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APRESENTAÇÃO
EM 20 DE SETEMBRO DE 2015, A AGROCERES COMPLETA 70 ANOS.
Este livro é dedicado a todas as pessoas que, ao longo dessa história, se
uniram em torno de um propósito: o de levar tecnologia ao campo e contribuir com o agronegócio brasileiro em sua busca por produzir cada vez
mais e melhor.
O objetivo deste livro é relatar os principais eventos dessa história de
70 anos, aqueles que explicam o que a Agroceres é hoje. Esforçamo-nos
para fazer com que este relato tenha uma leitura fácil e agradável e seja
compreendido pelo maior número de pessoas possível. Preferimos explicar o
que seria redundante para alguns a deixar outros leitores sem a explicação
necessária ao seu entendimento. Com algumas exceções, procuramos evitar
citar nomes de pessoas. Consideramos que citar todos seria impossível e
mencionar somente alguns não seria justo com os demais.
Na página anterior, unidade de
beneficiamento de sementes
de Inhumas (GO). Nesta página,
armazenagem de produtos de
nutrição animal.

Acreditamos que, após a leitura deste livro, os nossos colaboradores e o
público em geral passarão a conhecer melhor a Agroceres e as principais
tecnologias que ela introduziu e ajudou a difundir no país. Aproveitamos a
oportunidade para explicar o contexto em que as principais decisões da
empresa foram tomadas ao longo desses anos e dedicamos um capítulo
para apresentar as nossas ações de responsabilidade social.
Esperamos também que, ao conhecer melhor a história da Agroceres,
você, nosso cliente, perceba e entenda o compromisso da empresa com os
quatro pilares de nossa proposta de valor: Tecnologia & Inovação, Qualidade, Atendimento e Resultado.
Esse compromisso você vê na história da Agroceres e em tudo o que ela
faz: na busca, desenvolvimento e adaptação da melhor tecnologia disponível para a sua realidade; na qualidade consistente e padronizada de
nossos produtos; em nosso atendimento presente e capacitado; e, principalmente, nos resultados que o ajudamos a conquistar.
Sabemos que foi cumprindo esse compromisso que conquistamos a sua confiança nos últimos 70 anos. E será assim que manteremos essa conquista pelos
muitos anos que virão. Afinal, a sua confiança é a nossa maior conquista.
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CAPÍTULO I

AS ORIGENS

Na página anterior, polinização
de milho na Escola Superior de
Agricultura e Veterinária
de Viçosa. Nesta página,
Secundino ao volante do trator.

NO PAPEL, A AGROCERES NASCEU EM 20 DE SETEMBRO
de 1945. Entender o momento em que surgiu na mente de seu
fundador, Antônio Secundino de São José, nos remete para muito tempo antes e para muitos quilômetros de distância também.
Secundino nasceu em 1910 em Santa Rita de Patos, hoje
Presidente Olegário (MG), na época um distrito de Patos de
Minas. Aos 21 anos, formou-se na primeira turma de agronomia da ESAV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária de
Viçosa (hoje Universidade Federal de Viçosa, UFV). Aos 27
anos, professor da ESAV e casado com Memorina, recebeu
bolsa para estudar no Iowa State College, nos EUA.
Lá passou os primeiros seis meses estudando melhoramento
genético de plantas e os dois meses seguintes visitando escolas de agricultura e estações experimentais. Percorreu milhares
de quilômetros por 21 estados americanos e ficou impressionado com os resultados de uma tecnologia que tinha sido introduzida em 1926 e que naquele momento já se encontrava
amplamente difundida no país: a semente de milho híbrido.
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A semente de milho híbrido era resultado do cruzamento de linhagens puras, obtidas por autofecundação
até que gerassem descendentes geneticamente homogêneos, ou puros.
Com o cruzamento de linhagens puras, obtinham-se sementes com vigor híbrido, capazes de gerar plantas com
produtividade muito acima daquela das sementes convencionais da época, selecionadas a partir da safra anterior.
Em sua volta para o Brasil, Secundino trouxe uma coleção de linhagens e cruzamentos de milho obtidos em
universidades americanas e iniciou, com Gladstone Drummond, professor e pesquisador da ESAV, pesquisas para
obter um milho híbrido adaptado às condições brasileiras.

