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Prefácio
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O livro “ATeG – Cinco Etapas da Transformação Rural” é uma pequena amostra
Banco de Imagens CNA/Senar.

de como a Assistência Técnica e Gerencial do Senar faz uma enorme diferença
na vida dos produtores, de seus familiares, do setor agropecuário e da sociedade
brasileira. Todos saem ganhando com mais conhecimento e mais tecnologia.
Os grandes números de propriedades atendidas, de profissionais envolvidos, já
seriam suficientes para mostrar o impacto positivo dessa transferência de tecnologia
e de conhecimento, mas é na leitura das histórias de produtores rurais de Norte
a Sul do Brasil, apresentadas neste livro, que o leitor conseguirá ter a correta
dimensão dos resultados práticos que a ATeG traz às propriedades rurais.
Tecnologia e inovação chegam ao produtor rural proporcionando aumento na

João Martins da Silva Junior
Presidente do Conselho
Deliberativo do Senar

renda e contribuindo de forma decisiva para reduzir as desigualdades em todas
as regiões do Brasil e para a criação de uma nova classe média rural.
O atual momento da história da humanidade exige preparo para a velocidade das mudanças
e conhecimento para enfrentar os novos e complexos desafios mundiais. A qualificação por
meio de um método inovador de assistência e gestão é, com certeza, um desses caminhos.
Os produtores rurais brasileiros podem ter a certeza que podem contar com
o Senar para ter a melhor assistência, o melhor suporte e toda a orientação
para que continuem fazendo a diferença na agropecuária do país.
Boa leitura.
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Lançada em 2013, a Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Banco de Imagens CNA/Senar.

(Senar) é um modelo pioneiro e inovador que transforma a vida dos produtores rurais e de
todo o setor agropecuário ao oferecer atendimento personalizado, a partir de uma metodologia
própria, que segue cinco passos e é aplicável a todas as cadeias produtivas do País.
O diagnóstico produtivo e individualizado, o planejamento estratégico, a adequação da
correta tecnologia, a capacitação e uma avaliação sistemática dos resultados. Essa é a
fórmula de um método que leva em consideração as características de cada região e conta
com profissionais selecionados, treinados e constantemente capacitados pelo Senar.
Transferir tecnologia e conhecimento, implantar na propriedade uma gestão eficiente e inovadora,
mensurar resultados, tudo isso contribui de forma decisiva para melhorar a produtividade, a

Daniel Klüppel Carrara
Diretor-Geral do
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Rural (Senar)

qualidade de vida e a renda dos produtores, mas também gera uma série de outros benefícios,
como o crescimento da produção nacional e o desenvolvimento sustentável do agro brasileiro.
Os números globais refletem a capilaridade do Senar e o esforço de todos os envolvidos
para levar uma metodologia diferenciada e incorporá-la ao dia-a-dia dos produtores. Nesses
anos, a ATeG atendeu 148,2 mil propriedades em quase todos os Estados da Federação.
Em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, o Senar lançou uma série de vídeos sobre gestão
para auxiliar os produtores rurais e iniciou o atendimento remoto. Nesse ano em que novos desafios
mundiais surgiram e desafiaram as instituições, a ATeG do Senar atendeu 44,7 mil novas propriedades.
Neste livro, abordaremos como é feita a seleção dos produtores, como funciona cada um dos
cinco passos e mostraremos casos de sucesso de produtores rurais, de Norte a Sul do Brasil, que
apostaram na Assistência Técnica e Gerencial do Senar e hoje colhem os frutos em suas propriedades.
A ATeG é uma prioridade para o Sistema CNA/Senar. Com ela, vamos construir uma nova classe
média rural no País e fortalecer ainda mais o produtor rural e o setor agropecuário brasileiro.
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01.
Como tudo
começou:
um pouco da
história da
extensão rural
no Brasil
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Com início nos Estados Unidos da América,
a extensão rural foi trazida para o Brasil em
meados do século XX, seguindo inicialmente os
objetivos e as práticas do modelo rural norteamericano. Guiada pelo capital, a difusão dessa
atividade visava a superar o atraso na agricultura
por meio de tecnologias a serem aplicadas a
partir da utilização de insumos e máquinas.

escolha de sementes, ao plantio, ao espaçamento e
à colheita para as culturas de milho, arroz e feijão.

A prioridade era a integração do homem rural à
dinâmica de mercado, sendo fundamental “educálo” para que ele passasse a adquirir equipamentos
e insumos necessários à modernização de sua
atividade agropecuária, assim produzindo mais,
com melhor qualidade e maior rendimento.

No entanto, registros históricos demonstram que
o Serviço de Extensão Rural foi criado em 6 de
dezembro de 1948 com a assinatura do convênio
entre a Associação Internacional Americana (AIA)
e o governo do estado de Minas Gerais. Mas os
pioneiros da assistência técnica atribuem o início do
Serviço de Extensão às atividades em Santa Rita do
Passa Quatro/MG e em São José do Rio Pardo/MG, a
partir de 1947, também com a participação da AIA.

Há quem defenda, porém, que as primeiras
atividades extensionistas no Brasil foram registradas
em torno de 1910, em Minas Gerais, realizadas pelo
agrônomo e professor Benjamim H. Hunnicutt, da
Universidade Federal de Lavras. Naquela época,
Hunnicutt procurou oferecer cursos e treinamentos
para os agricultores usando algumas metodologias
de extensão, como aulas, palestras, demonstrações
de resultados e distribuição de folhetos ao produtor.
O objetivo era difundir técnicas relacionadas à

Admite-se ainda que os primeiros passos
da extensão ocorreram igualmente em
Minas Gerais, mas em Viçosa, no ano
de 1929, com a criação da “Semana do
Fazendeiro”, realizada até os dias de hoje.

Independentemente da controvérsia histórica,
foram muitas as dificuldades no início:
preconceito quanto às mulheres trabalhando
junto aos homens no campo; falta de pessoal
habilitado; estradas intransitáveis; e ausência
de meios de locomoção e de recursos para
implementar o crédito rural brasileiro.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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De qualquer forma, a primeira fase da extensão
rural no Brasil, conhecida como Humanismo
Assistencialista, compreendeu o período de 1948
a 1963. Iniciou-se no estado de Minas Gerais, com
a criação da primeira Associação de Crédito e
Assistência Rural (Acar), um serviço de cooperação
técnica e financeira norte-americana, o qual
disponibilizava linhas de crédito por meio de um
serviço de assistência técnica, que repassava aos
produtores os produtos e as práticas agrícolas que
os enquadrariam na chamada agricultura moderna.
A extensão rural se tornou um sistema nacional
a partir da criação da Associação Brasileira
de Crédito e Assistência Rural (Abcar), em
1956. O público-alvo era preferencialmente os
pequenos produtores, embora não houvesse
distinção clara do público atendido.
Aos extensionistas cabia a responsabilidade
de promover mudanças de comportamento e
mentalidade, além de supervisionar a aplicação
de crédito concedido às famílias, e que para isso
se utilizavam de campanhas e programa de rádio,
realizavam visitas domiciliares para a tomada
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de decisões conjuntas sobre a aplicação dos
recursos do crédito rural, além de demonstrações
técnicas e dos resultados alcançados, também
realizavam treinamentos e reuniões.
A segunda fase, conhecida como Difusionismo
Produtivista, transcorreu no período de 1964
a 1979 e foi marcada pela criação da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão
Rural –Embrater. Foi também nesse momento
que as associações de crédito e assistência
foram transformadas em empresas estatais –
como a Emater –, na metade dos anos 1970.
Os métodos empregados para difundir o modelo
de extensão rural foram através de demonstrações
dos resultados obtidos, campanhas e programas de
rádio, dias de campo, palestras e treinamentos, além
de visitas domiciliares e da realização de reuniões.
Na terceira fase, compreendida entre 1980 e
1989, chamada de Humanismo Crítico, o governo
federal, por meio da Embrater, organizava
a extensão rural pelo Sistema Brasileiro de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Sibrater).

Na segunda metade da década de 80, houve
crise fiscal, bem como diminuição tanto do
financiamento externo quanto dos investimentos
públicos, mas o foco no aumento da produção
e na especialização produtiva por região foi
mantido. Diante disso, iniciaram-se as mudanças
na concepção e na prática da extensão
rural por meio de discussões a respeito da
agricultura moderna, do desenvolvimento
humano e social, da organização social e
política e do uso de tecnologias apropriadas.

Após a dissolução da Embrater, o processo de
trabalho da assistência técnica e extensão rural
começou a sofrer descontinuidade e perda de
padronização, o que acabou fragmentando e
pulverizando a sua atuação em nível nacional,
com a ausência de políticas públicas integradoras
e gestoras de seus processos, o que provocou
uma lacuna na prestação de serviços.

Entre 1990 e 2003, período conhecido como
Diversificação Institucional, deu-se a extinção da
Embrater e do Sibrater. As mudanças nesse período
influenciaram a diversificação das organizações,
das entidades e das instituições prestadoras
de assistência técnica e extensão rural (ONGs,
prefeituras, sindicatos, cooperativas, entre outros)
na busca por novas fontes de recursos para
viabilizar as intervenções produtivas e garantir a
revindicação por políticas sociais aos produtores,
foi criado em 1996 o PRONAF (Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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1948-1963

1964-1979

1980-1989

1990-2003

Primeira Fase

Segunda Fase

Terceira Fase

Quarta Fase

Fase de extensão
rural conhecida
como Humanismo
Assistencialista.

Fase conhecida
como Difusionismo
Produtivista marcada
pela transformação
das associações de
crédito e assistência
em empresas estatais –
Emater.

Chamada de
Humanismo
Crítico, marcada
pela organização da
extensão e prática da
extensão rural por
meio de discussões
a respeito da
agricutura moderna,
do desenvolvimento
humano e social,
da organização
social e política e
uso de tecnologias
apropriadas.

Período conhecido
como Diversificação
Institucional, deu-se
a extinção da Embrater
e do Sibrater. As
mudanças nesse
período influenciaram
a diversificação
das organizações,
das entidades e
das instituições
prestadoras de
assistência técnica e
extensão rural.
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LINHA DO TEMPO DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Segundo dados preliminares do Censo
IBGE (2017), dos mais de 5 milhões de
estabelecimentos rurais cerca de 75% não
receberam assistência técnica. Esse número
não difere muito do resultado apresentado no
Censo Agropecuário de 2006, no qual 78% dos
estabelecimentos declararam não ter recebido
assistência técnica à época. Cerca de 13%
obtiveram ocasionalmente, e apenas pouco
mais de 9% foram assistidos com regularidade.
Isso significa que, no período de avaliação,
pelo menos 91% tinham insuficiente ou
nenhum atendimento técnico.
Nesse sentido o Senar, utilizando sua
enorme capilaridade e acreditando poder
contribuir ainda mais para a multiplicação do
conhecimento, em 2013, iniciou a criação e a
implantação da Metodologia de Assistência
Técnica e Gerencial, chamando para si a
responsabilidade de atender aos produtores
da classe C e de promover a ascensão dos
produtores das classes D e E superior.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

O principal objetivo da Metodologia de
Assistência Técnica e Gerencial do Senar
é atender aos produtores rurais de todas
as regiões brasileiras, possibilitando,
desse modo, o acesso a um modelo de
Assistência Técnica associado à consultoria
gerencial em consonância com as ações de
Formação Profissional Rural, já amplamente
consolidadas.
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1940

1956

1970

1990

2000

Iniciados na década
de 1940, os serviços
de Assistência Técnica
e Extensão Rural,
fundamentados em uma
diretriz de incentivo
ao desenvolvimento
no período do pósguerra, tinham como
principal objetivo a
promoção de melhoria
das condições de vida
da população rural e
o apoio ao processo
de modernização
da agricultura. Na
verdade, isso fazia
parte das estratégias
direcionadas à política
de industrialização
do Brasil, por meio
do fornecimento de
matérias-primas para a
indústria, da liberação
de mão de obra e do
abastecimento alimentar
a preços compatíveis.

A assistência técnica
atuava como um serviço
privado, com o apoio
de entidades públicas
e privadas. Em 1956,
criou-se a Associação
Brasileira de Crédito e
Assistência Rural (Abcar),
integrando um sistema
nacional articulado com
associações de crédito
e assistência rural nos
estados.

Em meados da década
de 1970, houve a
estatização do serviço de
Ater, surgindo o Sistema
Brasileiro de Assistência
Técnica e Extensão Rural
(Sibrater), coordenado
pela Empresa Brasileira
de Assistência Técnica
e Extensão Rural
(Embrater) e executado
pelas empresas
estaduais de Ater nos
estados, as denominadas
Empresas de Assistência
e Extensão Rural
(Emater). Nesta época, a
participação do governo
federal nas ações de Ater
chegou a representar
40% do total dos
recursos orçamentários
das Ematers, alcançando
80% em alguns estados.  

Esses subsídios duraram
mais de uma década.
Porém, em 1990, a
Embrater foi extinta.
Assim, o Sibrater foi
esquecido, causando o
sucateamento de toda
a estrutura. Houve,
ainda, a tentativa de
gestão da Ater por
meio da Embrapa
e, posteriormente,
do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).
Entretanto, todo esse
esforço não foi suficiente
para evitar a extinção das
contribuições financeiras
do governo federal.

A partir do séc. XXI,
ocorre a reestruturação
do modelo de assistência
técnica e extensão
rural, passando a ser o
seu objetivo principal
o desenvolvimento
socioeconômico rural,
ou seja, o foco deixa
de ser somente a
busca pela máxima
produção e passa a
ser a sustentabilidade,
econômica e ambiental.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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02.
A metodologia
ATeG do Senar
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Não há evolução e melhoria sem uma efetiva
alteração no modo de se fazer as coisas.
Nesse sentido, a mudança de uma assistência
técnica convencional para a assistência técnica
e gerencial provoca, naturalmente, alguns
transtornos, principalmente porque grande parte
dos produtores não está habituada a olhar a
sua propriedade como uma empresa rural.
Assim, o desafio desse modelo não é o de ter
um pacote tecnológico a ser repassado, mas,
sim, personalizar o atendimento, encontrar
soluções adequadas para situações específicas,
identificadas naquela propriedade rural.
Outra dificuldade é a questão financeira para realizar
as melhorias necessárias na atividade desenvolvida
na propriedade rural, situação na qual cabe fazer o
possível com os recursos disponíveis no momento.
Além disso, há produtores extremamente resistentes
a inovações e mudanças, o que exige maior empenho
e habilidade por parte do técnico de campo.

