelose no Oeste da Bahia.

Nos dias 06 e 07, os alunos tiveram 
aulas teóricas no auditório do SPRB e 
a conclusão ocorreu hoje, com aulas 
práticas na Fazenda Santo Antonio, 
município de Angical.

Essa é mais uma demanda da 
Acrioeste atendida pelo Senar-BA, 
que visa capacitar os colaboradores 
que trabalham nas fazendas da região.

Vem aí o Leilão Acrioeste Virtual

Acontece no próximo dia 27 de agosto, a partir das 
20h, o grande Leilão Acrioeste Virtual, uma exce-
lente oportunidade para adquirir animais de gené-

tica superior.
Serão ofertados bezerros, bezerras, garrotes e novilhas 

prenhas. A realização é da Central Leilões, chancelado pela 
Acrioeste, com transmissão ao vivo pelo Canal do Criador.

Os animais que irão para comercialização são provenien-
tes de criatórios do Oeste da Bahia, onde se pratica uma pe-
cuária com altíssimo padrão genético.

O evento conta com a parceria das fazendas Agro An-
tonio Balbino, Fazenda Ipê, Caracol Agropecuária, Nelore 
JMAJ, Agropecuária Jacarezinho e Japaranduba Ganar, além 
das empresas Procria, Tortuga – Uma marca DSM, Noguei-
ra, Agrosul John Deere, Loroeste Máquinas e Implementos, 
Oeste Pecuária, JCO Sustentabilidade no Campo, Matsuda, 
ABS Pecplan. O apoio fica por conta da Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab) e Sindicato dos Produtores 
Rurais de Barreiras (SPRB).

Outras informações pelos telefones (18) 3622-4999/(77) 
3611-5027/(77) 3613-2064/(77) 99826-6718. Lances: (18) 
3622-4999 Whatsapp (18) 99637-2999
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DSM inova e lança modelo de venda de suplementos 
para bovinos com preço atrelado à arroba do boi

Com o P@go, os pecuaristas de todo o país podem adquirir os suplementos da 
marca Tortuga® e pagar com base na arroba do boi, assegurando preço do

insumo e com mais facilidade para planejar os custos produtivos

A DSM, detentora da marca 
Tortuga® de suplementos 
nutricionais para animais, 

anuncia uma iniciativa inédita para 
os produtores brasileiros de bovinos 
de corte. A partir de 19 de julho, os 
produtos da marca poderão ser ven-
didos com o preço atrelado ao valor 
da arroba do boi, um indicador que 
funciona como “a moeda” dos pecu-
aristas.

Com o nome de P@go, a novida-
de possibilita aos pecuaristas de todo 
o país adquirir os produtos da em-
presa e pagar com valores pré-esta-
belecidos (preços travados) por meio 
do indicador do Boi ESALQ/BM&F 
(Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz/Bolsa de Mercadorias e 
Futuros), utilizado para liquidação 
futura de contratos negociados na 
bolsa de valores.

Ao oferecer essa operação como 
uma opção adicional para pagamento 
pelos seus produtos, a DSM viabiliza 
ainda mais o uso das suas tecnolo-
gias. Nesse novo modelo, a empre-
sa gera mais previsibilidade para o 
preço dos seus produtos, pois, como 
muitas das matérias-primas usadas 
nas formulações dos seus suplemen-
tos são de origem importada, acabam 
refletindo no preço pelas variações 
do dólar, o que dificulta a garantia de 
preço futuro. “Ao atrelar os nossos 
preços à moeda do pecuarista, que 
é arroba do boi gordo, conseguimos 
assegurar o planejamento dos custos 
com a nutrição do rebanho, o que é 
um fator importante principalmente 
para os confinadores que se planejam 
com muita antecedência, por exem-
plo”, conta o diretor de marketing da 
área de Ruminantes da DSM no Bra-
sil, o zootecnista Juliano Sabella.

Facilidade e segurança de 
custo para o produtor

Um dos pontos altos desse mode-
lo inovador de precificação de insu-
mo na pecuária brasileira é que, na 
data de pagamento do pedido, caso o 
preço da arroba caia, em relação ao 
valor na data da compra, o produtor 
ficará com a diferença do valor em 
crédito para uma próxima compra. 
Caso o inverso aconteça, ou seja, na 
data do pagamento o valor da arroba 
esteja maior do que na data da com-
pra, o produtor não precisará pagar a 
diferença. “No nosso modelo, o pro-
dutor nunca perde. Se o preço da ar-

roba cai, ele é bonificado com o valor 
da diferença para a próxima compra. 
E se a arroba sobe, ele não precisa 
pagar essa diferença, ficando com o 
lucro da valorização para ele”, conta 
Sabella. Ele explica que a empresa 
consegue manter essa relação comer-
cial em benefício dos seus clientes 
ao realizar operações para proteger-
-se das volatilidades do mercado, o 
que permite repassar essa proteção 
no preço dos seus produtos.