Os resultados mostraram, porém, que, com uma única
exceção, as linhagens e variedades trazidas dos EUA
não se adaptariam ao clima tropical e subtropical brasileiro. A exceção, a variedade Tuxpan Yellow Dent, daria
origem a várias linhagens bem adaptadas, mas não seria
suficiente para a obtenção de um híbrido brasileiro. Seria necessária a criação de outras linhagens a partir de
variedades brasileiras, processo que ainda tomaria muito
mais tempo e recursos.
Em 1941, Secundino aceitou convite para ser secretário de Agricultura, Transportes, Indústria e Comércio da
Paraíba. Ficou em João Pessoa até 1942, quando, com
tifo, decidiu voltar. Trabalhou por dois anos na Comissão
Brasileiro-Americana de Produção de Gêneros Alimentícios

Desenho ilustrando a obtenção de
híbridos duplos. Na página seguinte,
Isidro Zárate polinizando planta de milho.
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Grupo fundador da Agroceres. Da esquerda para a direita John Ware, Adylio Vitarelli,
Gladstone Drummond, Antônio Secundino e Dee Wiliam Jackson.

e em seguida foi contratado para trabalhar na General Mills, em Niterói (RJ). Lá conheceu o químico John
Ware, que o incentivou a apresentar o seu projeto de
milho híbrido à companhia. A apresentação foi feita,
mas a empresa não aprovou o investimento.

Cruzamento entre
variedades Prolífico
(branco dentado) e
Catete (amarelo duro) A
segregação de cor do
grão causou a posterior
substituição do Prolífico
pelo Amarelão. Um
hectare foi plantado
experimentalmente na
ESAV com uma produção
de 4830 kg/ha.

Secundino e Ware, porém, não desistiram do
projeto. Com capital obtido junto ao sogro, Secundino convidou Gladstone Drummond e outro amigo,
Adylio Vitarelli, e Ware trouxe um conterrâneo, Dee
William Jackson, para o grupo. Os cinco decidiram
dar à empresa o nome de Ceres – deusa romana
das colheitas, da qual vem a palavra cereal –, mas
a marca já pertencia a outra companhia. Eles então
acrescentaram a palavra agro ao nome e daí surgiu,
em 20 de setembro de 1945, a Agroceres. Secundino seria o primeiro Presidente da empresa.

O primeiro milho híbrido comercial do Brasil foi
desenvolvido a partir de linhagens obtidas da variedade Tuxpan Yellow Dent (derivada da Tuxpeño mexicana) e das variedades brasileiras Catete, Xavier e
Amarelão, testadas e melhoradas durante anos por
Gladstone e Secundino.
A produção começou na Fazenda São Fernando,
de 65 hectares, adquirida em Goianá, distrito de
Rio Novo (MG). No primeiro ano, a empresa produziu e vendeu 3.000 kg de sementes embaladas em
saquinhos costurados na máquina de costura de Memorina, esposa de Secundino. Nice, filha de Secundino, relata a comemoração do primeiro aniversário
da Agroceres: “A ‘festa’ coincidiu com o batizado
da Neyde [filha caçula de Secundino] e contou apenas com a presença da família e do Adylio Vitarelli.
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Secundino havia realizado seu sonho de ser empresário, mas os lucros demorariam a chegar e o
capital para crescer ainda era limitado. Em dezembro de 1947, aceitou convite para ser Diretor da
ESAV, onde ficou até janeiro de 1951, quando,
finalmente, pôde dedicar-se integralmente à Agroceres. O capital necessário para fazer a empresa
crescer viria de uma fonte inesperada.
Em 1946, Nelson Rockefeller, um dos herdeiros
das empresas Rockefeller e futuro Vice-Presidente dos
EUA, ouviu relatos, através de Dee Jackson, sobre a
criação da empresa de sementes no Brasil. Nelson se

Sobre o bolo estava uma bonita espiga de milho,
perfurada e preenchida com uma vela, que foi apagada pelos dois: Secundino e Adylio”.
Para vender, Secundino saía de jipe e convencia
os agricultores da região de que, plantando as suas

Secundino ao lado do caminhão
com logomarca Agroceres.
Na página seguinte, no
topo, Isidro Zárate avaliando
híbridos de milho; embaixo,
Gladstone Drummond em campo
experimental, acompanhado de
seus assistentes de trabalho.

sementes, teriam colheita de 20% a 30% maior do
que teriam plantando as sementes selecionadas do
paiol. Ele sabia que a produtividade seria ainda
maior e que o produtor, satisfeito, compraria mais
na safra seguinte. Em pouco tempo, a fama do milho milagroso se espalhou pela região.