Não podemos nos esquecer também das questões
de sucessão familiar no campo, fator importante para
a continuidade dos negócios rurais, passível de ser
comprometido devido ao fato de, em alguns casos,
os filhos não quererem continuar o trabalho dos pais.
É a partir desses desafios que o Senar
preconiza a EDUCAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS com base na Metodologia de
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).
Trata-se de uma metodologia, inovadora,
aplicável a qualquer cadeia produtiva e a todas as
regiões brasileiras. Com informações técnicas e
econômicas, a partir da ATeG, é possível promover
o benchmark entre regiões e propriedades,
identificando os melhores resultados e a diferença
entre eles, além de subsidiar a tomada de decisão
do produtor. Essa metodologia se propõe,
ainda, a auxiliar o direcionamento estratégico
das ações empreendidas pela instituição.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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A Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do
Senar constitui um processo educativo de
caráter continuado que visa a atender aos
produtores rurais por meio de uma metodologia
fundamentada em ações de diagnóstico,
planejamento, adequação tecnológica, formação
profissional do produtor e análise de resultados,
de forma a possibilitar a disseminação de
tecnologias associadas à consultoria gerencial.
Baseia-se em mérito e tem o objetivo de melhorar a
produtividade e a renda, a evolução socioeconômica
dos produtores, famílias e comunidade, além
de promover o desenvolvimento sustentável.
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PRINCÍPIOS DA ATeG

O modelo desenvolvido pelo Senar de ATeG
possibilita uma abordagem mista entre o
conhecimento técnico e a consultoria gerencial,
de forma a possibilitar mudanças no ambiente
das propriedades rurais, promovendo, assim,
soluções e realização de ações efetivas nos
âmbitos social, ambiental e econômico.
As ações de ATeG se caracterizam como um
processo educativo de caráter continuado,
o qual contribui na formação do produtor
e de sua família com base nos princípios da
andragogia, ou seja, na educação de adultos.

A metodologia de ATeG está fundamentada em
cinco etapas que abrangem o processo a ser
aplicado no desenvolvimento da propriedade rural
atendida. É iniciada pela etapa do Diagnóstico
Produtivo Individualizado, que subsidia a
elaboração conjunta do Planejamento Estratégico.
A partir desse planejamento, são realizadas,
então, as ações de Adequação Tecnológica, de
Capacitação Profissional Complementar, com
posterior Avaliação Sistemática de Resultados.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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As ações de ATeG consideram sempre a relevância, as peculiaridades e as características intrínsecas de cada região do
país, bem como as atividades produtivas e econômicas desempenhadas.
As ações de ATeG devem ser aplicadas de forma direcionada à atividade produtiva principal da propriedade rural, com
intuito de coletar, interpretar e gerar indicadores de desempenho que permitam tanto a mensuração dos resultados
quanto a evolução técnica e gerencial alcançados.
As ações de ATeG estão intimamente associadas às de Formação Profissional Rural (FPR) do produtor e do trabalhador
rural, visando ao equilíbrio entre melhoria da produtividade da atividade e ao perfil profissional necessário para o
desenvolvimento do trabalho.
A ATeG tem como propósito identificar diversos pontos que necessitam de melhoria dentro da atividade
desenvolvida na propriedade rural, tudo isso de maneira integrada às necessidades e ao bem-estar das pessoas
envolvidas no processo.
Nas ações de ATeG, deve-se observar a implementação de uma gestão eficiente e inovadora, que proporcione
resultados efetivos, com ganhos financeiros, econômicos e ambientais, por meio do aumento da eficiência produtiva,
com diversificação de atividades e produtos, gestão eficiente da propriedade, recuperação das áreas degradadas,
ampliação de renda, geração de emprego, melhoria do bem-estar animal, redução de perdas quantitativas e
qualitativas decorrentes de falhas de manejo, resiliência às mudanças climáticas e desenvolvimento econômico,
financeiro e social.
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Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
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METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E GERENCIAL DO SENAR

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.
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A Metodologia de Assistência Técnica e Gerencial
do Senar acontece em cinco etapas:

ATeG – Cinco etapas da transformação rural

33

01

DIAGNÓSTICO PRODUTIVO
INDIVIDUALIZADO (DPI)

34
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Luisa Colombo/Cacau RO.

O primeiro passo para a implantação da ATeG é
o diagnóstico da propriedade. A partir da análise
de dados coletados por meio de um questionário
socioeconômico, aliado ao inventário de recursos
e à coleta de informações técnicas e econômicas, é
possível determinar parâmetros para a realização
do Diagnóstico Produtivo Individualizado (DPI),
o qual oferece ao produtor uma análise de seu
empreendimento, determinando os pontos
fortes e fracos da propriedade. A partir do DPI,
criam-se soluções específicas por meio de visitas
personalizadas, analisando-se separadamente
cada situação, sem oferecer um pacote tecnológico
predeterminado, mas se recomendando ações
adaptadas à sua realidade e que resultem em maior
eficiência econômica.

02

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Com base no diagnóstico da situação atual (DPI),
é elaborado, em conjunto com o produtor, o
planejamento estratégico anual da propriedade,
abrangendo os aspectos levantados, que irão
nortear as principais implementações futuras.
Como padrão para a elaboração do planejamento
estratégico das propriedades, a Assistência Técnica
e Gerencial do Senar utiliza o método PDCA (sigla
em inglês que significa Planejar, Executar, Verificar,
Agir), que busca o monitoramento e a adequação das
estratégias, visando a atender a todos os requisitos
para o alcance das metas propostas, seguindo
etapas: identificação do problema, observação
do processo, análise, plano de ação, execução,
verificação, adequação e melhoria da operação.
Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural

35

03

ADEQUAÇÃO
TECNOLÓGICA

36
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Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Estabelecidas nas metas do planejamento
estratégico, as intervenções técnicas para a
adequação tecnológica são implementadas
com intuito de melhorar a eficiência produtiva
e a rentabilidade da atividade. As soluções se
enquadram à capacidade operacional, gerencial e
econômica do produtor, visando a uma evolução
sustentável de seus negócios.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

É a etapa de execução das recomendações
planejadas para melhoria do processo
produtivo, com monitoramento e auxílio do
Técnico de Campo a partir da utilização de
ferramentas desenvolvidas pelo Senar.

04

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
COMPLEMENTAR

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

As ações de Formação Profissional Rurais,
tradicionalmente realizadas pelo Senar, e a
Assistência Técnica e Gerencial são complementares
no processo de atendimento às demandas dos
produtores rurais. O Técnico de Campo deverá
contribuir na identificação das necessidades de
capacitação dos produtores assistidos.
Dessa forma, ao serem apontadas as principais
carências relacionadas ao processo produtivo e
gerencial, é possível obter maior efetividade nas
ações de capacitação e também nas visitas da ATeG.

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.
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05

AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA
DE RESULTADOS
Completado o primeiro ano de atendimento,
os técnicos, os técnicos da ATeG do Senar,
juntamente com o produtor, fazem a avaliação
do sistema de produção e dos resultados
alcançados. Com base nos indicadores de
desempenho estabelecidos no planejamento da

Banco de Imagens Freepik.
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propriedade, é possível medir a evolução obtida
após a adoção de tecnologias, a produtividade e
a rentabilidade da atividade rural. As avaliações
dos resultados darão condições ao produtor
e ao técnico de tomar decisões e projetar
os próximos passos da empresa rural.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
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Banco de Imagens CNA/Senar -Adriano Brito.
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GESTÃO
DA ATeG
Para que a metodologia da ATeG seja aplicada de
forma eficiente e apresente os resultados esperados
em cada propriedade assistida, a gestão começa,
em nível nacional, na Administração Central do
Senar chegando até a propriedade rural.
A Administração Central do Senar possui como
função a estruturação da Assistência Técnica
e Gerencial, propondo sugestões a respeito
das prioridades e das principais finalidades
de cada projeto de acordo com a região a ser
contemplada. Além disso, também deve apresentar
e esclarecer as particularidades da metodologia
adotada em relação ao desenvolvimento das
ações, à condução dos programas e à análise dos
resultados obtidos com a prestação do serviço.

42
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O Senar Central assegura suporte metodológico em
Assistência Técnica e Gerencial às administrações
regionais do Senar, possuindo as seguintes funções:
desenvolver e disseminar a metodologia de ATeG do
Senar; elaborar os recursos instrucionais necessários
para divulgação, capacitação e execução das ações
de ATeG; desenvolver o software para coleta e
armazenamento e processamento dos dados
técnicos e gerenciais obtidos nas propriedades
rurais atendidas; capacitar as equipes técnicas
das administrações regionais na metodologia
ATeG do Senar; prestar o suporte técnico e
metodológico contínuo às administrações regionais;
e manter e coordenar a Central de Dados.

Banco de Imagens CNA/Senar - Adriano Brito.
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Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
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COORDENAÇÃO
DE CAPACITAÇÃO
A Coordenação de Capacitação tem como intuito
contribuir para a melhoria do desempenho
dos profissionais que fazem parte do processo
da ATeG, primordialmente na qualificação dos
agentes envolvidos nessa ação, possibilitando
uma formação não só com foco na área técnica,
mas também na forma sistêmica, tendo maior
envolvimento nos conceitos de competências
essenciais, focalizando as abordagens nos
conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes.

Nesse contexto, reforça-se que a capacitação tem
papel importante na viabilização da promoção do
desenvolvimento da Metodologia de Assistência
Técnica e Gerencial. É por esse motivo que o
Senar Central mantém uma unidade específica,
responsável tanto pela elaboração de conteúdo,
materiais didáticos quanto pelos cursos,
acompanhamento andragógico e por todo o
processo educativo inerente à metodologia.

Partindo das premissas básicas de alinhar o
conhecimento profissional ao desenvolvimento
da Metodologia de Assistência Técnica e Gerencial
do Senar, ressalta-se a necessidade de ofertar
cursos para formação desses profissionais,
propondo oportunidades de aprendizagem
básica e continuada a todos os agentes.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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ADESÃO DO PRODUTOR À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E GERENCIAL
A adesão do produtor à ATeG é composta por duas
fases: a sensibilização e seleção dos produtores
de determinada região e a cadeia produtiva.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
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SENSIBILIZAÇÃO DOS
PRODUTORES RURAIS
A sensibilização dos produtores rurais para formação
do grupo de ATeG, conforme preconizado pela
metodologia de no máximo 30 produtores rurais,
é realizada por meio dos seguintes eventos:
•
•
•
•

Reuniões de produtores;
Dias de campo;
Palestras;
Visitas às propriedades rurais, entre outros.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

O objetivo é apresentar a Metodologia Assistência
Técnica e Gerencial do Senar realizada
fundamentalmente por representantes da
Administração Regional e, quando possível,
pela entidade parceira que fará a mobilização.
Ao participar da sensibilização, o produtor
terá a oportunidade de assinar uma lista de
intenção que o credencia a avançar para
a próxima etapa. É fundamental que os
produtores rurais se apropriem efetivamente
do conhecimento da Metodologia de Assistência
Técnica e Gerencial de forma a colaborarem
na aplicação na gestão da sua propriedade.

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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SELEÇÃO DAS
PROPRIEDADES
Trata-se de uma fase de extrema importância,
realizada posteriormente à sensibilização de
produtores que demostraram interesse pela
adesão à ação, pois é nela que são levantadas
informações sobre as propriedades e os produtores
a partir de critérios adotados na Metodologia
de Assistência Técnica e Gerencial do Senar.
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Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Ao ser selecionado, antes de dar início às visitas
técnicas, o produtor firmará o compromisso por
meio de um Termo de Adesão, instrumento cuja
finalidade é a de consolidar a responsabilidade do
produtor com o trabalho a ser desenvolvido em sua
propriedade. Nessa etapa, são explicitados os direitos
e os deveres de ambas as partes, visando à obtenção
dos resultados esperados no desenvolvimento do
processo de gestão das propriedades assistidas.

Banco de Imagens Shutterstock.
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Banco de Imagens Freepik.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
GERENCIAL (SISATeG)
A Assistência Técnica e Gerencial do Senar
abrange as administrações regionais de todo
o país, atendendo a produtores nos mais
diversos locais, daí a necessidade de um sistema
a ser disponibilizado para a equipe técnica
preparada a atender a locais com dificuldade de
comunicação e limitados no acesso à internet.

O SISATeG é um sistema de monitoramento de
coleta de dados e geração de informações da
Assistência Técnica e Gerencial. Tem uma base de
dados on-line e outra off-line disponível para os
agentes da ATeG. Com esse aplicativo, é possível a
geração de informações que subsidiam a tomada de
decisão mais macro das cadeias produtivas, visando
à melhoria do sistema produtivo como um todo.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
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Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
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03.
Cases de
sucesso

Banco de Imagens Shutterstock.
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A metodologia da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
do Senar pode ser aplicada em qualquer em qualquer
atividade produtiva e nas cinco regiões brasileiras,
independentemente do clima, relevo ou altitude.
A seguir, algumas histórias de produtores rurais,
de norte a sul do Brasil, que apostaram na metodologia
e, já no primeiro ano após a sua implantação, já
colheram bons resultados técnicos e gerenciais.

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.
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Com nova visão de gestão, produtor
aposta no empreendedorismo para se
manter no mercado
Um exemplo de sucesso na agricultura familiar
está na localidade do Lago Oeste, na pequena
propriedade rural de 5,5 hectares, onde reside e
trabalha o produtor Pedro Sena, com sua esposa
e seus filhos. As principais atividades de emprego
e renda que mantém unida e ocupada a família
são a agricultura orgânica (hortaliças e frutas)
e a criação de galinha poedeira. A propriedade
foi adquirida em 1993 pelos pais do Pedro,
que nunca produziram para comercializar.

Banco de Imagens CNA/Senar.

Em 2001, a família mudou-se para a
propriedade e, em 2015, iniciou a produção ali
dentro. A mão de obra para tocar a pequena
propriedade se completa com o trabalho dos filhos
e dois funcionários. O Programa Negócio Certo Rural
(NCR) do Senar foi fundamental para despertar o
espírito de empreendedorismo no produtor, que
passou a enxergar a propriedade como empresa.
Segundo Pedro, esse foi o grande divisor de
águas para dar continuidade à produção. Ele foi
assistido durante dois anos pela assistência técnica

Apoio do Senar foi fundamental para
despertar o espírito empreendedor
no produtor, transformando sua
visão de gestão da propriedade
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Produtor: Pedro Sena
Distrito Federal - DF

Antes da ATeG

Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Pedro Sena.

