
Esta raça pode
mudar a pecuária
Por que o gado
Bonsmara pode ajudar
a melhorar a qualidade
da carne brasileira e
fazê-la conquistar
novos mercados
EDUARDO SAVANACHI

Uma raça ainda pouco conhecida
no Brasil chega de mansinho e,
como quem não quer nada, se
candidata a, quiçá, revolucionar

a pecuária brasileira. Como? Aliando a
rusticidade do nelore à maciez da carne
de animais europeus. Esse é o
Bonsmara, um gado desenvolvido na
África do Sul por um dos mais respei-
tados zootecnistas que o mundo já viu,
Jan Bonsma, e que traz em seu sangue
características que aliam qualidade e

produtividade. "Encontramos um ani-
mal que possui uma carne tão boa
quanto o gado europeu e tão adapta-
do e produtivo quanto o gado zebui-
no", ressalta o pecuarista Carlos
Maluhy, um dos introdutores do
Bonsmara no Brasil. Esse conjunto
fez a raça ganhar destaque e a expec-
tativa é de que o uso desses animais
em cruzamentos industriais ganhe
força à medida que seus exemplares
se tornem mais conhecidos. Com isso o
País poderia atender às exigên-
cias de mercados nos quais hoje não
consegue entrar, recebendo preços
superiores aos pagos hoje. "Se tivés-
semos volume para exportar, podería-
mos chegar em mercados mais exigen-
tes, com preços similares ou até maio-
res do que os pagos pela carne argen-
tina", explica Maluhy, dono de quatro



A EVOLUÇÃO
DA RAÇA BONSMARA
Confira o desenvolvimento
do gado que pode mudar a

pecuária brasileira

O respeitado zootecnista
Jan Bonsma desenvolve

a raça Bonsmara na África do Sul,
aliando rusticidade e produtividade

Com abertura comercial na África
do Sul, o Brasil importa os

primeiros embriões Bonsmara
e inicia sua produção

Com a criação da Associação
Brasileira de Criadores de Bonsmara,

pecuaristas passam a difundir e
profissionalizar a raça no País

Nasce o primeiro animal bonsmara
no Brasil. Assim era possível ter

dados quanto à adaptação do gado
aos pastos brasileiros

É criada a Bonsmara Beef,
empresa que funciona como uma

cooperativa para a venda de carne
e que paga prêmios aos criadores

Com bons Índices de produção, o
rebanho atinge 20 mil cabeças e a
raça vira aposta para exportações
brasileiras de carne com qualidade

LUCRO
SUCULENTO:
com alto teor
de marmoreio,
a carne de
bonsmara
recebe prêmio
de 15% por
arroba

mil cabeças, espalhadas
por fazendas em São Paulo
e Mato Grosso do Sul.

Segundo a Associação
Brasileira de Criadores
de Bonsmara (ABCB),
hoje o rebanho brasileiro
é de aproximadamente 20
mil cabeças. Pouco, se

comparado ao rebanho Nelore, mas
um número significativo levando-se
em conta que os primeiros embriões
chegaram por aqui em 1997 e o pri-
meiro animal brasileiro só nasceu no
ano 2000. "Trata-se de um gado preco-
ce, que produz uma carne macia com
alta taxa de marmoreio e alto valor de
mercado. Além disso, é altamente
produtivo, com um rendimento de
carcaça até 20% maior do que os
gados zebu", pondera o criador.

A própria crise na pecuária argenti-
na é vista como uma oportunidade
para a raça. "Existe um mercado em
aberto que podemos ocupar", afirma o
criador Rubens Forbes de Lima, dono
de um rebanho de 1.700 cabeças de
Bonsmara PO no Estado de Mato
Grosso do Sul. Ele acredita que em dez
anos o Brasil já consiga exportar carne
com sangue bonsmara. "Hoje não
temos animais para atender à deman-
da", revela Forbes, que aponta o baixo
custo de aquisição de animais como
atrativo desse gado. Hoje um touro
varia entre R$ 6 mil e R$ 30 mil, pre-
ços similares a outras raças. "Mas sua
carne recebe um valor de 10% a 15%
acima do preço da arroba", pondera.

Para alavancar os negócios, a ABCB
criou em 2006 a Bonsmara Beef, uma
loja que funciona como uma espécie de
cooperativa, em que 20 criadores são
sócios. "Nós recompramos a carne dos
criadores e distribuímos para restau-
rantes e possibilitamos a venda direta
para o consumidor. Hoje abatemos 300
animais por mês para a loja, mas se
tivéssemos 500 animais teria mercado.
Essa será a raça do futuro", finaliza. •
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