24

25

Registro de transferência de ações
da Agroceres pertencentes a Nelson
Rockefeller. Na página seguinte, no
topo, Lourival Pacheco avaliando
a qualidade de espigas de milho;
embaixo,campo de avaliação de
produtividade de híbridos de milho.

interessou muito pela Agroceres, pois havia criado pouco
tempo antes a IBEC, sigla para International Basic Economy Corporation (Corporação Internacional de Economia
Básica), um braço agrícola da Fundação Rockefeller que
tinha como objetivo demonstrar as vantagens do capitalismo como agente de desenvolvimento econômico e social.
Uma empresa de sementes em um país em desenvolvimento como o Brasil se encaixava perfeitamente em seus
planos e, em 1947, Rockefeller procurou Secundino para
propor associação. A IBEC teria o controle acionário e
participaria com a maior parte do capital da Agroceres,
mas a administração da empresa seria responsabilidade
dos sócios brasileiros.

Com disponibilidade de capital e com o sucesso de suas
sementes, a Agroceres cresceu rapidamente. De 1946 a
1948, expandiu sua estrutura de produção com unidades
em Ubá (MG), Jacarezinho (PR), Patos de Minas (MG) e
Carazinho (RS). Nos anos 1950 e 1960, abriu mais quatro unidades, em Jerônimo Monteiro (ES), Santa Cruz das
Palmeiras (SP), Inhumas (GO) e Bandeirantes (PR).
No fim de 1970, no entanto, um episódio marcou
profundamente a Agroceres. Logo depois de relatos semelhantes nos EUA, foram encontrados alguns focos do
fungo Helminthosporium maydis (Hm) nos híbridos da empresa. O fungo atacava linhagens com macho-esterilidade Texas, ou T, usadas pela maioria das empresas do

A criação da IBEC e a associação de Rockefeller com
Secundino foram relatadas pelo escritor Antonio Pedro
Tota no livro O Amigo Americano, sobre as iniciativas
do bilionário no Brasil. “Em outubro de 1950, de volta
a Nova York, Nelson escreveu a Secundino para relatar
as impressões de uma visita à paranaense Jacarezinho.
Chama o brasileiro de ‘Dear Tony’, americanizando o
Antônio, diz ter aprendido muito e se declara ‘tremendamente entusiasmado’ com o trabalho que ‘Tony’ realizava e o futuro que ele oferecia: ‘É um prazer ter feito
sociedade com você’. ”
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mundo para obter milho híbrido sem a necessidade
de despendoamento. Para voltar a produzir sementes
seguras, a Agroceres teria que usar linhagens sem
macho-esterilidade, que só ficariam prontas em volume suficiente para a safra seguinte.
Em julho de 1971, a Agroceres divulgou que não
venderia a produção de sementes daquele ano para
evitar o risco de disseminação da helmintosporiose. A
decisão, que teve enorme impacto financeiro para a
empresa, foi amplamente reconhecida pelo mercado
como demonstração do compromisso da Agroceres
com a qualidade de seus produtos. Anos mais tarde,
a Agroceres passaria a usar a fonte de macho-esterilidade Charrua, ou C, em seus híbridos. Essa fonte, não
suscetível ao Hm, havia sido descoberta pela própria
empresa em 1954.
No mesmo ano de 1971, Ney Bittencourt de Araujo, agrônomo formado pela ESAV e filho de Secundino, assumiu a Presidência da empresa. A crise do Helminthosporium reforçava a convicção de Ney de que
a empresa não poderia depender somente de semente
de milho e precisava diversificar-se. A Agroceres, que
28
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Capa de artigo publicado
em 1974 sobre o início da
Agroceres. Na página seguinte,
unidade de beneficiamento de
sementes - Inhumas (GO).