Produzia sem
gestão e
planejamento

e gerencial, que transformou sua visão de gestão
da propriedade.
Em 2017, com a chegada da Assistência Técnica
e Gerencial (ATeG) na propriedade, tendo como
técnico de campo Antony Enis, Pedro conseguiu ter
uma visão mais ampla após o inventário realizado.
A ATeG está fazendo com que o negócio prospere
e Pedro tem seguido à risca o aprendizado. Um
dos exemplos é o preenchimento do caderno
do produtor, uma das ferramentas de gestão
de metodologia, no qual constam as anotações
necessárias para se ter clareza do negócio, como
o que diz respeito a receitas e despesas.

Agricutura Orgânica

Produz com
visão gerencial e
empreendedora

Depois da ATeG

Distrito Federal
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Cursos de gestão e marketing digital
potencializaram negócio nas redes sociais
e serviço de delivery

Com o projeto ATeG, foi feito o diagnóstico da
propriedade, observando os pontos a serem
melhorados, e foram implantadas novas estratégias

Programas de luz e manejo em
todas as fases da criação melhoram
o desempenho das aves
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Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Alexandre Galvão.

Eles iniciaram a criação de aves em dezembro de
2017, após um curso sobre o assunto no SenarRN. O projeto ATeG começou a ser desenvolvido
na propriedade em março de 2019, quando os
produtores tinham dois aviários, cerca de 300 aves
caipiras e trabalhavam apenas com o nicho de
corte, produzindo cerca de 120 aves por mês.

Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Alexandre Galvão.

A Fazenda Alto do Céu, localizada em São Tomé,
no Rio Grande do Norte, possui 260 ha que foram
divididos entre os herdeiros da propriedade.
As atividades na fazenda começaram em 1944,
quando a bovinocultura de leite e a cultura do
algodão eram as principais fontes de renda. Hoje, o
produtor Alexandre Galvão Pereira e sua irmã, Nina
Galvão Pereira, quarta geração da família a residir
e gerenciar a fazenda, produzem suínos, caprinos e
frutas, sendo a avicultura sua principal atividade.

Produtor: Alexandre e Nina Galvão Pereira
São Tomé – RN

nutricionais, programas de luz e manejo de todas as
fases de criação seguindo as normas da ABNT, com
o objetivo de melhorar o desempenho das aves.

Antes da ATeG

Eles iniciaram, também, a criação de aves poedeiras
e aumentaram o número de aviários para seis,
chegando a 800 aves na propriedade, o que produzia
cerca de 200 aves de corte por mês e 2 mil ovos. Os
produtores investiram em capacitação, buscando
cursos de gestão e marketing digital, impulsionaram
suas redes sociais para captar clientes e
aumentaram o volume de vendas via delivery.

2

Aviários

300
Aves

6

Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Alexandre Galvão.

Avicultura

Aviários

800
Aves

Depois da ATeG

São Tomé - RN
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Capacitação e novas tecnologias
ampliam em 200% a produção de leite
em propriedade em Sergipe
Evilásio de Oliveira Rocha é proprietário da
Fazenda Fortuna, localizada no município Graccho
Cardoso, no povoado Alecrim-SE. O produtor de
leite ingressou na atividade seguindo os passos
de seu pai, que criava alguns animais. Com apoio
da esposa, ele ordenha os animais, enquanto o
cunhado cuida da alimentação e limpeza do curral.
Financeiramente, a atividade era pouco lucrativa,
de modo que pouco sobrava para a família no
final de cada mês. O alto gasto com alimentação
e a pouca produção contribuíam para os altos
custos de produção.
Ao longo dos anos, ele começou a investir e a
se dedicar mais à atividade, iniciando, assim,
um processo de melhoramento da genética do
rebanho por meio da aquisição de animais com
maior potencial produtivo e genético. Desse
modo acabou formando o seu rebanho. Evilásio
recebe assistência técnica do Senar-Sergipe,
por meio da ATeG, há cerca de dois anos. Neste
período, foi possível observar uma evolução de
destaque na propriedade.

A média diária era de 200 litros/dia, em duas
ordenhas diárias, em cerca de 15 animais.
Hoje, a produção é de 600 litros/dia, em cerca
de 25 animais, em duas ordenhas diárias
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Quando ingressou no programa de assistência
técnica, a sua produção média diária era de 200
litros, em duas ordenhas diárias, de forma manual,
em cerca de 15 animais. As estruturas eram
improvisadas, havia pouca reserva de forragem
para os períodos de estiagem, além de poucas
anotações financeiras e algumas anotações
reprodutivas, bem como um rebanho com animais
de boa genética, mas que não expressavam
todo seu potencial.
Atualmente, Evilásio apresenta uma produção
média diária de 600 litros, em cerca de 25 animais,
em duas ordenhas diárias. Esse crescimento está
associado diretamente ao controle de dados
financeiros e zootécnicos, a melhorias de manejo
e nutrição e, ainda, à estrutura da propriedade, na
qual realizou-se investimento em todas as frentes,
desde capacitação do proprietário e familiares à
introdução de novas tecnologias. Hoje, somada à
ordenha mecanizada, houve construção da sala
de ordenha simples, porém funcional, currais de
manejo que facilitam o trato dos animais, cocheiras

Produtor: Evilásio de Oliveira Rocha
Alecrim - SE

cobertas e bem ventiladas, propiciando, assim,
bem-estar para os animais durante a alimentação,
que agora se utilizam de uma dieta balanceada,
atendendo às exigências nutricionais do rebanho.  

Antes da ATeG

Outro ponto a se destacar é o investimento
na reserva estratégica de forragem, seja no
plantio da palma forrageira ou na produção e
armazenamento de silagem para os períodos de
estiagem, garantindo, assim, a alimentação dos
animais. A silagem é um alimento barato, que,
juntamente com a palma forrageira, constitui base
alimentar dos animais, reduzindo bastante os
custos de alimentação. Essa situação, associada
ao aumento de produção, diluiu melhor os
custos de produção e aumentou a margem
bruta da atividade.

200
litros / dia

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

600
litros / dia

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Alecrim - SE
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Inovação e sustentabilidade
transformaram a produção leiteira
da Estância São José

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Em 2014, a produção da propriedade era de 169
litros/dia, gerando uma renda bruta menor do
que R$ 5 mil/ mês. Buscando uma alternativa para
solucionar essas dificuldades, José Ivo de Souza
encontrou na Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG) do Senar uma oportunidade de se capacitar
e melhorar sua renda.

Com área de aproximadamente 93 hectares,
localizada em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul,
a Estância São José foi herdada por Delucia Dias
Duarte de Souza, onde vive com o esposo José Ivo
de Souza e o filho Adriano Duarte de Souza.
A atividade principal é a bovinocultura de leite.

Mesmo após o encerramento das
atividades da ATeG, a propriedade
está chegando aos 400 litros/dia
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Nesse sentido, a partir do diagnóstico inicial,
foi realizado um planejamento em 2015,
objetivando a melhoria de pastagem, a utilização
de rotacionado para melhor aproveitamento de
forrageira, o uso do esterco da sala de ordenha
para fertirrigação, a produção de silagem
para inverno, a intensificação da produção
ordenhando duas vezes ao dia, o investimento
em genética a partir de inseminação artificial,
bem como a participação tanto dos cursos
feitos pelo Senar para capacitação quanto
de associação para iniciar compras e
vendas coletivas.

Produtor: Delucia Dias Duarte de Souza
Anaurilândia - MS

Antes da ATeG
Já em 2016, iniciaram-se atividades voltadas
à diminuição do custo com concentrado e ao
controle de ectoparasitas, quando a propriedade
foi pioneira no município de um trabalho hoje
divulgado em todo o estado: a utilização da
parte aérea da mandioca na suplementação das
vacas leiteiras.

169
litros / dia

E em 2017, já colhendo os frutos dos investimentos
dos últimos dois anos, os produtores José Ivo e
Delucia Dias passaram de 169 para 314 litros/dia,
aumentaram sua margem bruta em 84%, margem
líquida em 61%, diminuindo ainda 17% dos gastos
com concentrado e 19% das despesas totais.
Mesmo após o encerramento das atividades da
ATeG, a propriedade está chegando aos 400 litros
de leite/dia, e José Ivo, além do filho que já estava
na atividade, envolveu mais uma filha dentro da
propriedade em função do aumento da renda a
partir da atividade leiteira.
A Estância São José está regularizada
ambientalmente, atendendo a todas as legislações
ambientais, como a preservação de 20% da
vegetação nativa para a Reserva Legal, sem
qualquer processo erosivo.

314
litros / dia

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Anaurilândia – MS
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Produtor investe em
assistência técnica e gerencial
e dobra produção de leite

Apesar de não saber ler e escrever, seu
primeiro contato com o Senar foi por meio
do Negócio Certo Rural (NCR). Acompanhado
pela esposa, começou a construir o plano
de negócios. No começo, ainda apresentava
muita desconfiança, mas quando começou
a perceber os resultados, desejou ir além
e ingressou na turma do Pro-Senar Leite,
programa da ATeG que tem como metodologia
uma capacitação mensal contínua por 24 meses,
com assistência técnica e gerencial mensal.
Durante as capacitações, seguiu as
orientações técnicas e passou a ser um

Inicialmente, o rebanho contava com
18 animais, produzindo de 80 a 100
litros de leite/dia; hoje, são 16 animais,
produzindo 200 litros de leite/dia
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Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Genivaldo Sales.

Genivaldo Sales é proprietário da Fazenda
Senhor do Bonfim, de 20 ha, localizada no
distrito de Aricobé, município de Angical-BA.
Ele trabalha na cadeia produtiva do leite há
muitos anos e nunca acreditou nas tecnologias
que poderiam ser aplicadas no campo. Sempre
criou seus animais de forma empírica, aprendeu
na prática e assim foi tocando a produção.

produtor de destaque no grupo, implantando
as tecnologias aprendidas e, como
consequência, aumentando sua produção e
produtividade, mesmo diante de dificuldades
como falta de energia e de maquinário.
Com melhores resultados financeiros, teve condições
de investir mais na propriedade. A falta de energia
foi resolvida com energia solar e, por meio da
associação à qual está vinculado (Associação de

Produtor: Genivaldo Sales
Angical - BA

Produtores de Leite e Derivados do Distrito de
Missão de Aricobé), conseguiu o maquinário para
realizar as intervenções em sua propriedade.

Antes da ATeG

O produtor investiu em áreas de reserva
estratégica para diminuir seus custos relacionados
à alimentação, bem como à genética dos animais,
fazendo seleção e descarte dos animais com
baixa produtividade e aquisição de embriões
oriundos do projeto FIV (Fertilização In Vitro),
uma parceria do Senar com o Sebrae.

80 a 100
litros / dia
18 animais

Agora, Genivaldo contratou o mesmo
técnico que o atendia à época do Pro-Senar,
de forma particular, e ainda vem tendo
acompanhamento de um médico veterinário,
quando necessário. Hoje, o produtor é uma
referência na região como um caso de sucesso
em sua produção e, por isso, alguns dias de
campo são realizados em sua propriedade.
Sempre preocupado em estar de acordo com a
legislação, o produtor fez o registro no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) assim que teve a primeira
oportunidade. Esse resultado é o que espera o
Senar, de transformar não apenas a propriedade,
mas também o produtor. Só assim os resultados
continuam acontecendo mesmo depois da
finalização do programa.

200
litros / dia
16 animais

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Angical - BA

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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Assistência Técnica e Gerencial amplia,
em até três vezes, rebanho e produção
de leite no interior do Rio
Depois de serem demitidos dos seus respectivos
empregos, os irmãos Sérgio e Felipe Pessanha
retornaram à cidade natal, Campos de Goytacases,
no Rio de Janeiro, e receberam do pai autorização
para trabalhar no sítio onde este residia e não
desenvolvia qualquer atividade econômica.

Atualmente, a propriedade conta com uma área
de quatro hectares de pastejo intensificado
irrigado, um rebanho composto por 27 vacas, uma
bezerra, uma novilha e um touro. A produção é de
645 litros/dia.

O Sítio São José, de 26 hectares, fica no distrito de
Dores de Macabu, no município de Campos dos
Goytacases. Os irmãos Pessanha optaram pela
bovinocultura de leite, adquiriram inicialmente oito
vacas em lactação e uma novilha e montaram um
módulo de pastejo intensificado irrigado, de 1,5
hectare, e uma sala de ordenha.

Com orientação técnica e planejamento,
foi sendo executada gradualmente
a expansão dos módulos de
pastejo e a aquisição de animais
para ampliação do rebanho
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Banco de Imagens CNA/Senar.

As atividades da Assistência Técnica de Gerencial
(ATeG) do Senar tiveram início em junho de 2016.
Com orientação técnica e planejamento, foi
sendo executada gradualmente a expansão dos
módulos de pastejo e a aquisição de animais para
ampliação do rebanho.

Produtor: Sérgio e Felipe Pessanha
Campos de Goytacases – RJ

Antes da ATeG

8

vacas
1,5 ha de pastejo

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

27

vacas
4 ha de pastejo

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Campos de
Goytacases – RJ

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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Com orientação técnica e gerencial,
produtor investe na propriedade e já
planeja abrir um laticínio artesanal
A Fazenda Boa Sorte está localizada no município
de Iguaí, na região sudoeste da Bahia, e é uma das
propriedades em destaque entre aquelas atendidas
pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar
no estado. Agnaldo Souza dos Santos é produtor de
leite e hoje já conta com os inúmeros benefícios que
a assistência trouxe à sua propriedade.

A Fazenda Boa Sorte, hoje, trabalha com ordenha
mecânica e planeja implantar um laticínio artesanal
para agregar valor à produção.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

A produtividade da Boa Sorte era aquém do
esperado devido a diversos problemas detectados
em 2018, quando tiveram início as atividades da
ATeG. Várias espécies de capim estavam plantadas
sem a devida separação e com muitas falhas, além de
haver consórcio de cana e milho.

A FIV, técnica que garante rápida progressão genética
e permite que uma doadora produza inúmeros
bezerros em um mesmo ano, evita o descarte
precoce de fêmeas geneticamente privilegiadas,
sendo possível, também, reduzir o intervalo entre
gerações dentro do rebanho.

