




De fato, este é um seg
mento de mercado que 
começa a crescer no 
Brasil e que oferece mui
tas vantagens aos pecua
ristas. "A principal delas 
é a possibilidade de con
servar as melhores gené
ticas do criatório por 
gerações e multiplicá-
las", explica José Henrique Fortes, veterinário 
e um dos sócios de Porto. Além disso, o custo 
baixo é um atrativo a mais para quem preten
de adquirir uma "cópia", algo em torno de R$ 
50 mil para dois animais. Até pouco tempo 
atrás os clones, mesmo que fossem cópias idên
ticas do "original", não eram registrados por
que havia uma série de dúvidas sobre como 

proceder com esses animais e questionamentos 
jurídicos acerca dos direitos de comercialização 
do material genético. Ocorre que, no ano passa
do, a Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ) regularizou esse comércio e os 
pedidos literalmente disparam na In Vitro. 
Desde então, a produção, que girava em torno 
de 40 animais ao ano, não para de crescer. 
"Neste ano já temos 50 clones em fase de ges
tação." Só em 2009 a clonagem rendeu à 
empresa R$ 1 milhão, com 25 exemplares das 

raças jersey, gir e nelore, enquanto no mesmo 
período de 2008 foram comercializados sete 
clones, que renderam R$ 400 mil. Ainda neste 
ano a empresa planeja iniciar também a pro
dução de clones de ovinos, caprinos e equinos. 
"Com isso, esperamos um crescimento de 20% 
em ambas as frentes, FIV e clonagem", expli
ca Fortes. 

Para alcançar esses resultados em um mer
cado ainda novo, foram investidos R$ 2 milhões 
para a fundação da In Vitro em 2002 e muita 
pesquisa. São 11 laboratórios, oito no Brasil, 
um na Colômbia, no Panamá e África do Sul, 
mas só a unidade de Mogi Mirim está apta para 
a clonagem. O primeiro animal a ser clonado 
pela Cyagra no Brasil foi o touro Bandido, que 
ficou famoso ao participar de uma novela. 
"Fizemos cinco exemplares dele em 2005 e 
todos foram vendidos", conta Andréa Basso, 
especialista em reprodução e sócia da In Vitro. 
Com esse trabalho e a receptividade cada vez 
maior dos pecuaristas, o cenário é positivo. 
"Muitos países vêm buscar aqui a tecnologia 
para produzir lá fora", conta Fortes. Para 
Porto, a disseminação do melhoramento gené
tico na cadeia produtiva vai surtir efeitos na 
qualidade da carne, no menor custo de produti
vidade e maior rendimento. "Com isso saem 
ganhando do produtor ao consumidor final." 
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