sob a sua liderança havia iniciado a atuação em sementes de hortaliças e em isca formicida, passaria a atuar
também em sementes de sorgo e de pastagens e em
genética e nutrição animal.
Em 1980, os sócios brasileiros, incluindo Secundino
e outros executivos da empresa, adquiriram o controle
acionário da Agroceres. Para financiar a aquisição, a
Agroceres obteve capital junto ao BNDES e teve, até
1997, a maior parte de suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.
Secundino morreu na cidade de São Paulo em 1986,
aos 76 anos de idade, com a presença dos três filhos
– Ney, Nice e Neyde – e dos oito netos. Em sua homenagem, o estado de Minas Gerais instituiu em 1991 a
Comenda Antônio Secundino de São José, e a UFV deu
seu nome à sua biblioteca central. Lourival Pacheco, seu
amigo e antigo colaborador da Agroceres, também fez
questão de render-lhe uma homenagem: em cima de seu
túmulo, colocou três espigas de milho.
30

Na página anterior,
encontro promovido
pela Agroceres com a
participação de Ray
Goldberg, professor
da Harvard Business
School, autor do
livro ”A Concept
of Agribusiness”.
Nesta página, livro
“Travessia: Do Sertão
ao Agribusiness”.

Em 1993, Ney liderou a criação da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness (atual Associação Brasileira do Agronegócio). A ABAG foi a primeira e é hoje
a principal entidade a representar os interesses comuns
dos diversos elos da cadeia do agronegócio brasileiro:
insumos e equipamentos agrícolas; agricultura e pecuária; e alimentos, energia e fibras. Ou, como Ney preferia dizer: antes da porteira, dentro da porteira e depois
da porteira. Ney foi provavelmente o maior responsável
pela difusão, no Brasil, do conceito de agronegócio
criado por Ray Goldberg e John Davis, professores da
Harvard Business School.
Em 1995, ao completar 50 anos de idade, a Agroceres havia se estruturado em duas divisões: a Divisão
Vegetal, que abrangia os negócios de Sementes de Milho, Sorgo e Hortaliças e Isca Formicida, e a Divisão
Animal, abrangendo os negócios de Genética e Nutrição Animal. Para a comemoração de seu meio século
de fundação, a empresa publicou e distribuiu o livro
Travessia – do Sertão ao Agribusiness.
33

Ney Bittencourt e Ray Goldberg
Durante o 13º Congresso da Abag, em 2014,
foram entregues os prêmios Personalidade
do Agronegócio Ney Bittencourt de Araujo e
Norman Borlaug. O primeiro foi concedido para
João Paulo Koslovski, presidente da OCEPAR
– Organização das Cooperativas do Paraná
e o segundo, ao presidente do Conselho da
Agroceres, Urbano Campos Ribeiral.

Ney faleceu no ano seguinte, em janeiro de 1996,
aos 59 anos. Em homenagem a seu fundador e primeiro Presidente, a ABAG entrega todo ano, em seu congresso, o Prêmio Personalidade do Agronegócio Ney
Bittencourt de Araujo. Roberto Rodrigues, amigo e companheiro de ABAG, também prestou sua homenagem
liderando a edição do livro Ney Bittencourt – o Dínamo do
Agribusiness, com relatos de várias pessoas que o conheceram. Urbano Campos Ribeiral, cunhado de Ney e
então Vice-Presidente responsável pela Divisão Vegetal,
assumiu a Presidência da empresa.
Em 2009, Urbano foi sucedido como Presidente Executivo por Fernando Pereira, até então Diretor da Unidade de Genética de Suínos, e passou a ocupar a Presidência do Conselho de Administração da Agroceres.
34

Capa do livro “O Dínamo
do Agronegócio”

CAPÍTULO II

GENÉTICA ANIMAL

Na página anterior, cuidados
com leitões recém-nascidos.
Nesta página, porco usado
para obtenção de banha.

NO COMEÇO DOS ANOS 1970, A SUINOCULTURA
brasileira e mundial passava por uma mudança profunda, com a forte substituição da banha de porco por
óleos vegetais no preparo de alimentos. O porco, que
antes também era remunerado pela banha, era cada
vez mais valorizado somente pela carne. Agroindústrias
do sul do país cresciam reunindo pequenos suinocultores
em modelos integrados de produção. Surgia uma grande demanda por suínos com maior proporção de carne
magra e melhor desempenho zootécnico.
A Agroceres começou a explorar esse mercado através de um plantel de suínos de raças puras tipo carne
que mantinha em Patos de Minas. A sua intenção era, a
exemplo do que havia feito em milho, aplicar princípios
de melhoramento genético para a obtenção de animais
mais produtivos, com melhor rendimento de carcaça e
resultado econômico.
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Em 1975, no entanto, a Agroceres concluiu que o