Hoje, a capineira é individualizada por tipo de capim,
bem como o canavial e o milharal. O produtor
investiu em armazenamento de silagem, gotejamento
e fertirrigação e em fertilização in vitro (FIV), de modo
a garantir uma progênie de qualidade superior e
acelerar o melhoramento do plantel.

Hoje, a capineira é individualizada por tipo
de capim, bem como o canavial e o milharal.
O produtor investiu em armazenamento
de silagem, gotejamento e fertirrigação
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Produtor: Agnaldo Souza dos Santos
Iguaí - BA

1º ano da ATeG

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

54.734
litros de leite

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

77.901
litros de leite

2º ano da ATeG

Bovinocultura de Leite

Iguaí – BA

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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Medidas gerenciais triplicaram
a produção leiteira da Fazenda
Boa Hora em Sergipe
Aos 33 anos, Jânio Mota, professor de história do
município sergipano de Itabi, começa a escrever novas
páginas e a trilhar um caminho diferente. Eis que o
professor da pacata cidade sergipana, localizada a
133 quilômetros da capital, divide-se entre as salas de
aula e a lida da Fazenda da família. Janinho, como é
mais conhecido, está ajudando o pai, Senhor Jácome,
apelidado na região como Jacks, a administrar a
Fazenda Boa Hora. O pai já começa a preparar o
filho para sucedê-lo na administração do negócio
familiar. Toda renda da fazenda é revertida para o
sustento da família.
O trabalho passado de pai para filho tem em
comum a produção leiteira. Desde setembro de
2018, os produtores são assistidos pelo programa
de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SenarSergipe. Segundo Janinho, antes de conhecer a
metodologia, a fazenda produzia por dia cerca de 350
litros de leite. De acordo com Adelson Santana, técnico
responsável pela assistência da família, a ordenha
era feita de forma manual, em curral descoberto e
sem calçamento.

As principais medidas implantadas
na propriedade foram as gerenciais,
como a escrituração zootécnica
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O técnico explica quais foram as estratégias para
alcançar resultados tão positivos e triplicar a produção
leiteira da Fazenda Boa Hora: “As principais medidas
implantadas na propriedade foram as gerenciais,
como a escrituração zootécnica. Nas primeiras visitas,
falamos aos produtores da importância das anotações
de produção diária, receitas, despesas e dados dos
rebanhos como anotações de nascimento, cobertura,
data de secagem das vacas e controle leiteiro. Tais
medidas são de fundamental importância para
conhecimento da saúde financeira da propriedade
que servem para tomadas de decisões de cunho
gerencial, visando mais rentabilidade da atividade
leiteira. Também foram trabalhadas a alimentação e a
nutrição do rebanho.”
Recomendou-se ainda que as vacas fossem separadas
em lotes. Essa medida só foi possível com a adoção
do controle leiteiro das vacas. Com os lotes definidos,
alcançou-se uma maior eficiência no arraçoamento
dos animais. Dessa forma, reduziu-se o custo de
produção do litro de leite de R$ 1,01/L em setembro

Produtor: Jânio Mota
Itabi - SE

Antes da ATeG

de 2018 para R$ 0,86/L em setembro de 2020,
aumentando a eficiência produtiva da fazenda.
Outras ações importantes foram a implantação da
ordenha mecânica e a construção de uma sala de
ordenha coberta e calçada. Eram necessários quatro
funcionários para ordenhar aproximadamente 30
vacas e produzir em média 350 L/dia.

350
litros / dia

Em janeiro de 2020, o produtor inaugurou a sala
de ordenha com ordenha mecânica balde ao pé.
Atualmente, duas pessoas são suficientes para o
trabalho, e a produção atual é de 867L/dia, com uma
média de 18,4 L/vaca. A implantação da ordenha
também beneficiou a adoção das boas práticas, como
o teste da caneca para detecção de mastite nas vacas
e a higienização dos tetos das vacas com antissépticos.
Também foram implantados um calendário sanitário
de vacinação e a vermifugação do rebanho.

867
litros / dia

Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Jânio Mota.

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Itabi – SE

ATeG – Cinco etapas da transformação rural
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Orientações técnicas reduzem
custos com mão de obra e ampliam
em 133% a venda de leite
O produtor Ademir de Oliveira Miranda trabalha e
reside em sua propriedade, a Fazenda Sobradinho,
no município de Mariana-MG. Com cerca de 48
hectares de terra, dos quais aproximadamente 40ha
são produtivos, a área é dividida em dois terrenos,
sendo um para recriar novilhas e manter as vacas
no período em que estão secas; e o outro tanto para
a moradia do produtor e sua esposa quanto para a
atividade leiteira. Devido a limitações físicas, Ademir
fica com a gestão da propriedade,  cabendo à sua
esposa a responsabilidade da ordenha, as anotações
e os acompanhamentos. O sistema utilizado na
fazenda para alimentar o gado é majoritariamente
a pasto, o qual demanda suplementação com
alimentos volumosos (que contêm alto teor de
fibra bruta) no período seco. Para isso, Ademir
contratava mão de obra para esse período.
Em julho de 2019, a Assistência Técnica e
Gerencial (ATeG) começou a ser aplicada na
Fazenda Sobradinho com apoio do técnico
de campo David Pessoa Guedes.

A primeira atividade foi
converter 2.700 m2 de capineira
degradada em pastagem
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A primeira atividade foi converter 2.700 m² de
capineira degradada em pastagem, anexando
essa área ao pastejo rotacionado existente na
propriedade. Criou-se, então, uma nova área
para pastejo com B. brizantha, uma espécie de
grama. Também foram estabelecidos novos
cronogramas: em março ensilar todo o capim
e rebrotá-lo com 4 meses apenas. A partir de
agosto deste ano, após o término da silagem,
os animais passaram a receber capim verde.
Com isso, o gasto de R$ 400,00 com mão de
obra passou a ocorrer apenas nos meses de
tratamento com o capim verde. A silagem,
por ser de manejo mais simples, começou
a ser trabalhada pelo próprio produtor.
Com a execução do planejamento proposto pela
ATeG, já foram economizados R$ 800,00 referentes à
mão de obra, a qual foi paga entre junho e julho para
cortar e utilizar o capim verde (nesses dois meses
os animais foram suplementados com a silagem).

Produtor: Ademir de Oliveira Miranda
Mariana - MG

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Com a melhora da qualidade do volumoso fornecido,
comparado ao período seco dos outros anos, esperase um volume melhor de leite neste período do que
nos anos anteriores. Outra situação na Fazenda
Sobradinho foi analisada como uma oportunidade:
devido à proximidade de seu terreno com a zona
urbana da localidade de Águas Claras, o produtor já
praticava a venda de leite na porta, porém não dava a
atenção adequada para esse fato, vendo-o, inclusive,
algumas vezes como inconveniente. Contudo, o leite
passou a ser vendido a pessoas que revendem
queijo, fazem sorvete, doces e outros produtos. Com
isso, o produtor rapidamente conseguiu aumentar o
volume de leite entregue na porta. Até o momento,
ele conseguiu aumentar 100 litros/mês em média,
chegando a 175 litros vendidos na porta (até junho
de 2020). A meta é entregar 500 litros/mês na
porta, de maneira constante até julho de 2021.

Antes da ATeG

40
litros / dia

91,7
litros / dia

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Mariana - MG
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Assistência técnica
do Senar aumenta
produtividade de leite em MG
O produtor Nazareno Moreira Quirino é proprietário
do Sítio Santo Antônio, localizado no município
de Mariana/MG. Com aproximadamente 20
hectares de área produtiva, ele deu início com a
atividade leiteira no ano de 2015. A propriedade,
no início da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG),
contava com um curral bem estruturado, uma
casa de caseiro e um pequeno laticínio, no qual
faz queijos com a própria produção leiteira, além
de uma área com 28 piquetes de Mombaça e uma
pastagem de “braquiária”, subdividida em três,
voltada para a recria de novilhas e vacas secas. Dois
funcionários assalariados tocam a atividade leiteira,
gerenciados pelo produtor, e mais um funcionário
toca o laticínio, gerido pela esposa do produtor.
Com a aplicação da ATeG, foram identificados alguns
pontos a serem trabalhados inicialmente: média
diária das vacas em lactação (L/dia); falta de volumoso
na propriedade, que gerava a necessidade de busca
externa desses alimentos; falta de local espaçoso,
seco e coberto para alimentação das vacas; e manejo
de dejetos dos animais. O manejo encontrado

Além das adequações na dieta, o
conforto animal proporcionado pela
confecção de novos cochos contribuiu
para o aumento da produtividade
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era pouco produtivo e, pela falta de tempo dos
funcionários, os dejetos acabavam subutilizados.
Com isso, a propriedade melhorou a média
diária, a partir da oferta de alimento volumoso
de qualidade para o gado, divisão de lotes e dieta
de concentrado. Também foi possível aumentar
significativamente a produção, o que gerou aumento
mensal de volume de 4 mil litros, ou cerca de 130
L/dia. Em geral, o queijo é feito com 100% de sua
produção, remunerando-o consideravelmente
melhor do que se vendesse o leite cru.
Com relação à falta de volumoso e à
necessidade anterior de buscá-lo em outras
propriedades, foram plantados cerca de 3
hectares de BRS Capiaçu, em uma pequena
faixa de terra arrendada, que faz fronteira com
a propriedade. Além de o capim ser plantado
em linhas, pelo planejamento, recomendase a aquisição de uma colheitadeira de área
total para realizar a colheita mecanizada desse
capim para ensilagem, pelo menos três vezes

Produtor: Nazareno Moreira Quirino
Mariana - MG

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Antes da ATeG

9.057
litros / mês

ao ano. Foram confeccionadas ainda quatro
trincheiras, devidamente dimensionadas. Análise
de solo, acompanhada da devida correção no
canavial da propriedade, também foi uma das
estratégias para se corrigir essa questão.
Além das adequações na dieta, o conforto animal
proporcionado pela confecção da nova linha de
cochos, provavelmente, contribuiu para o aumento
de produtividade dos animais no Sítio Santo Antônio.
O alimento antes era fornecido em local descoberto
e sem calçamento (estresse térmico, animais
deixando de comer quando chovia, além de barro
e outros problemas para o tratador, principalmente
no período chuvoso). O produtor prontamente
executou as recomendações e providenciou um
local coberto e calçado para tratar dos animais.
Ainda será anexado a essa estrutura coberta o local
de descanso dos animais após a alimentação.

15.356
litros / mês

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Mariana - MG

ATeG – Cinco etapas da transformação rural

75

Novas tecnologias aumentam
produção e reduzem gastos com saúde
do rebanho em Sergipe
O produtor Andresson de Andrade Silva é conhecido
por muita gente da sua região, em Poço RedondoSE, no povoado de Tanquinhos, município onde se
encontra a nascente do rio São Francisco. Nascido
e criado no sertão sergipano, em uma propriedade
produtora de leite, ele se considera um agricultor
nato. Relata que a agricultura está no seu sangue
há gerações e que o trabalho passado de pai para
filho tem em comum a produção de leite. Ao lado
do pai, ajudava no manejo com o gado, capinando e
plantando e traz consigo memórias de uma infância
saudável ao lado de primos e amigos na casa dos
seus avós, os quais desenvolviam a mesma atividade.
Aos 10 anos de idade, ganhou sua primeira bezerra.
Com o passar dos anos, Andresson conseguiu
adquirir uma pequena área de terra no mesmo
povoado e, com a ajuda dos pais, aumentou seu
rebanho. Com 22 anos, casou-se com Juliene.
Tiveram duas filhas, Lavínia Beatriz e Ellen Sophia,
peças fundamentais que o ajudaram a crescer e
conseguir aumentar o tamanho do rebanho e da
propriedade. Andresson, entretanto, afirma que os

A dedicação da família e o
comprometimeto com as diretrizes
apontadas pela ATeG tornaram possível
aumentar a produção leiteira
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tempos são outros: “nos tempos do meu pai tudo era
mais difícil, a ordenha era completamente manual
e não era fácil encontrar ajuda”, lembra. Foi nessa
página que o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), juntamente com o técnico Artemizio
Alves Costa e o produtor Andresson, começou a
escrever uma nova história por meio do programa de
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).
Atualmente, o produtor tem 15 vacas e faz uso
de ordenha mecânica. Após o acompanhamento
técnico, foram obtidos grandes avanços na produção
e no rebanho. De acordo com o técnico responsável
Artemizio, o produtor aumentou a produção de
leite de 190 para 209 litros. Também houve ganhos
financeiros, por meio da economia com gastos
desnecessários e do investimento na prevenção,
reduzindo cada vez mais os processos curativos. O
avanço técnico na criação de bezerras tem evitado
perdas por problemas simples. Para corrigir e
identificar a mastite subclínica e fazer o controle de
verminoses, por exemplo, o produtor ainda utilizava
algumas técnicas passadas pelos seus pais e avós.

Produtor: Andresson de Andrade Silva
Poço Redondo - SE

Antes da ATeG

Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Andresson Silva.

190
litros / dia

Com o acompanhamento via ATeG, o técnico passou
a orientar e corrigir o que estava ultrapassado na
propriedade, com novas tecnologias e informações.
Com isso, o manejo do rebanho obteve grande
avanço na produção.
A dedicação da família e o comprometimento com
as diretrizes apontadas pela ATeG tornaram possível
aumentar a produção leiteira, passando da ordenha
manual para a mecanizada e utilizando ambiente
mais protegido e higiênico. Andresson acredita
que as melhorias não pararão por aí, mas que
terão continuidade.

209
litros / dia

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Poço Redondo - SE
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Propriedade familiar cresce
38% em menos de dois anos com
o apoio da ATeG
A propriedade de Sidimar P. Silva e da mulher
Sibeli L. Grutka de 14,7 ha, Formosa do
Sul - SC, sendo ele o filho mais novo do Sr.
Adelar e da Sra. Carmen Pinto da Silva.
Iniciado atendimento em novembro de 2018, pela
técnica de campo Cidiane P. Pozza. À época, foi
realizado o DPI, com identificação dos pontos fortes
e fracos , em seguida, foi elaborado, juntamente com
a família, o planejamento estratégico da propriedade,
estabelecendo metas, ações e resultados esperados.

Banco de Imagens CNA/Senar - Sebastião Garcia.

Em junho de 2020, com 20 meses de assistência
técnica e gerencial, a propriedade teve aumento
médio mensal de 37,60% no volume de leite
produzido e diminuição de 43,75% da CCS
(Contagem de Células Somáticas) e 67,01%
na CBT (Contagem Bacteriana Total).

