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Comércio de sêmen bovino cresce, mas 
utilização de inseminação artificial na 
bovinocultura brasileira ainda é inferior a 10%  
  
Grande importador de carne bovina até o início 
dos anos 70, o Brasil não só reverteu 
completamente o quadro, transformando-se 
hoje em um dos maiores exportadores do 
mundo previsão de 8,2 milhões de toneladas no 
ano safra 2010/11 - como também começa a se 
destacar no mercado internacional pela geração 
de uma tecnologia própria para a qualificação de 
seu rebanho.  

 
A comercialização de embriões, a fertilização in vitro, a disseminação da venda de sêmen (até 
pelos Correios), o sêmen sexado e o domínio da técnica de clonagem bovina são alguns dos 
exemplos do processo de apuro genético. 
 
Em março, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) divulgou balanço de 2009 
referente à produção, importação e comercialização de sêmen bovino no país, apontando um 
crescimento de 11,65% sobre o ano anterior.  
 
O maior desempenho foi da pecuária de corte. O setor cresceu 25,5% no ano passado. Boa 
parte do material utilizado ainda é importada. 
 
Apesar disso, o percentual de utilização de inseminação artificial na bovinocultura brasileira 
ainda está no patamar de 6% a 7% de toda a atividade de reprodução. Na Holanda gira em 
torno de 90%.  
 
No entanto, a Associação e empresas de genética calculam que até 2020 a participação no 
mercado atinja patamares entre 12% e 15%.  
 
Evolução – Este quadro aponta uma sensível evolução em três décadas. No entanto, a genética 
bovina brasileira tem muito a percorrer e deve ganhar impulso ainda maior nos próximos anos 
com o trabalho em centros de pesquisa universitários e nas unidades da Embrapa. Além disso, 
a chegada de profissionais, sobretudo europeus, contratados por empresas multinacionais, 
garante know how tecnológico para a bovinocultura. 
 
Um dos exemplos é o holandês Vladimir Walk, que chegou ao Brasil há dois anos para presidir 
a empresa CRV Lagoa, localizada em Sertãozinho, SP, e que se classifica como a “maior 
central de genética bovina da América Latina”. 
 
Dos 9,16 milhões de doses de sêmen bovino comercializados no Brasil em 2009 – número da 
Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) – a empresa belgo-holandesa garante 
ter participado com mais de dois milhões de doses. 
 
Walk ficou impressionado com o potencial da pecuária brasileira e aposta na aceleração do 
desenvolvimento de sua genética, mas ainda vê empecilhos culturais e de relacionamento na 
cadeia produtiva. 
 
“Percebi certo ranço tradicionalista entre os produtores e a relação entre pecuaristas e 
frigoríficos parece ser a de inimigos. É preciso haver mais conhecimento e cooperação”, 
afirma.  
 
O executivo ainda comentou sobre a imagem externa da pecuária do Brasil. 
 



“É fantástico trabalhar neste país. Na Europa a demanda está caindo enquanto no Brasil 
cresce. A qualidade já é muito grande, mas lá fora ainda não se acha isso. É necessário abrir 
novas demandas e a genética é fundamental para oferecer o produto que o mercado 
internacional quer”, diz. 
 
Walk fala com a autoridade de quem comanda uma empresa no Brasil que dispõe de material 
genético de 400 touros de 40 raças, detém 24% do mercado nacional de sêmen e que projeta 
um crescimento anual médio de 7% até 2013.  
 
Técnicas – No Brasil, várias técnicas de aprimoramento genético estão em utilização crescente. 
Uma delas é a fertilização in vitro (FIV) que consiste na fecundação em ambiente de 
laboratório voltada para a produção de embriões em maior número e a custo bem inferior.  
 
“Uma a duas doses de sêmen – de 0,25 ml cada – geram uma média de 15 animais”, explica o 
diretor comercial da CRV Lagoa, Antonino Bosco. No Brasil, a dose do sêmen para o produtor 
sai na faixa de R$ 20. 
 
O sêmen sexado é outra atração na genética bovina brasileira, pois permite a escolha prévia 
do sexo do animal. A um custo até cinco vezes maior que o sêmen convencional, é uma boa 
opção estratégica.  
 
Neste caso, a CRV Lagoa – pioneira nesta técnica no Brasil - garante 93% de acerto e 
reembolso ao produtor caso apresente erro. 
 
A entrega do sêmen em qualquer lugar do Brasil também é facilitada. Desde 2005 é possível 
receber o pedido através dos Correios via sedex.  
 
O envio é feito em botijões “Sêmen Express” e o material é acondicionado sob vapor de 
nitrogênio a uma temperatura que pode chegar à casa dos 190 graus negativos.  
 
Durante a viagem até o destino final, esta temperatura é monitorada através de um aparelho 
que viaja acoplado ao botijão. A entrega é feita em um prazo entre 24 e 72 horas. 
 

 
 
Produção - Grandes grupos mostram força no mercado 
 
A demanda pelo apuro genético existe, sobretudo, em função do trabalho de grandes 
empresas pecuárias. Uma delas é a Agro Santa Bárbara, detentora de 450 mil cabeças de gado 
a pasto no Pará e Mato Grosso e com meta de atingir um rebanho de 1,2 milhão de cabeças 
até 2030.  
 
Seu programa de melhoramento genético visa peso no abate, precocidade de terminação, 
precocidade sexual, habilidade materna e fertilidade. 
 
Em duas de suas unidades – Amparo (SP) e Uberaba (MG) – o grupo produz e dissemina 
genética de ponta, incluindo clonagem, FIV e marcadores moleculares (sequências de DNA que 
auxiliam na identificação de potenciais produtivos nos bovinos). Dentre os resultados está a 
geração de três mil prenhezes em laboratório/ano. 
 
A genética ligada ao ambiente é uma das características do trabalho da CFM Agropecuária, um 
dos maiores grupos de produção de touros de ponta no Brasil.  
 
Com fazendas em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, conta com um 
rebanho de 60 mil touros nelore e montana e só em 2009 vendeu 21 mil cabeças. 
 
Desde os anos 80, a CFM vem aprimorando seu rebanho e acabou sendo premiada com o 
primeiro programa de seleção de nelore aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 



Abastecimento (MAPA). Com isso, recebeu a Certificação Especial de Identificação e Produção 
(CEIP), concedida aos bovinos de corte de alta performance. 
 

 
 
Exportação - Na América do Sul, a presença da tecnologia brasileira é crescente 
 
A presença da tecnologia da pecuária nacional no exterior tende a se intensificar. Para 2011 
está prevista a introdução da genética bovina brasileira no rebanho moçambicano através de 
um trabalho em desenvolvimento pela Embrapa.  
 
O governo brasileiro também pretende firmar um protocolo com a Índia para o comércio de 
material genético entre os dois países. 
 
Na América do Sul, a presença da tecnologia brasileira é crescente. Em 2009 só a CRV Lagoa 
exportou 240 mil doses de sêmen e pretende atingir meio milhão de doses em 2013. Por outro 
lado, o país ainda é um importador de sêmen para atendimento à crescente demanda de seu 
mercado interno. Dos 9,16 milhões de doses de sêmen bovino vendidos internamente em 
2009, 42,2% vieram de outros países. 
 
Fonte: Panorama Rural, maio 2010. Disponível em: <http://www.panrural.com.br>. 
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