A operação começou em 1978, com a importação

tempo necessário para realizar a sua intenção e obter

dos primeiros animais puros de elite trazidos da Inglater-

um produto próprio competitivo seria muito longo. Dife-

ra: eram suínos com a tão desejada carne magra, maior

rentemente do milho, cuja genética precisa se adaptar

eficiência reprodutiva e maior rendimento industrial de

perfeitamente às condições do ambiente de produção,

carcaça. A partir desse plantel inicial de animais impor-

os suínos são criados em ambientes mais controlados,

tados, a Agroceres PIC implantou, em Patos de Minas,

que podem se adaptar melhor à genética do animal.

a primeira Granja-Núcleo de melhoramento genético de

Ney decidiu então interromper o programa de melhora-

suínos do Brasil. Nessa granja, seguia as mesmas téc-

mento da empresa e procurar uma parceria na Europa,

nicas adotadas pela PIC no resto do mundo e fazia a

polo mais desenvolvido em suinocultura àquela época.

seleção de animais para a venda, para a reposição do

Dois anos depois, em 1977, a Agroceres associou-se
à britânica PIC (Pig Improvement Company) para im-
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próprio plantel e para as granjas multiplicadoras, onde
eram produzidas matrizes híbridas.

plantar no Brasil um programa completo de seleção de

Em vez de priorizar a aparência visual de raça, como

linhas puras e produção de híbridos comerciais. Era o

era comum na suinocultura brasileira da época, a sele-

nascimento da Agroceres PIC.

ção dos animais era feita com base em características

Na página anterior, avaliação
visual de suínos para
reprodução.Nesta página,
Secundino visitando primeira
granja de suínos da Agroceres.

importantes para o resultado econômico da granja e
da indústria, como número de leitões desmamados por
fêmea por ano, velocidade de crescimento, eficiência
de conversão alimentar e porcentagem de carne magra
na carcaça. Para estimar a espessura de toucinho e selecionar os animais com maior porcentagem de carne
magra, a Agroceres PIC já utilizava, desde o início de
sua operação, a tecnologia de ultrassonografia.
A primeira fêmea matriz híbrida da empresa foi vendida
em 1979, com o nome de Camborough, homenagem
da PIC às duas universidades britânicas com as quais havia obtido suporte nas áreas de genética e sanidade, a
Universidade de Cambridge e a Universidade de Edinburgh (nome que se pronuncia Edinborough). Em 1985,
a Agroceres PIC lançou a Camborough 15, uma matriz
three-cross destinada a um segmento que exigia robustez
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Na página anterior, à esquerda, verificação
da identidade do animal para fins de seleção,
à direita, ultrassonografia utilizada para
medir espessura de toucinho. Nesta página,
embaixo, avião contendo a primeira carga de
suínos importada da Inglaterra.