Hoje, a propriedade tornou-se
autossuficiente na produção do feno,
além de ter melhorado a reprodução
das vacas e o planejamento do rebanho
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Foram implementados os controles produtivos e
gerenciais, com vários aprimoramentos técnicos
produtivos, a exemplo de adubação de pastagens,
planejamento de áreas e piqueteamento,
implantação de pastagens perenes e instalação
de água nos piquetes, na sala de alimentação
e na ordenha. Foi estruturado também um
manejo reprodutivo, com controle de criação
de bezerras e novilhas e aperfeiçoamento do
manejo do pré-parto das vacas. Foi realizado
o planejamento da dieta animal, com o
dimensionamento da produção de acordo com
a necessidade de feno, silagem e pastagem.
Paralelamente, todas as receitas e despesas
passaram a ser monitoradas e registradas.

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Produtor: Sidimar da Silva
Formosa do Sul - SC

Hoje, são autossuficiente na produção do feno,
além de ter melhorado a reprodução das vacas
e o planejamento do rebanho. O produtor está
fazendo diversos investimentos, como aquisição
de silagem para todo o ano, construção e
ampliação de instalações. O planejamento da
família para o próximo ano é construir uma sala
de ordenha nova – melhorando as condições de
trabalho, aumentando a eficiência da mão de
obra e diminuindo o deslocamento dos animais
para ordenha – e adquirir uma área de terra
para ampliar as áreas de pastagem perenes.

Antes da ATeG

11.709
litros / mês

A família estabeleceu a sucessão familiar e o Sr.
Adelar e a Sra. Carmen passaram a responsabilidade
e o poder de decisão da atividade para o
filho Sidimar e sua esposa Sibeli. Portanto, a
propriedade está em plena evolução, com a
determinação incondicional dos produtores
rurais, a busca por novas informações e o apoio
do Sistema FAESC/SENAR por meio da ATeG.

21.105
Banco de Imagens CNA/Senar - Sebastião Garcia.

litros / mês

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Formosa
do Sul - SC
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Assistência técnica
e gerencial torna fazenda referência
no semiárido baiano
O primeiro contato do casal de produtores
com o Senar-Bahia foi por meio do Negócio
Certo Rural. Após essa capacitação, Gilvandira
começou a participar do Pro-Senar Leite
no município, cuja metodologia é uma
capacitação contínua por 24 meses, com
assistência técnica e gerencial mensal.

Banco de Imagens CNA/Senar.

Gilvandira e Carlos seguiram as orientações técnicas
e passaram a ser uma referência no grupo. Mesmo
com poucas chuvas na região do semiárido,
conseguiram melhorar a produção, que chegou a
triplicar com pouco acréscimo no número de animais.
Inicialmente, eram 16 animais produzindo 110 litros/
dia, passando para 450 litros/dia, com 19 animais.
Gilvandira e Carlos Carneiro são proprietários da
Fazenda Pantanal, de 26 hectares, localizada no
município de Pé de Serra, no semiárido baiano. A
propriedade foi adquirida com muito esforço em
2006, após a venda de alguns animais e de outras
propriedades menores que possuíam. As duas filhas
do casal, Maytana (22 anos) e Kaila (14 anos), também
ajudam na atividade de bovinocultura leiteira.

Com o aumento da renda foi possível
pagar a faculdade para a filha mais velha
e colégio particular para a mais nova
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Com a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
do Senar foram feitas diversas adaptações na
propriedade: nova pista de alimentação com
divisórias para cada vaca comer o necessário
para a produção; construção de galpão para
melhor armazenamento da ração; melhoramento
genético através do FIV (Fertilização In Vitro) e

Produtores: Gilvandira e Carlos Carneiro
Pé de Serra - BA

de inseminações artificiais; construção de calhas
para o aproveitamento da água da chuva; gestão
em toda a propriedade, priorizando os gastos
necessários e diminuindo aqueles secundários;
e aumento das áreas de reservas estratégicas.

Antes da ATeG

110

A Fazenda Pantanal hoje é uma referência na
região, pois, além de ter uma boa produção
com resultados econômicos positivos,
principalmente faz parte da Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Lagoa do
Curral – Adeclac, sendo filiada ao Sindicato dos
Produtores Rurais de Riachão do Jacuípe, o qual
tem uma importante ação em toda região.

litros / dia
com 16 animais

Com o aumento de renda, foi possível, assim,
pagar a faculdade da filha mais velha e o
colégio particular da mais nova, fazer uma
reforma na residência onde moram, comprar
um triciclo para uso na propriedade e uma
moto para uso particular, além de investir na
infraestrutura da propriedade: energia, internet,
câmeras de monitoramento, tanque resfriador,
construção de galpão e pista de alimentação.
A tendência é que a propriedade produza
cada vez mais, pois as anotações de todos os
dados continuam e os proprietários hoje já
contrataram uma assistência técnica particular,
com o dinheiro gerado pela propriedade.

450
litros / dia
com 19 animais

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Pé de Serra –BA
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Planejamento técnico e gerencial
faz produção duplicar na
Colônia Mondrongo
A Colônia Mondrongo está localizada no município
de Rio Branco, Acre, no km 23 da rodovia estadual
Transacreana. A área total é de 20 hectares,
completamente ocupados por gramíneas
forrageiras dos gêneros Panicum (Capim-zuri,
capim-mombaça), Cynodon (grama Estrela Africana
Roxa) e capim MG5 do gênero Brachiaria.
A propriedade é oriunda de herança e todas
as atividades de bovinocultura de leite são
executadas pela família do produtor: Edson Cesar
de Oliveira, sua esposa e o filho. A produção de
leite é a atividade principal há mais de 10 anos.
Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Em janeiro de 2019, no início das atividades
da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG),
os principais problemas encontrados na
propriedade eram anotações zootécnicas e
financeiras insuficientes para gerar indicadores,
manejo de pastejo inadequado para a
estrutura do pasto e falta de critério técnico
para as adubações do dossel forrageiro.

O produtor entendeu que, para
uma propriedade ser lucrativa, é
necessário adotar um perfil gerencial
e estabelacer metas mediante um
planejamento e estratégico
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Produtor: Edson Cesar de Oliveira
Rio Branco – AC

Antes da ATeG
Os resultados da produção, portanto, deixavam a
desejar. O rebanho tinha baixo potencial genético
para produção de leite e a porcentagem de
vacas em lactação era de 56%, com produção
média de leite por vaca de 3,9 litros.

3,9

litros / dia / vaca
56% vacas em
lactação

Após 12 meses de atendimento da ATeG, a evolução
na propriedade é bastante satisfatória. A produção
diária de leite tem uma média de 130 litros, com
7,5 litros por vaca, sendo que a porcentagem
de vacas em lactação passou para 70%.
A mudança também foi significativa na postura
do produtor e de sua família. Edson faz
todas as anotações no caderno do produtor
rural, sua esposa controla a composição do
rebanho e o filho executa as atividades de
adubação, roçagem e suplementação mineral,
seguindo as recomendações técnicas.
Ao aplicar os conceitos de gestão e gerenciamento
na propriedade, Edson entendeu que, para
uma propriedade ser lucrativa, é necessário
adotar um perfil gerencial e estabelecer metas
mediante um planejamento estratégico.

7,5

litros / dia / vaca
70% vacas em
lactação

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Rio Branco – AC
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Planejamento estratégico
transforma atividade
numa fazenda no Acre
O Rancho São Bento está localizado em Rio
Branco, Acre, no Bairro Vila Acre, com área total
de 12 hectares, completamente ocupados por
gramíneas forrageiras dos gêneros Panicum
(Capim-zuri), Cynodon (Tifton 85) e grama Estrela
Africana Roxa. A propriedade foi comprada há 10
anos por Valdomiro Rufino Bento e, desde 2017,
a atividade principal é a bovinocultura de leite.

de pasto da propriedade e não existia também
protocolo anual de adubação de manutenção
dos piquetes e melhoria da fertilidade do solo.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Manejo de animais, organização de pastejo rotativo
e suplementação e comercialização de leite são
as principais atividades diárias executadas pelo
proprietário. Já as atividades de manutenção de
benfeitorias e estruturas em geral são executadas
por terceiros, mediante pagamento de diárias.
A Assistência Técnica e Gerencial do Senar (ATeG)
chegou à propriedade em janeiro de 2019 e
encontrou alguns problemas na produção e na
gestão. O produtor não fazia qualquer tipo de
anotação zootécnica e financeira, o manejo do
pastejo não era o mais adequado à estrutura

Após 12 meses de atendimento da ATeG,
a evolução na propriedade é satisfatória
tanto do ponto de vista agronômico,
zootécnico e financeiro, quanto pela
mudança de postura do produtor
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Produtor: Valdomiro Rufino Bento
Rio Branco – AC

Antes da ATeG

4,8

As consequências se manifestavam na baixa
produção média de leite por vaca (4,8 litros), além
do baixo potencial genético do rebanho para a
produção de leite. Os acessos em torno do curral
tinham muita lama e pontos de encharcamento, o
que dificultava o trabalho cotidiano da fazenda.

litros / dia / vaca

Após 12 meses de atendimento da ATeG, a
evolução na propriedade é satisfatória tanto
do ponto de vista agronômico, zootécnico e
financeiro, quanto pela mudança de postura do
produtor frente aos desafios, principalmente o
de manter uma propriedade rural lucrativa.
Atualmente, a produção diária de leite é de
100 litros, com uma média de 6,8 litros por
vaca, e a porcentagem de vacas em lactação
é de 80%. Agora, o produtor faz todas as
anotações no caderno do produtor rural.

6,8

litros / dia / vaca

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Rio Branco – AC
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Propriedade tem redução de
despesas e incremento de 13,16% na
produção de leite

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

Ao todo, na propriedade, são 15 vacas em
lactação da raça Holandesa e um rebanho total
de 26 cabeças. Sempre querendo melhorar a sua
propriedade, ela e seus filhos se mostram incansáveis
nas tarefas do dia a dia. O trabalho começa cedo:
busca as vacas no pasto para a ordenha, enquanto
um filho coloca o trato no cocho e o outro prepara o
animal para a ordenha, colocando pré-dipping. Nesse
meio tempo, a Janete seca os tetos, pondo o conjunto
de ordenha. Após o fim da ordenha, prepara os
filhos para irem à escola, retornando ao trabalho.

Janete Wolschiki é mãe de dois filhos, Leonardo
e Iasmim, e ambos ajudam tanto na atividade
leiteira quanto nas atividades domésticas, em
uma propriedade de 8,9 ha, distante 12 km do
centro de Santa Clara do Sul – RS. O marido da
produtora trabalha fora como pedreiro. Sem
dúvida, Janete é uma batalhadora, servindo
de inspiração para muitos produtores.

Houve acréscimo nas receitas de
20,51% e uma redução de quase 50%
nas despesas da atividade leiteira
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Como não há trator na sua propriedade, Janete,
quando tem de buscar silagem em uma área
distante 5 km da sede, canga as suas duas vacas
na carreta, pega os filhos, fazendo esse percurso
de 10 km ida e volta a cada dois dias. No momento
em que a técnica de campo Jéssica Bressan
chegou na propriedade para iniciar os trabalhos,
toda a família ficou empolgada com a proposta,
comentando, de imediato, que precisava de ajuda
na qualidade do leite, no manejo das terneiras, na
nutrição, entre outras atividades. A partir daí, em

Produtor: Janete Wolschiki
Santa Clara do Sul – RS

busca de indicadores de melhorias, deu-se, sob
supervisão técnica, a implementação da ATeG na
propriedade entre junho de 2017 a junho de 2019.

1º ano com ATeG

A produtividade média por vaca no primeiro ano
foi de 17,94L/vaca/dia, passando para 20,3 L/
vaca/dia no segundo ano, o que significa um
incremento de 13,16% na produção. A margem
líquida teve aumento de 102,5%. Já a qualidade
do leite melhorou bastante, a contagem de
células somáticas (CCS) teve redução de 26,69%,
e a contagem padrão em placa (CPP) reduziu
76,1%, passando de 92 mil UFC/mL de leite
para 21 mil UFC/mL de leite. Esses resultados
derivam do trabalho incansável de toda equipe,
principalmente do empenho da produtora.

17,94
litros / vaca / dia

Houve ainda um acréscimo nas receitas de
20,51% e uma redução de quase 50% nas
despesas da atividade leiteira da propriedade.

20,3
litros / vaca / dia

Banco de Imagens CNA/Senar - Janete Wolschiki.

2º ano com ATeG

Bovinocultura de Leite

Santa Clara
do Sul – RS
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Recuperação das pastagens
e correção na ordenha fazem a diferença
na Colônia Campo Verde
Girlei Rodrigues Altino trabalhou na propriedade
de seu pai até 1999, quando se casou e recebeu
49 hectares dessa terra, além de alguns
animais para dar início à atividade
leiteira por conta própria.
Mais de 20 anos depois, a Colônia Campo Verde,
no município de Senador Guiomard, no Acre,
continua a se dedicar à bovinocultura de leite
como atividade principal, com o trabalho de
Girlei e seu filho mais velho. A esposa se dedica
à olericultura e à fruticultura de pequeno porte.
O casal tem, ainda, um filho mais novo.
Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

Em janeiro de 2019, no início das atividades
da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na
propriedade, foram encontrados vários problemas
técnicos e de gestão financeira. As pastagens
estavam com diferentes graus de degradação,
com deficiência em qualidade e quantidade de
forragem, e o manejo era feito de forma incorreta.

Uma das primeiras ações da ATeG foi a
análise do solo para definir adequada
adubação nas pastagens, além do manejo
rotativo, com determinação de altura
de entrada e saída dos piquetes.
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Produtor: Girlei Rodrigues Altino
Senador Guiomard – AC

Antes da ATeG
O rebanho, por sua vez, apresentava superlotação,
com manejo de ordenha deficiente e falta de
planejamento nutricional para períodos de
escassez de forragem, o que acarretava baixa
produção. Em termos gerenciais, não eram
feitos controles escritos referentes aos dados
econômicos e zootécnicos da propriedade.