Sabella conta ainda que essa ini-
ciativa foi amplamente estudada e 
colocada em prática por conta de 
sugestões dos próprios produtores 
que demandam garantia de preço. “O 
produtor pretendia travar o custo e a 

DSM não conseguia porque os for-
necedores não têm necessariamente 
uma relação com o mercado do boi, 
com muitas matérias-primas impor-
tadas e atreladas ao câmbio”, diz; e 
completa: “Estamos em um ano difí-
cil, atípico e de alta volatilidade. Por 
isso, mais do que nunca, é preciso 
ouvir o produtor e agir na hora cer-
ta, com criatividade e inovação. Com 
P@go, os produtores podem acessar 
nosso portfólio e se programarem 
para impulsionar os resultados zoo-
técnicos dos rebanhos e planejar me-
lhor os índices de rentabilidade da 
atividade”.

Tecnologias que geram 1 
arroba a mais por animal 

confinado

Entre os exemplos de soluções de 
alto desempenho que estão presen-
tes no portfólio da marca Tortuga® 
estão os produtos da linha Fosbovi® 
Confinamento com CRINA® e Ru-
miStar™, que geram uma arroba a 
mais por bovino confinado, em mé-
dia. São tecnologias que oferecem 
benefícios zootécnicos e econômicos 
comprovados em avaliações em cam-
po, feitas pelas equipes da DSM e do 

Cepea (Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada-Esalq/USP). 
Mas, além do ganho de peso, há ou-
tros diferenciais adicionais: melhor 
eficiência alimentar, redução das ta-
xas de problemas gastrointestinais, 
como diarreias ou timpanismo; rápida 
adaptação dos animais; menor taxa de 
refugo de cocho; aumento do consu-
mo de ração desde os primeiros dias 
de confinamento; eficiência na diges-
tão; e menor incidência de animais 
com lamentes e acidose.

DSM – Bright Science. 
Brighter Living.™

A Royal DSM é uma empresa 
global de ciências, “purpose-led” e 
atuante em Nutrição, Saúde e Vida 
Sustentável. O objetivo da DSM é 
criar vidas mais brilhantes para to-
dos. A DSM está impulsionando a 
prosperidade econômica, o progresso 
ambiental e os avanços sociais para 
criar valor sustentável para todas as 
partes interessadas; clientes, funcio-
nários, acionistas e sociedade em 
geral. A DSM fornece soluções ino-
vadoras de negócios para nutrição 
humana, nutrição animal, cuidados 
pessoais e aroma, dispositivos mé-

dicos, produtos e aplicações verdes 
e novas formas de mobilidade e co-
nectividade. A DSM e suas empresas 
associadas têm receita líquida anual 
de cerca de € 10 bilhões com apro-
ximadamente 23.000 funcionários. A 
empresa foi fundada em 1902 e está 
registrada na Euronext Amsterdam. 
Mais informações estão disponíveis 
em www.dsm.com/latam.

Sobre a Tortuga®, uma 
marca DSM

Desde abril de 2013, Tortuga® 
passou a ser marca da DSM. A DSM 
comercializa a linha de produtos 
Tortuga® no Brasil e em 17 países 
da América Latina, com a exclusi-
va tecnologia dos Minerais Tortuga, 
atendendo às exigências de empresá-
rios rurais que trabalham na pecuária. 
Desde sua origem a marca Tortuga® 
tem contribuído decisivamente para o 
progresso da produção animal do Bra-
sil, tendo introduzido, de forma pio-
neira, novos conceitos de suplemen-
tação nutricional e vitamínica e outras 
tecnologias indispensáveis para o au-
mento da produtividade. Com a aqui-
sição da Tortuga, a DSM passou a ser 
a maior indústria de suplementos nu-
tricionais para animais no Brasil.

Acrioeste e Cipe Cerrado definem estratégias 
para as demandas da pecuária regional

A Acrioeste, através de seu 
presidente Mario Cezar 
Mascarenhas e do Diretor 

de Eventos Adjunto Carlos Antô-
nio Menezes Leite se reuniu com o 
Comandante da Cipe Cerrado, Ma-
jor Giovanni, para deliberar sobre 
como solucionar problemas enfren-
tados pelos pecuaristas do Oeste da 
Bahia.

De acordo com relatos do pre-
sidente da Acrioeste, os pecuaristas 
enfrentam problemas causados pe-
los furtos de gado, fogos oriundos 
de caçadas que acabam atingindo 

as pastagens e as áreas de reserva 
florestal, entre outros.