e prolificidade. Em 1994, a Camborough 22 substituiu
a primeira Camborough e, mais tarde, deu lugar à Camborough 25, vendida ainda hoje. Em 2011, a empresa
voltou a usar o nome Camborough para lançar, com grande sucesso, a sua nova matriz no mercado. A nova Camborough é resultado direto do cruzamento de linhas puras
desenvolvidas com o uso das mais modernas ferramentas
de genética quantitativa e molecular, sendo capaz de alcançar o máximo em desempenho e resultado econômico.
Os primeiros machos reprodutores vendidos pela empresa foram os mesmos machos puros usados para a
produção da Camborough, e o primeiro macho híbrido
da empresa, o AGPIC 204, lançado em 1980, continuava a ser baseado no uso de linhas maternas. Foi
em 1990, com o lançamento da linha MasterLine, que
a Agroceres PIC passou a dedicar linhas puras exclusivas para o desenvolvimento de machos reprodutores. O
melhoramento genético dessas linhas paternas priorizou
a seleção de animais com alta porcentagem de carne
magra e rendimento de cortes nobres e foi a base para
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o desenvolvimento de todos os reprodutores machos
de sucesso lançados pela empresa, incluindo o AGPIC
327, o AGPIC 337, o AGPIC 415 e o AGPIC 426.
No início dos anos 1990, o melhoramento genético
de animais passou a contar com uma nova ferramenta:
a seleção assistida por marcadores moleculares. Usando essa tecnologia, a Agroceres PIC foi capaz de identificar e eliminar rapidamente de suas linhas maternas o
gene halotano, responsável pela perda de qualidade de
carne provocada por estresse. Em seguida, eliminou o
mesmo gene em suas linhas paternas e usou outros marcadores, o LS1 e o PT1, para, respectivamente, aumentar o tamanho das leitegadas e melhorar a conversão
alimentar de seus animais. Hoje a seleção assistida por
marcadores evoluiu para a seleção genômica, em que a
análise de milhares de marcadores é usada para avaliar
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a real semelhança genética entre parentes. Associada
a outras ferramentas de bioinformática, genética quantitativa e molecular, essa análise aumenta a precisão de
seleção dos melhores animais e acelera o progresso do
melhoramento genético da empresa.
Para atender uma suinocultura em grande ritmo de
expansão e modernização, a Agroceres PIC implantou,
em 1983, um departamento de Engenharia e Projetos
de Granjas, através do qual difundiu no Brasil diversas
inovações em arquitetura e construção de granjas, inclusive com o sistema de produção em sítios separados.
Para auxiliar seus clientes no controle, avaliação e reposição das matrizes, a empresa trouxe da Universidade
de Minnesota (EUA) o sistema informatizado de gestão
de produção PigChamp, que liderou o mercado por
quase duas décadas.

11º Seminário Internacional de Suinocultura,
realizado em 2014.

Hoje a Agroceres PIC fornece outros serviços importantes para seus clientes; através de visitas frequentes e
palestras, a equipe de atendimento da empresa auxilia
no gerenciamento e avaliação do desempenho de sua
genética e oferece orientações e informações úteis nas
áreas de reprodução, crescimento, nutrição e saúde animal. Com o objetivo de difundir conhecimento sobre a
cadeia produtiva da suinocultura, a Agroceres PIC realiza, a cada dois anos, o Seminário Internacional de
Suinocultura, em parceria com a Agroceres Multimix e
outras empresas do setor. O evento foi realizado pela
primeira vez em 1994 e chegou à sua 11ª edição em
2014, marcando 20 anos de realização ininterrupta.
A Agroceres PIC celebrou, em 1993, o seu primeiro
contrato de licenciamento para Multiplicadores de Rebanho Fechado, que permitia que seus clientes adquirissem
avós, produzissem suas próprias matrizes e pagassem um
valor de royalty, ou custo genético, por matriz seleciona-

da. Esse modelo, que reduz o custo de frete e o risco de
disseminação de doenças, evoluiu para permitir que outros clientes, classificados como Núcleo Filial de Rebanho
Fechado, recebessem bisavós para a produção de suas
próprias avós. Atualmente, o programa AGPIC Plus permite
que alguns clientes façam a reposição de suas próprias
avós e deixem de receber animais em sua granja. Toda
a atualização genética é feita através do fornecimento de
sêmen, e o pagamento do custo genético é feito por leitão
desmamado na granja. É o que a empresa chama de uma
granja geneticamente aberta e sanitariamente fechada.
Em 1995, a Agroceres PIC implantou a sua primeira
UDG, Unidade de Disseminação de Genes, em Patos de
Minas. Nas UDGs são alojados os machos reprodutores
de maior valor genético da empresa, selecionados no
Brasil ou importados das Granjas-Núcleo da PIC nos EUA
e Canadá. O sêmen coletado desses machos é utilizado
simultaneamente na própria Granja-Núcleo, em Granjas
47

Na página anterior, avaliação microscópica
de qualidade de sêmem. Nesta página,
sêmem preparado para entrega.