87
litros / dia

Uma das primeiras ações da ATeG foi a análise do
solo para definir adequada adubação nas pastagens,
além do manejo rotativo, com determinação
de altura de entrada e saída dos piquetes.
Foram também descartados os animais improdutivos,
implementadas boas práticas de ordenha simples
e de baixo custo, além da formação de um canavial
para a complementação alimentar do rebanho no
verão, corrigido com ureia e sulfato de amônia.
Em termos gerenciais, Girlei passou a realizar
os controles escritos no caderno do produtor,
referentes aos dados econômicos e zootécnicos.
Todas essas ações resultaram em um salto
quantitativo e qualitativo da produção. Em
12 meses, a produção diária de leite passou
de 87 para uma média de 135 litros.

135
litros / dia

Depois da ATeG

Bovinocultura de Leite

Senador
Guiomard – AC
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Apoio técnico da ATeG ampliou
em 43% o desempenho
reprodutivo de rebanho
O trabalho de implementação da Metodologia
de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do
Senar na Fazenda União, em Mato Grosso, teve
início em março de 2019. Trabalhar a gestão
da propriedade do Senhor José Silva foi o foco
inicial das visitas técnicas, para mostrar o que ele
realmente tinha em suas mãos e o que precisava
gerenciar adequadamente, de modo a permitir a
tomada de decisões. Os desafios para o técnico
de campo do Senar iniciaram já no deslocamento
à fazenda, tornando a missão mais satisfatória.
Foram 40 minutos de transporte aéreo, com
saída da cidade de Poconé e chegada na pista
de pouso da propriedade Capão Preto, sendo
esta a fazenda vizinha da propriedade do Senhor
José. Ainda foram necessárias mais duas horas
de trator para então chegar à Fazenda União.
Já na primeira visita, observou-se que os lotes de
animais não eram separados por categoria animal
e não possuíam número de controle individual, a
dimensão de cocho estava abaixo do necessário

Melhoras significativas foram registradas
na taxa de prenhez, saindo de um índice
de 28% para 65%; a idade ao primeiro
parto passou de 36 meses para 30
meses; e a taxa de mortalidade da prédesmama caiu de 12% para 6%
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e os pastos eram muito sujos, tomados por
plantas invasoras. Assim, em conversa com o
produtor, notou-se que este sabia a quantidade
de animais que havia na propriedade e não soube
informar a quantidade de bezerros nascidos
e desmamados por ano. Por fim, percebeu-se
que não havia estação de monta na fazenda.
Por outro lado, em relação às receitas e despesas,
Senhor José estava na fase inicial de controle dos
gastos mensais, até porque a propriedade é da
família, e era necessária a prestação de contas
aos seus irmãos, que também são proprietários.
Em comum acordo, o técnico iniciou os trabalhos
com o inventário do rebanho, acompanhado
do diagnóstico de gestação em fêmeas. Foram
colocados brincos de identificação em todas as
fêmeas em reprodução, o que gerou grande
surpresa no produtor: este esperava brincar um
total de 3 mil fêmeas e foram brincadas, nesse
primeiro momento, cerca de 4,5 mil fêmeas em

Produtor: José Benedito de Arruda e Silva
Poconé – MT

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Antes da ATeG

36

meses
idade / 1º parto

reprodução. Além disso, os lotes foram apartados
por categoria e foi realizada a inseminação artificial
em tempo fixo em um lote de duzentos animais.
Foi efetuada a compra de mineral de 60% de fósforo
para auxiliar na nutrição do rebanho. Além disso,
diante da necessidade apresentada, foram criadas
zona de “salgadeiras” para dar rodeio no gado e
facilitar o manejo de maternidade. Para um melhor
desenvolvimento dos aninais, ainda foi realizada a
limpeza de pasto, melhorando a oferta de capim.
Com o projeto em desenvolvimento, até as
anotações de receita e despesas passaram a
ser feitas com mais riqueza de informações e
coerência, sendo estas repassadas ao técnico
de campo na segunda quinzena de cada mês.

30

meses
idade / 1º parto

Depois da ATeG

Bovinocultura de Corte

Poconé - MT

ATeG – Cinco etapas da transformação rural

91

Apoio técnico torna atividade de
cria mais lucrativa em propriedade
no Rio de Janeiro
Toda a família de Sílvio Roberto Maia Tavares
se envolve nas atividades do sítio, que foi
adquirido por seu pai e é conduzido atualmente
também por sua mãe e sua irmã.
Banco de Imagens CNA/Senar - Produtor Silvio Tavares.

No início do trabalho, o produtor contava com
30 novilhas Nelore e sua intenção era destinálas à produção de bezerros. No entanto, como
a propriedade é pequena e a fase de cria é
uma das mais complexas e caras da pecuária
de corte, ele foi orientado pelo técnico a
trabalhar com recria e engorda de fêmeas.

Propriedade de 32 hectares, o Sítio Guarujá,
localizado em Dores de Macabu, município de
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, está
dividido em 16 hectares de área de pastagem,
15 hectares de brejo, 1 hectare de pomar,
casa, laticínio e pocilga. A atividade principal
da propriedade é a indústria de laticínios e a
pecuária de corte, onde a ATeG Senar atua.

O custo de produção durante esse ciclo foi
de R$ 69,66/@ e o preço médio de venda foi
de R$ 170,00/@, obtendo-se, assim, lucro
de R$ 100,34 sobre a arroba produzida
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Algumas semanas após a orientação, as 30 novilhas
foram trocadas por 54 bezerras de 6,8 arrobas,
em média, divididas em dois lotes: Lote 1, com 10
animais, e Lote 2, com 44 animais. As bezerras do
Lote 1 foram manejadas em uma área de 1 hectare
de capim Mombaça já existente, a qual foi dividida
em 10 piquetes de 1.000 m² (três dias de ocupação
em cada piquete). Foram realizados, então, os tratos
culturais necessários, como calagem e adubação.

Produtor: Silvio Roberto Maia Tavares
Campos dos Goytacazes - RJ

Antes da ATeG
As demais bezerras foram manejadas nas
outras áreas da propriedade, em 14 piquetes
de Brachiarão, com 1 hectare cada, os quais
não receberam nenhum trato cultural, apenas
manejo de pastagem. Foi ofertado sal mineral no
período do verão e proteinado de baixo consumo
no período no inverno, a fim de melhorar o
aproveitamento da forragem pelos animais.

Novilhas
Objetivo era produção
de bezerros

No primeiro ano de trabalho, a propriedade obteve
uma taxa de lotação média de 5 U.A./ha, no módulo
intensivo, com ganho de peso de 0,6 kg/animal/
dia, resultando numa produção de 36@/ha/ano e
1,23 U.A./ha no módulo manejado com ganhos de
0,65 kg/animal/dia, gerando a produção de 9,5@/
ha/ano. O custo de produção durante esse ciclo
foi de R$ 69,66/@ e o preço médio de venda foi
de R$ 170,00/@, obtendo-se, assim, assim uma
margem de R$100,34 sobre a arroba produzida.
Os próximos passos do trabalho são a
intensificação de mais 1,4 hectare, a divisão
dos piquetes manejados em dois módulos
distintos, com oito piquetes cada, e a distribuição
de água de qualidade para os animais.

Bezerras
Orientação para
recria e engorda
de fêmeas

Depois da ATeG

Bovinocultura de Corte

Campos dos
Goytacaszes - RJ
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Produtor ajusta manejo da
propriedade e amplia em mais de 100%
produção anual de carne
A Fazenda Araucária, conduzida pela família Kauling,
caracteriza-se por ser uma típica propriedade da
região serrana do estado de Santa Catarina, a qual
trabalha com produção bovina de corte. Os pais
Wilson e Ana Kauling, em conjunto com seus filhos
Felipe e Vinícios e sua nora Karine, dividem as tarefas
diárias de manejo do rebanho. A Fazenda Araucária
ingressou no Programa de Assistência Técnica e
Gerencial no mês de agosto do ano de 2016.
Conforme o diagnóstico do sistema produtivo
realizado na ocasião, foi destacada uma série
de ajustes necessários com a finalidade de
aumentar sua eficiência técnica e econômica.
Na ocasião, a propriedade dedicava-se à
comercialização de bezerros desmamados com
idade aproximada de 6 meses de idade.
Ao longo do trabalho, as ações recomendadas
durante as visitas técnicas mensais, tanto pelo
técnico de campo quanto pela supervisão técnica,
foram sendo adotadas pela família, após diálogos
com a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Com maior eficiência produtiva, também houve
redução do custo total/kg de animal, caindo de
R$ 3,30 para R$ 1,55, entre janeiro e dezembro
de 2018 comparado ao mesmo período de 2017
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Dentre os aspectos abordados e orientados,
para ajustes no manejo da propriedade,
destacam-se: planejamento forrageiro e manejo
alimentar do rebanho; manejo eficiente das
pastagens disponíveis; adubação das pastagens
e correção da fertilidade do solo; plantio direto
e conservação do solo cultivado com pastagens;
definição da estação de monta; entre outros.
Passados três anos de ATeG na Fazenda Araucária,
observa-se expressivo incremento nos seus
indicadores técnicos e financeiros. A propriedade
passou a realizar ciclo completo de bovinos de corte,
como forma de agregar valor à sua produção.
A produção anual de carne vendida passou de
53.878 kg/ano para 111.477 kg/ano, e o número
de animais comercializados foi expandido em 41%
(comparando o período de janeiro a dezembro
dos anos 2017 e 2018). A meta de agregar valor
à produção foi alcançada, uma vez que o preço
médio do animal vendido foi acrescido em 34%
nesse mesmo período.

Produtor: Wilson Luiz Kauling
Bom Retiro - SC

Antes da ATeG

53.878
kg / carne / ano

Banco de Imagens CNA/Senar.

No entanto, vale destacar que não apenas os
indicadores técnicos foram incrementados
na propriedade: em razão da maior eficiência
produtiva obtida, o custo total/kg de animal da
propriedade passou de R$ 3,30 para R$ 1,55
(comparando o período de janeiro a dezembro
de 2018 com janeiro a dezembro de 2017).

111.477
kg / carne / ano

Depois da ATeG

Bovinocultura de Corte

Bom Retiro – SC
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Pequeno produtor de café em
Minas Gerais é beneficiado com
apoio técnico e gerencial
Rinaldo Conceição do Carmo é colaborador de
uma fazenda de café na região de Itaipú, no
município de Araxá, em Minas Gerais, e produz
café em 2 hectares, área cedida pela Associação
Comunitária de Itaipú-MG. O produtor tem 0,5
hectares de café Topázio, com início de plantio
em dezembro de 2017 e 1,5 hectares de café
Catuaí 144, plantado em dezembro de 2018.

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

No início do programa de Assistência Técnica e
Gerencial (ATeG), em julho de 2019, a engenheira
agrônoma Juliana Lourenço observou que os
talhões não estavam em boas condições vegetativas,
apresentando deficiências nutricionais e um
manejo inadequado de pragas e doenças. Com
o passar dos meses de assistência, Rinaldo viu a
importância da realização dos tratos culturais no
momento correto e a consequente melhora de
suas lavouras. Na safra 2019/2020, estava prevista
uma excelente colheita no talhão de Topázio, que
foi impossibilitada por uma forte geada na região.

Com apoio técnico, expera-se maior
gestão dos dados da safra 2019/2021 e
boa colheita na safra 2020/2021
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Produtor: Rinaldo Conceição do Carmo
Araxá - MG

Todos estão confiantes de que, na safra 2020/2021,
a propriedade terá boa produção, pois as plantas
estão bem enfolhadas e preparadas. O talhão
Catuaí 144 também correspondeu muito bem aos
tratos culturais realizados e gera grande expectativa
para a próxima safra. Rinaldo reconheceu a
importância de saber o custo de sua produção.
Assim, por ser semianalfabeto, conta com a
ajuda da esposa Juliana para anotar as atividades
desenvolvidas em cada talhão, bem como os
produtos utilizados e seus respectivos preços. Com
isso, será possível, no final das atividades da safra
2019/2021, calcular o custo de sua atividade.

Antes da ATeG

Plantas com
deficiência
nutricional

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Cafeicultura

Tratos
culturais
adequados

Depois da ATeG

Araxá - MG
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Com orientações da ATeG, a Fazenda
Caixetas atingiu importantes resultados
na produção de cafés especiais
A Fazenda Caixetas, do produtor Ipojucan Fortunato,
é uma propriedade com 80 hectares de cafés
irrigados, no município de Patos de Minas-MG.
Ele iniciou no programa de Assistência Técnica
e Gerencial (ATeG) do Senar Minas em julho de
2019 e procura sempre adequar o manejo visando
ao bom desenvolvimento e à produtividade da
lavoura, além de uma boa gestão da atividade.

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Gustavo Fernandes, sobrinho do Ipojucan,
juntamente com o colaborador Ailton (Bolão),
é quem lidera as atividades e a gestão da
fazenda. Seu objetivo era produzir cafés
especiais e melhorar as estratégias de
comercialização. Após um ano de trabalho da
ATeG, que tanto contribui para as adequações
necessárias dentro da propriedade, a fazenda
já alcançou importantes resultados.
Com um planejamento a médio prazo, a estrutura
da propriedade foi aprimorada. Num amplo
terreirão pavimentado, foi construído também
um secador de café estático e um terreiro

Atento às adequações necessárias para ganhar
mercado em tempos de Covid-19, o produtor
desenvolveu um site no qual apresenta a
história da fazenda e comercializa seu produto
(https://fazendacaixetas.home.blog/)

98

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Produtor: Ipojucan Fortunato
Patos de Minas - MG

Antes da ATeG

suspenso. Visando à produção de microlotes de
cafés especiais, são selecionados os talhões com
maior qualidade e os cafés passam pelas técnicas
mais apropriadas de pós-colheita, de modo a
garantir a máxima qualidade no produto final.
O produtor também se dedicou à criação de uma
marca própria de cafés e passou a empacotar e
comercializar cafés gourmet torrados. Atento às
adequações necessárias para ganhar mercado em
tempos de Covid-19, desenvolveu um site no qual
apresenta a história da fazenda e comercializa seu
produto (https://fazendacaixetas.home.blog/).
Hoje, o produtor está muito motivado a continuar
a evolução da fazenda e, com as orientações do
programa ATeG, pretende aprimorar a gestão da
propriedade, buscar sempre alta produtividade
e, cada vez mais, conhecer melhor a qualidade
dos cafés. Para tal, faz-se necessário lançar
mão das melhores técnicas pós-colheita e de
estratégias de comercialização, visando agregar
valor ao produto e ampliar o mercado.