“Ficamos satisfeitos com a re-
ceptividade e comprometimento do 
comandante Giovanni, que ofere-
ceu todo o apoio no quesito segu-
rança. Major Giovanni pediu que 
sempre que ocorrer algum proble-
ma como furto de gado ou qualquer 
outra demanda, que os pecuaristas 
registrem Boletim de Ocorrência 
para gerar dados que serão utiliza-
dos pela polícia para definir estra-
tégias e executar as ações”, disse 
Mascarenhas.

Para Carlos Leite, o encontro 
foi fundamental para definir ações 
que serão implementadas pela Cipe 
Cerrado. “O Major Giovanni dei-
xou claro que ele não foca nos pro-
blemas, mas nas soluções desses 
problemas. “Ficamos de encami-
nhar as coordenadas das fazendas 
dos associados da Acrioeste, bem 
como facilitar o acesso das viaturas 
que faram visitas periódicas para 
inibir a ação dos criminosos”, disse 
Carlos Leite, satisfeito com o resul-
tado do encontro com o comandan-
te da Cipe Cerrado.
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Valor da Produção Agropecuária de 
2021 é estimado em R$ 1,099 trilhão
As lavouras representam R$ 753,2 bilhões e a pecuária, R$ 346,2 bilhões

A estimativa do Valor Bruto 
da Produção Agropecuá-
ria (VBP) de 2021 é de R$ 

1,099 trilhão, 10,5% acima do valor 
de 2020, que foi de R$ 995 bilhões. 
As lavouras representam R$ 753,2 bi-
lhões e a pecuária, R$ 346,2 bilhões.

O faturamento das lavouras, em 
valores reais, cresceu 13,8%, e a pe-
cuária, 3,8%, ambos em relação ao 
ano passado. Os produtos que mais se 
destacaram foram arroz, com aumen-
to do VBP de 3,8%, cana-de-açúcar 
2,3%, milho 15,7%, soja 30,2% e tri-
go 34,6%. Estes cinco produtos repre-
sentam 55,4% do VBP total.

Segundo a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), o plantio 
tardio do milho de segunda safra e o 
clima adverso em algumas regiões 
como geadas, afetaram a produção e 
a produtividade, que tiveram quedas 
de 10,8%, e 17,5% respectivamente. 
Apesar desses eventos, o milho tem 
tido fortes aumentos de preços, que 
resultam em acréscimos no valor da 
produção.

Na pecuária, os melhores resulta-
dos estão sendo observados em carne 
bovina, que teve acréscimo de 7,5 % 
no VBP, e em carne de frango, acrés-
cimo de 6,1%. Outros componentes 
da pecuária como suínos e leite, estão 
com pior desempenho.

Uma relação de produtos apresen-
ta redução de valor da produção em 
relação a 2020. São estes: algodão, 
amendoim, banana, batata-inglesa, 
cacau, café, feijão, laranja, mandioca, 
tomate e uva. Entretanto, as reduções 
não são elevadas. Isso tem ocorrido 
principalmente devido às quedas de 
quantidades produzidas e de preço.

Recordes de VBP podem ser ob-
servados em arroz, soja, milho e trigo, 
pois obtiveram valores não observa-
dos numa série desde 1989. Chama 
atenção o trigo, que além do recorde 

de valor neste ano, a produção esti-
mada também não havia ainda sido 
observada. Neste ano, a previsão é 
de uma safra de 8,48 milhões de to-
neladas. Até este ano, o maior valor 
foi observado em 2015-2016 quando 
a safra foi de 6,73 milhões de tone-
ladas.

O agronegócio continua obtendo 
bons resultados das exportações. As 
exportações totais do agronegócio 
nos cinco primeiros meses de 2021, 
resultaram em U$ 61,49 bilhões. As 
exportações de 
carne resultaram 
em receitas de 
US$ 9,0 bilhões, 
e de soja grão, 
U$ 24,81 bi-
lhões. O agrone-
gócio representa 
neste ano 46,2% 
das exportações 
totais do país. 
Esses resultados 
contribuem adi-
cionalmente para 
o crescimento do 
VBP.

Os dados re-
gionais mostram 
que neste ano 
quase todos os 

estados presentam maior nível de fa-
turamento que no ano passado. Isso 
vem ocorrendo devido aos resultados 
favoráveis de produtos como, arroz, 
milho, soja, trigo, cana de açúcar, car-
ne bovina, carne de frango e outros. 
Um ranking dos estados indica que os 
cinco primeiros em termos de VBP 
são Mato Grosso, Paraná, São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 
Esses têm sua economia baseada em 
forte ênfase em milho e soja, e tam-
bém na produção pecuária.