Multiplicadoras e em granjas de clientes. Esse processo
acelera a disseminação de genes superiores e faz com que
os ganhos obtidos com o melhoramento genético realizado
pela empresa sejam rapidamente transferidos aos clientes.
As UDGs da Agroceres PIC são equipadas com os mais
modernos equipamentos existentes no mercado mundial e
utilizam um rigoroso sistema de controle de qualidade, que
monitora todo o processo de produção e transporte, da
coleta à entrega do sêmen, e garante as altas taxas de eficiência reprodutiva obtidas nas granjas dos clientes.
Com o crescimento do uso de inseminação artificial (IA)
na suinocultura, a Agroceres PIC, em 2002, passou a ofertar seus melhores machos reprodutores classificados em
duas novas categorias. Os 20% melhores animais, classificados por valor genético, passaram a ser destinados para
IA como TG Elite, e os 30% seguintes, como TG Superior.
Os 50% restantes continuaram a ser vendidos para monta
natural ou, com frequência cada vez maior, descartados
como animais de abate. Hoje a inseminação artificial dominou a suinocultura, e o segmento de monta natural representa uma parcela muito pequena do mercado.
Em 2001, a Agroceres PIC comprou o controle da PIC
Argentina, que passou a se chamar Agroceres PIC Argentina.
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Granja Brasil: Núcleo Genético e Unidade
de Disseminação de Genes.

Com o crescimento da suinocultura próximo à sua
Granja-Núcleo e o aumento do risco de contaminação
do seu plantel, a empresa optou, em 2001, pela construção de uma nova Granja-Núcleo, maior e em local mais
afastado, em Presidente Olegário (MG). A nova granja,
hoje com 1.800 matrizes, seria chamada Granja Brasil,
e a antiga, a Granja Paraíso, seria vendida ao Grupo
Agroceres para a multiplicação de animais de reprodução, produção de animais de abate e experimentação e
avaliação de produtos de genética e nutrição de suínos.
A Granja Brasil foi a primeira granja de suínos na América a obter a certificação ISO 14001 (de gestão ambiental), em que se incluem dezenas de procedimentos
de tratamento de dejetos e de transformação de animais
mortos e lixos orgânicos em biofertilizantes. Hoje os dejetos produzidos são destinados a biodigestores, e o gás
resultante é destinado à produção de energia elétrica. O
resíduo remanescente passa por um processo de “polimento” em lagoas de tratamento aeróbico, de forma que a
água resultante alcance níveis de contaminação química
e biológica iguais ou inferiores àqueles existentes em cursos d’água naturais.
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Na página anterior, no topo, avaliação de
qualidade de sêmem, embaixo, coleta
de sêmem na UDG Fraiburgo. Nesta
página, entrada da UDG Fraiburgo.

Em 2013, a Agroceres PIC inaugurou a sua segunda
Unidade de Disseminação de Genes, em Fraiburgo (SC),
para atender a Região Sul, e lançou o CBV Max, um serviço de gerenciamento que monitora o valor genético do
plantel de machos das UDGs e dos clientes e recomenda
a reposição dos animais de menor valor. Através do CBV
Max, a empresa é capaz de garantir a entrega do valor
genético alvo contratado por seus clientes.
Em fevereiro de 2014, a Agroceres PIC concluiu a
aquisição da Génétiporc do Brasil, empresa que representava, no país, a canadense Génétiporc. A aquisição
trouxe uma equipe com grande experiência no negócio
de genética de suínos e ampliou o portfólio de produtos
e a capacidade de produção e venda da empresa.
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A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, em
citação sobre a evolução histórica do suíno, destaca: “No
início desta fantástica seleção, o suíno apresentava 40%
a 45% de carne magra e espessuras de toicinho de cinco
a seis centímetros. Atualmente, graças aos programas de
genética e nutrição, o suíno moderno apresenta de 55% a
60% de carne magra na carcaça e apenas 1,5 a um centímetro de espessura de toicinho”. Quando a Agroceres PIC
iniciou suas atividades, um número de eficiência reprodutiva acima de 20 leitões desmamados por fêmea por ano
era considerado utópico. Hoje já se consegue eficiência
reprodutiva acima de 30 leitões desmamados por fêmea
por ano. Leitões que, mesmo em maior número, apresentam desempenho muito superior em taxa de crescimento e
conversão alimentar.
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Na página anterior, pintinhos de frango
de corte de linhas fêmea e macho. Nesta
página, ultrasonografia para avaliar
rendimento de carne de peito.