Cafeicultura

Meta

produzir cafés especiais

Resultados
marca própria de
café gourmet e site

Depois da ATeG

Patos de
Minas – MG
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A utilização eficiente de insumos trouxe
bons resultados à propriedade e maior
qualidade de vida aos produtores
Gabriel Lázaro é um pequeno produtor de café,
com uma lavoura de 6,5 hectares, no município
de Patrocínio, Minas Gerais. A Fazenda Esmeril e
Retiro é uma propriedade familiar, onde moram
e trabalham o próprio Gabriel, a mãe Amélia
e o pai João Batista. Na fazenda, herdada por
sua mãe, é conduzida também a atividade de
produção leiteira, com os trabalhos divididos
entre todos os integrantes da família.
A fazenda está em processo de transição e começou
a participar do Programa ATeG em julho/2019,
gerando já relevantes resultados, uma vez que o
produtor tem a prática com as atividades, porém não
domina a parte técnica para manejo das lavouras.
Prova disso é que, no início do programa, a casa
de defensivos da fazenda estava cheia de insumos
que sobraram da safra anterior, resultado da venda
de um “pacote de produtos” para o ano agrícola
anterior, por parte de uma loja de insumos. Sem o
devido acompanhamento técnico, porém, o produtor

Como resultado imediato, destaca-se a grande
redução nos custos operacionais efetivos
referentes às atividades de controle de pragas e
doença, adubação de solo e de adubação foliar
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não utilizou da forma correta, deixando de alcançar
os resultados desejados na melhoria da lavoura.
Assim, durante o primeiro ano de assistência
técnica e gerencial, foi priorizada a utilização dessa
“sobra” de produtos, em sua maior parte defensivos
agrícolas e fertilizantes foliares, segundo as
recomendações técnicas. Além disso, incrementouse a utilização de fertilizantes orgânicos (esterco
de curral) no solo. A partir desse processo, aliado
a um antigo desejo do produtor, foi iniciado o uso
de urina de vaca nas pulverizações foliares de
acordo com os critérios técnicos, com o intuito
de ação inseticida (repelente) e adubação foliar.
Como ambos os produtos são resíduos na atividade
leiteira, associado ao aproveitamento e à utilização
dos restos de produtos em estoque, como resultado
imediato, destaca-se a grande redução nos custos
operacionais efetivos referentes às atividades de
controle de pragas e doença, adubação de solo e
de adubação foliar, em relação ao que era praticado

Produtor: Gabriel Lázaro
Patrocínio - MG

Antes da ATeG
Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

Fertilizantes
Sem controle do uso
c/ sobras

na fazenda e à expressiva melhora observada no
desenvolvimento vegetativo e produção da lavoura.
Conjugado a isso, o produtor foi devidamente
orientado tanto a fazer os registros (anotações) de
custos, produção e receitas da atividade quanto a
realizar cotação dos produtos a serem adquiridos,
atividades que o Gabriel realiza rigorosamente.
Após o primeiro ano de trabalho, o sentimento
do produtor e de sua família é de otimismo com
a atividade, a partir da observação das melhorias
percebidas nas lavouras e da redução nos custos de
produção. A assistência técnica e gerencial chegou
como o insumo que faltava à atividade, somando
o conhecimento técnico e gerencial à prática e à
boa vontade por parte do produtor na atividade.

Cafeicultura

Fertilizantes
Uso de orgânicos
c/ redução de
custos

Depois da ATeG

Patrocínio-MG
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Manejo sustentável alia suinocultura
e bovinocultura à produção de café
de alta qualidade
O programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
do Senar Minas, conduzido pelo técnico de campo
Fernando Couto, teve início na propriedade em
julho de 2019, momento em que o produtor estava
iniciando os investimentos na cafeicultura, com um
talhão implantado e com intuito de formar outro.

Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

A Fazenda Fábrica é uma propriedade familiar
situada no município de Patrocínio, em Minas Gerais.
Com uma lavoura de 20 ha de café, o pequeno
produtor Luciano Paiva Brandão também investe nas
atividades de suinocultura e bovinocultura de corte.

Implementação de alta sustentabilidade
transformou resíduos de outras atividades
da própria fazenda, com potencial de
contaminação do ambiente, em importantes
insumos para o biocomposto
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As orientações técnicas foram dadas para uma
boa formação da lavoura e, especialmente,
atendendo a um desejo do produtor de ter uma
produção com alta sustentabilidade dentro de
sua propriedade. Dessa forma, para a nutrição da
lavoura, foi priorizada a utilização de biocomposto
orgânico feito na própria fazenda. Para isso,
são utilizados ingredientes que antes eram
resíduos de outras atividades, com potencial de
contaminação do ambiente, e que se tornaram
importantes insumos, tais como o chorume
suíno e o esterco bovino, entre outros.
Por meio de um processo controlado, esse resíduo
passa pela compostagem, é enriquecido com
microrganismos benéficos para as plantas e, depois

Produtor: Luciano Paiva Brandão
Patrocínio - MG

Antes da ATeG
de pronto, é aplicado na lavoura. Adicionalmente, foi
consorciada a braquiária ruziziensis nas entrelinhas
do café, com o intuito de manter o solo sempre
protegido, produzir biomassa e matéria orgânica,
promover a ciclagem e reciclagem de nutrientes,
entre outros benefícios. O status da nutrição das
plantas é acompanhado por meio de análises foliares
periódicas e, com esse manejo, é necessária uma
quantidade muito baixa de adubo químico para
complementar sua nutrição. O resultado nesse
primeiro ano de trabalho é uma lavoura vigorosa,
mais tolerante a pragas e doenças e com alto
potencial de produção para a próxima safra.
Com o intuito de iniciar uma produção de cafés de
alta qualidade, Luciano realizou o curso de terrereiro,
ofertado pelo Senar Minas a um grupo de oito
produtores do programa ATeG, onde adquiriu mais
conhecimento sobre as técnicas corretas de póscolheita do café. Aliado a esse manejo sustentável,
o produtor também foi orientado a realizar todos
os registros e o controle de custos da atividade
cafeeira, de forma a alcançar uma produção
de alta sustentabilidade e também rentável ao
produtor, para que ele e sua família possam ter
qualidade de vida e seguir firmes na atividade.

Cafeicultura

Manejo
Convencional

Manejo
Sustentável
e Eficiênte

Depois da ATeG

Patrocínio-MG
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Assistência técnica quase
triplicou produção de café
no interior do Rio
O Sítio Lajinha, com cerca de 55 hectares, localizado
em Porciúncula, na região noroeste do estado do
Rio de Janeiro, tem como proprietário o produtor de
café Luiz Carlos Teixeira, que, acompanhado de sua
família, toca as atividades diárias do seu negócio.
Com uma produção média de 250 a 300 sacas por
ano, o produtor passou a receber atendimento a
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar em
julho de 2018. Anteriormente, participou de outro
programa oferecido pelo Senar-Rio: o Bule Cheio.
A partir das atividades da ATeG, o produtor
iniciou a implementação de novas técnicas
de manejo, como espaçamentos, podas e
tratos culturais, além de plantação de novas
variedades de café mais adaptadas à região.

A partir das atividades da ATeG, o produtor
iniciou a implementação de novas técnicas
de manejo, como espaçamentos, podas e
tratos culturais, além de plantação de novas
variedades de café mais adaptadas à região
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Luiz Carlos fez também investimentos em
infraestrutura de sua propriedade, otimizando,
assim, a pulverização, a irrigação, a secagem
e o beneficiamento dos grãos, o que
permitiu melhor utilização da mão de obra
e diminuição dos custos de produção.
Todas as implementações técnicas e controles
gerencias permitiram ao produtor atingir a marca
de produção de 1.100 sacas de café na safra
de 2019/2020. A meta do produtor é atingir
a produção de 2 mil sacas/ano, de maneira
sustentável, com resultados econômicos viáveis.

Produtor: Luiz Carlos Teixeira
Porciúncula – RJ

Antes da ATeG

250 a 300
Banco de Imagens Shutterstock.

sacas / ano

1.100
sacas / ano

Banco de Imagens Shutterstock.

Cafeicultura

Depois da ATeG

Porciúncula – RJ
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Metodologia ATeG amplia
em 50% produção de café em
fazenda no Espírito Santo

Banco de Imagens Shutterstock.

Localizada no município de Jaguaré-ES, um
dos maiores municípios produtores de conilon
no Brasil, está a propriedade da família Altoé,
onde todas as atividades da lavoura são
trabalhadas com afinco por José Sartório Altoé,
sua esposa Teresinha Lucia e a filha Letícia.
Foi em setembro de 2017 que José conheceu a
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar.
O técnico, ao chegar à propriedade, verificou
problemas como ausência de organização
administrativa, contas no vermelho, produção
fraca, sem orientação na compra de insumos e na
aplicação de defensivos, e falta de regras para o
descarte de embalagens.

Banco de Imagens Shutterstock.

Administrativamente, toda a documentação foi
organizada, incluindo as notas fiscais, os custos foram
listados em tabelas e a medição de chuva começou
a ser anotada. Com isso, a família passou a conhecer
com exatidão os gastos realizados e o lucro obtido.

De uma terra castigada pela seca para uma
lavoura com custo operacional mais baixo e um
crescimento de 50% na produção de café conilon
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Produtor: José Sartório Altoé
Jaguaré - ES

Antes da ATeG

Agora, após a orientação do técnico, a compra
e utilização de insumos e defensivos se divide
em duas etapas: primeiro é realizada a análise
do solo em laboratório e somente após é feita a
compra dos produtos na quantidade correta e
necessária. Além disso, as embalagens passaram
a ser descartadas de forma adequada, sem risco
à saúde e ao meio ambiente. Os produtores
também perceberam que precisavam de orientação
profissional não somente na cultura do café, mas
também na da pimenta do reino e do coco.
De uma terra castigada pela seca para uma lavoura
com custo operacional mais baixo e um crescimento
de 50% na produção de café conilon: esse é o
resultado da Fazenda Bela Morena somente na
atividade cafeeira. A diversificação de culturas hoje
é realidade e já gera renda extra para a família que,
com planilhas e anotações responsáveis, tem pleno
controle de receitas, despesas e registros climáticos,
ou seja, tudo o que acontece na propriedade.

Cafeicultura

Seca

Lavoura desgastada
alto custo
operacional

Produção
50% de crescimento
custo mais baixo

Depois da ATeG

Jaguaré – ES
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Conhecimento técnico
e gerencial reduz perda
de produção em 50%
A agricultura sempre esteve presente na vida do
Sr. Sebastião Firmino dos Santos. Como muitos
nordestinos, seus pais migraram para o Sudeste em
busca de melhores condições de vida. Ele saiu ainda
criança de Florânia, no Rio Grande do Norte, para
Canápolis, em Minas Gerais, onde iniciou, em 1976,
um plantio de abacaxi em parceria com seu patrão.
Assim todo ano plantavam uma pequena área de
lavoura, até que um dia decidiram deixar o plantio
de abacaxi e arriscaram na venda de peixe em feiras
pelas cidades da região, juntamente com sua esposa
Maria de Lourdes e seus quatro filhos, no entanto,
vendo todas as dificuldades na atividade, tiveram que
abandonar as feira e retornar ao plantio de abacaxi.

Banco de Imagens Shutterstock.

Em 2001 se inscreveu no programa Banco da
Terra e conseguiu um lote de 9,68 ha em uma
propriedade no município de Monte Alegre de Minas,
onde mora até hoje. Na Fazenda Agropecuária
Dois Irmãos, além do abacaxi, o produtor cultiva
agricultura de subsistência (arroz, feijão, milho,
mandioca, porco, vaca, frango e hortifrutigranjeiros).

O conhecimento técnico e gerencial
possibilitou reduzir as perdas que
chegavam a 50% e acabou com as incertezas
da comercialização da produção
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Produtor: Sebastião Firmino dos Santos
Canápolis - MG

Antes da ATeG

Produção
Banco de Imagens CNA/Senar - Sebastião Santos.

Perdas de 50%

Em junho de 2019, Sr. Sebastião conheceu a
metodologia ATeG e, com o apoio do engenheiro
agrônomo Denilson Coelho, passou a adubar a
lavoura adequadamente, evitando pragas e doenças.
A produção, que tinha perda de 50%, além das
incertezas de comercialização, agora está satisfatória.
A nova realidade deixou o produtor animado.
O próximo passo é adquirir um sistema de irrigação
para a cultura e reformar a casa da propriedade. Um
sonho maior é adquirir mais terras, proporcionado
melhores condições de vida para a família.

Comercialização
Níveis satisfatórios
Metas p/ adquirir
mais terras

Depois da ATeG

Fruticultura - Abacaxi

Canápolis - MG
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Com certificações,
produtor de cacau
conquistou novos mercados
A Fazenda Conjunto Estrela Guia está localizada no
sul da Bahia e cultiva cacau orgânico há cerca de 20
anos. Envolvidos na produção e residentes na sede
da fazenda, o produtor Ronaldo Souza dos Santos
e sua esposa Cleide são filhos de cacauicultores
e trabalham dia a dia na lavoura de cacau e nas
barcaças. Eles contam com a ajuda dos filhos, criados
na Cabruca, que atualmente, mesmo estudando
em outras cidades, auxiliam gerenciando a fazenda
e promovendo as vendas de cacau e chocolate.
Há cerca de três anos, já desacreditados da
cacauicultura, após inúmeras dificuldades como as
pragas da lavoura, a vassoura de bruxa, uma seca
devastadora em 2015/2016 e débitos em bancos,
a Conjunto Estrela Guia iniciou o beneficiamento
do cacau para classificá-lo como fino e incrementar
a renda familiar. Com apoio do ProSenar Cacau
e da técnica Yasmine Ohana, a família passou a
enxergar a fazenda como uma empresa, mudança
essencial para recuperar a esperança e o ânimo
perdidos. Por meio do incentivo dos professores, do
aprimoramento da técnica de manejo e da criação

Atualmente, a propriedade faz parte da
Indicação Geográfica Sul Bahia, fornecendo
ao cacau uma indicação de procedência
com rastreabilidade por QR code
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de uma relação de parceria com a equipe e outros
cacauicultores do grupo, em 2019, o cacau da
Fazenda Conjunto Estrela Guia foi selecionado pela
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
(CEPLAC) como uma das oito melhores amêndoas
do Brasil no programa Cacau de Excelência.
Em 2020, as amêndoas produzidas na fazenda
foram selecionadas pela Dengo para produção
de suas barras de chocolate 70%. Além disso, o
empreendimento recebeu premiação na categoria
de Melhores Notas do Painel Sensorial. Além da
certificação orgânica por auditoria por meio da
Associação de Certificação Instituto Biodinâmico
(IBD), recentemente a fazenda foi também certificada
como orgânica por sistema participativo, por meio da
Rede Povos da Mata. Atualmente, a propriedade faz
parte da Indicação Geográfica Sul Bahia, fornecendo
ao cacau uma indicação de procedência com
rastreabilidade por QR code. Os lotes passam por
análises sensoriais no Centro de Inovação do Cacau
antes de serem comercializados. A família também
participa de feiras e congressos de cacau e chocolate.

Produtor: Ronaldo Souza dos Santos
Itajuípe - BA

Outro aprendizado adquirido pelo produtor
Ronaldo por meio do ProSenar é que os pequenos
e médios produtores não precisam ficar à
mercê de grandes indústrias, podendo fornecer
diretamente a produtores de chocolate Bean
to Bar que valorizam a cacauicultura orgânica,
bem como fabricar seus próprios chocolates
e vender diretamente ao consumidor final.

Antes da ATeG

Atividade
desacreditada

A propriedade mantém o cultivo de cacau fino e
orgânico sem utilizar mão de obra animal e com
responsabilidade social, priorizando a saúde do
consumidor na produção dos derivados do cacau
Tree To Bar, que agora também são fabricados
artesanalmente na sede da Conjunto Estrela Guia.

8ª Melhor
Amêndoa do
Brasil no
Programa Cacau
de Excelência

Banco de Imagens Shutterstock.

Fruticultura - Cacau

Depois da ATeG

Itajuípe – BA
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Metodologia ATeG possibilitou maior
controle de pragas e doenças e aumento
da produção entre safras
A propriedade Baixa do Pedro, divisa do município
de Apodi, no Rio Grande do Norte, com Alto
Santo, no Ceará, possui 11 hectares. Metade da
área foi recebida por Ricardo Soares, por meio
de herança, e a outra metade ele adquiriu com
o comércio de caju das propriedades vizinhas,
quando percebeu que poderia ser rentável a
cadeia produtiva de caju sequeiro na região.

Esse espaçamento mais adensado possibilitou
o dobro de plantas em um hectare plantado,
comparado à maioria dos produtores da região, o
que, consequentemente, proporcionou também
uma produtividade mais elevada em cada hectare
plantado. Além disso, o uso dos dois clones com
aptidões diferentes diversificou a comercialização
dos produtos, diluindo os riscos na comercialização.

Ricardo Soares é um produtor com um grande
perfil empreendedor. A maioria dos produtores
de caju da região possuía extensão de terras
maior que a dele e utilizava espaçamentos
entre plantas maiores que o dele (10 x 10).
Logo, para obter uma produção equivalente
aos outros produtores, Ricardo optou por
plantar dois clones de cajueiro anão-precoce,
com aptidões diferentes (indústria e mesa), de
forma mais adensada (espaçamento 7 x 7).

Desde o início da aplicação da metodologia ATeG na
propriedade, há uma grande troca de conhecimento
e parceria entre Ricardo e o técnico. Além das
técnicas, o produtor também colabora de forma
satisfatória para o gerenciamento da propriedade.

Desde o início da aplicação da ATeG
na propriedade, há uma grande troca
de conhecimento e parceria entre o
produtor e o técnico do Senar
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Antes da assistência, o produtor tinha certa
dificuldade para identificação de pragas e doenças
e o uso de manejo de controle integrado, além
de não realizar análises do solo para identificar

Produtor: Ricardo Soares
Apodi – RN

Antes da ATeG

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

suas necessidades. Após a assistência técnica,
Ricardo passou a identificar e realizar controle
integrado e preventivo de pragas e doenças,
o que proporcionou uma colheita antecipada,
em comparação a outras propriedades.
Outras práticas importantes foram a
calagem e a adubação no solo, mediante
resultados de análise, proporcionando maior
desenvolvimento e produção das plantas.

Fruticultura - Caju

6.048

kg / castanha de caju

9.522

kg / castanha de caju

Depois da ATeG

Apodi – RN
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Modelo inovador de gestão
auxilia no controle de pragas
em viveiros de plantas
Proprietária de uma chácara de 1 hectare, localizada
no Núcleo Rural Rajadinha I, na cidade de PlanaltinaDF, Fabiane Sunderhuss Freiman sempre teve o
sonho de ter as raízes no campo. A propriedade era
do sogro e a família comprou a propriedade para
investir na cadeia da floricultura. Atualmente, sua
atividade principal é voltada à produção de mudas
ornamentais, cactos e rosa do deserto. A mão de
obra é familiar, com todos os membros envolvidos
nas atividades na propriedade.
Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Em 2017, o Senar iniciou, na propriedade, os serviços
de assistência técnica agropecuária com base na
metodologia de Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG). Desde então, uma vez por mês, a produtora
recebe o técnico Cristhian Lorraine Pires Araújo na
chácara. Na visita, o profissional verifica os viveiros,
auxilia com as anotações no caderno do produtor e
no que mais for preciso para que o empreendimento
se mantenha na busca pela qualidade.

Com o apoio da ATeG, a produtora
conseguiu melhorar o controle de pragas
e doenças, problema frequente no dia
a dia de muitas propriedades rurais

114

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Produtor: Fabiane Sunderhuss Freiman
Planaltina - DF

Antes da ATeG

Plantas Doentes
com Frequência,
o que diminiu o
valor e a
comercialização.
Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira/Trilux.

Com o acompanhamento mensal, a produtora de
flores conseguiu melhorar o controle de pragas
e doenças, problema frequente no dia a dia. Para
ela, a ATeG, além de promover profissionalização,
tem transformado cada vez mais a vida do homem
no campo. As plantas cultivadas na propriedade,
como ornamentais, suculentas e cactus, são
comercializadas na Artflora, loja da família.

Floricultura

Controle de
Pragas e Doenças
Eficiente

Depois da ATeG

Planaltina – DF
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Produtor amplia renda em mais
de 800% com diversificação de produtos
e novas tecnologias
Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

O agricultor trabalhava de forma bastante rústica
em mil metros quadrados, não realizava análise
do solo, técnicas de cobertura de canteiros ou
seleção de mudas e tampouco fazia cálculo
de lâmina de irrigação e turno de rega. Joarez
não era adepto ao uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e, principalmente, não
utilizava ferramentas de gestão econômica no
seu trabalho, dificultando a administração dos
recursos financeiros, o planejamento e o controle
de tomadas de decisão e o controle de gastos.

Joarez Pereira de Oliveira Filho é um jovem produtor
rural do município de São Luís de Montes Belo,
interior de Goiás, a 120 km de Goiânia. Até 2018,
quando a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)
do Senar iniciou o trabalho na propriedade,
Joarez produzia principalmente hortaliças
folhosas, eventualmente contratava mão de obra
em regime de diária, não possuía maquinário
para o desenvolvimento de sua atividade e
comercializava a produção em feiras do município.

Hoje, o agricultor produz em 10 mil metros
quadrados, com renda bruta de R$ 17.492,00,
margem bruta de R$ 8.805,75, Custo
Operacional Efetivo (COE) de R$ 8.686,25 e
margem líquida de R$ 6.111,88 mensais
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O resultado era o esperado uma produção
deficitária. Joarez contava com uma renda bruta
mensal de R$ 2.000,00 e margem líquida negativa de
R$ 449,87, ou seja, já começava o mês no vermelho,
devendo cerca de 25% daquilo que produzia.
As principais adequações introduzidas pela
ATeG contemplaram a diversidade de espécies
produzidas, como rabanete, abóbora e repolho e
não somente as folhosas. A preparação das próprias
mudas também foi determinante, com o uso de

Produtor: Joarez Pereira de Oliveira Filho
São Luís de Montes Belo – GO

sementes de qualidade e boa sanidade, evitando
disseminação de doenças e perdas na produção.
Outra medida foi a utilização de filme plástico,
denominado mulching, para a cobertura e proteção
do solo dos canteiros, ajudando no controle
de plantas daninhas, umidade e temperatura.
Isso evita o contato das hortaliças com o solo e
proporciona uma maior qualidade dos produtos.

Antes da ATeG

- R$ 449,87
margem líquida

O agricultor fez a aquisição de um motocultivador
tratorito para conseguir eficiência no manejo
e preparo do solo, construiu um tanque de
armazenamento de água com capacidade de
180 mil metros cúbicos e realizou adaptações no
sistema de irrigação, realizando manutenção em
mangueiras e substituindo bicos pulverizadores.
Além de comercializar as mudas que passou
a produzir, ele criou um ponto fixo de venda
na propriedade e participa de uma rede de
distribuição para restaurantes, lanchonetes e
verdurões da região.
Aos 25 anos, Joarez sustenta sua avó, Tereza de
Fátima, de 74 anos, e emprega seu irmão, Tássio
Siqueira, de 21 anos, garantindo qualidade de
vida e dignidade para sua família. O produtor
também tem buscado profissionalização e, no
momento, cursa o último período de Agronomia.

Olericultura

R$ 6.111,88
margem líquida

Depois da ATeG

São Luís de
Montes Belo - GO
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Suinocultura tem impactos
positivos com organização
e sustentabilidade
Suinocultor de Ivinhema, no Mato Grosso do
Sul, Lucílio Leal de Oliveira Rodrigues está na
atividade há mais de 17 anos, sendo o grande
responsável pelo sustento da família desde o
início das atividades com a produção de leitões.
A Chácara Gurupaí, no município de Ivinhema-MS,
possui 4,3 hectares de área total e 2,4 hectares
destinados à área produtiva. As atividades
da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do
Senar começaram em outubro de 2018.
Logo no início do programa, o suinocultor aderiu
ao ATeG – Granja Plus em seu projeto de produção
de leitões e reconhece que o maior impacto deste
para a atividade foi a organização de alguns setores
da granja a partir das diretrizes preconizadas
pelo Programa 5S, trabalhado no atendimento.

A organização de vários setores da granja
proporcionou a melhoria dos processos,
trazendo benefícios à atividade e até mesmo
ao trabalho diário dos colaboradores
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De fato, a organização de vários setores da granja
proporcionou a melhoria dos processos, trazendo
benefícios à atividade e até mesmo ao trabalho
diário dos colaboradores. Além da organização, a
gestão da granja foi aprimorada com a implantação
dos controles gerenciais relacionados à atividade.
Lucílio Leal passou a ter o controle aprimorado
dos custos de produção e pode disponibilizar uma
reserva financeira a ser utilizada no capital de giro
mensal, para possíveis manutenções de rotina e
até mesmo pequenos reinvestimentos na granja,
aumentando a sustentabilidade da atividade.

Produtor: Lucílio Leal de Oliveira Rodrigues
Ivinhema – MS

Antes da ATeG

Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.
Banco de Imagens CNA/Senar - Wenderson Araujo/Trilux.

Suinocultura

Processos
de produção
desorganizados
e sem controles
gerenciais

Organização
e eficiência
nas rotinas
de trabalho
e controle
de custos

Depois da ATeG

Ivinhema - MS
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Inovação de técnicas produtivas
integra criação de ovinos e bovinos
em Mato Grosso do Sul
A fazenda de Murilo Trindade, em Aquidauana, no Mato
Grosso do Sul, tem mais de 500 hectares destinados
a engorda de gado, que é a atividade principal da
propriedade, herança de família há gerações. Murilo,
filho do proprietário, deixou a vida em Campinas-SP
para assumir os trabalhos da fazenda, e desde então
viu a necessidade de inovar as técnicas produtivas
utilizadas na bovinocultura. Alcançando o sucesso
nessa jornada, ele voltou seu olhar para os ovinos.
A fazenda já possuía um rebanho de ovinos, porém,
não o explorava comercialmente. Os animais
eram utilizados para consumo e para presentear
amigos. Nesse contexto, ele decidiu dar aos ovinos
o mesmo rumo que deu aos bovinos, explorando
comercialmente o rebanho de maneira que pudesse
extrair a maior eficiência possível da criação,
sempre respeitando as questões ambientais e
sociais, que são levadas a sério na propriedade.
O grande desafio encontrado pela Assistência
Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar, em 2019,
foi integrar a criação de ovinos ao sistema de

O grande desafio encontrado foi integrar a
criação de ovinos ao sistema de produção de
bovinos com sinergia entre as atividades

120

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

produção de bovinos de forma que houvesse uma
sinergia entre as duas atividades, tornando possível
tirar o máximo de produtividade do rebanho e
explorando a mão de obra que a propriedade
já possuía para a produção de bovinos.
Assim, o primeiro passo foi procurar capital parado
no rebanho: foi realizada a seleção das fêmeas
que não apresentavam condições ótimas de
produção e dos cordeiros que já estavam aptos
para comercialização. Dessa maneira, o capital
que o produtor possuía parado no rebanho foi
liquidado, capitalizando o sistema de produção
e reinvestindo nas melhorias da criação.
Além disso, foi implantado o manejo de estação de
monta, para que os cordeiros pudessem nascer
em uma época na qual o trabalho com o gado não
fosse tão intenso e houvesse a entrada desses
animais no mercado no período de alta demanda.
Outra ação foi o estabelecimento de um sistema de
criação baseado em pastagens, com suplementação

Produtor: Murilo Trindade
Aquidauana – MS

somente para categorias específicas. Assim, foi
implantado o manejo de mamada nos cordeiros,
objetivando melhorar as taxas de desmame e ganho
de peso até a desmama. A recria das fêmeas foi
feita em local separado, para maximizar o número
de borregas que se tornam matrizes, garantindo
sustentação para o crescimento do rebanho com
animais adaptados às condições da fazenda.

Antes da ATeG

Ovinos
consumo próprio

Ações como essas fizeram com que a propriedade
entrasse em uma “roda positiva”, na qual a maioria
das ovelhas do rebanho está em condições
ótimas de produção, com altas taxas de parição
e desmame. Com isso, os produtos estão aptos
a serem entregues ao mercado e capitalizarem
o produtor (cordeiros) e as fêmeas que, nas
condições oferecidas, acabam se tornando matrizes
de alta qualidade, dando oportunidade para o
rebanho crescer com a qualidade que se almeja.

Ovinos

aptos à comercialização
Banco de Imagens CNA/Senar - Tony Oliveira.

Ovinocaprinocultura

Depois da ATeG

Aquidauana - MS
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