GENÉTICA DE AVES (1980-2007)
Com a compra de seu controle acionário em 1980, a
Agroceres adquiriu também o investimento em Genética
de Aves que a IBEC possuía no Brasil, em associação
com a americana Arbor Acres. Essa operação, baseada
em Rio Claro (SP), se limitava, no entanto, a multiplicar
animais importados do exterior. Avós importadas faziam
a reposição do plantel usado para produzir e vender
matrizes no mercado brasileiro.
Ney insistia com a Arbor Acres em que a produção
de avós fosse feita no Brasil, a partir de um plantel elite de bisavós melhorado no país. Defendia um acordo
semelhante ao que havia feito com a PIC em suínos. A
Arbor Acres, no entanto, não se interessava por esse
modelo, e a sociedade entre as empresas foi desfeita.
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A Agroceres, porém, não desistiu de seu propósito.
Em 1985, assinou contrato com a Ross Poultry Breeders,
do Reino Unido, para importar bisavós e implantar no
Brasil a primeira Granja Elite de Melhoramento Genético de Aves do país. A empresa resultante dessa associação, a Agroceres Ross, venderia avós para as maiores
empresas do setor e para a Agroceres Avicultura, que
faria a venda de matrizes no mercado.

À esquerda, frango de
genética Ross, à direita,
incubatório Agroceres
Ross, hoje Aviagen, em
Rio Claro (SP). Na página
seguinte, Granja Elite de
Melhoramento Genético de
Aves de Corte, inaugurada
em 1989, Itirapina (SP).

O frango Agroceres Ross destacava-se pelo seu rendimento de carcaça, com maior proporção de carne de
peito, e rapidamente ganhou participação de mercado.
Em seus melhores anos, no início da década de 2000,
a Agroceres conquistou a liderança do mercado brasileiro, com forte participação em algumas das maiores
empresas do setor.

Em 2004, no entanto, começaram a surgir sinais de que
um produto concorrente havia superado o Agroceres Ross
em alguns atributos importantes, particularmente em conversão alimentar. Em 2005, o produto Agroceres Ross passou
a perder participação de mercado e, no início de 2007,
ao avaliar que não haveria uma solução que pudesse reverter a perda de competitividade do produto no médio
prazo, a Agroceres optou por concluir a venda de suas
operações de genética de aves para a Aviagen, empresa
que havia sucedido a Ross Poultry Breeders.
A Agroceres mantém muitos amigos, antigos colegas de
trabalho, na Aviagen, e fica satisfeita em saber do progresso que o seu produto tem tido recentemente no mercado.
A experiência e o conhecimento obtidos no negócio de
genética de aves ainda hoje são muito úteis na atuação da
empresa em genética de suínos e nutrição animal.
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CAPÍTULO III

NUTRIÇÃO ANIMAL

Leitões identificados para avaliação de
desempenho de crescimento.

A PRIMEIRA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE RAÇÃO
da Agroceres foi construída no início da década de
1970, em Patos de Minas, para atender a primeira granja de suínos da empresa, e, em 1980, foi ampliada e
modernizada para atender a Granja-Núcleo de Melhoramento Genético da Agroceres PIC. As rações eram
formuladas para satisfazer as exigências nutricionais dos
suínos Agroceres PIC, contendo os níveis recomendados
de energia, proteína, vitaminas e sais minerais.
Logo surgiram os primeiros clientes interessados em
comprar a ração usada pela empresa. Com uma ração bem formulada, os animais da Agroceres PIC eram
capazes de expressar o seu real potencial genético de
desempenho e obtinham melhores resultados em reprodução, crescimento e qualidade de carcaça.
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O negócio de ração pronta, no entanto, encontrava sérias restrições para crescer. O custo do frete inviabilizava o transporte de ração para regiões
mais distantes, e o imposto sobre vendas incidia
em cascata sobre cada operação de compra e
venda, fazendo com que o produto comprado ficasse mais caro do que o produzido internamente
pelo cliente. Para poder atender clientes em regiões mais distantes e minimizar a restrição tributária, a Agroceres optou por especializar-se na produção e venda de pré-misturas nutricionais.
Pré-misturas nutricionais, geralmente classificadas como premixes, núcleos ou concentrados, são
misturas de ingredientes usados na produção de
alimentos balanceados para animais. Os premixes
fornecem vitaminas, microminerais, aminoácidos e
outros aditivos e representam de 0,1% a 1% do
peso total de uma dieta ou ração. Os núcleos adicionam fontes de cálcio, fósforo e sódio aos premixes, e os concentrados tipicamente complemen62

tam os núcleos com fontes de proteína. Núcleos e
concentrados podem representar até 9% e 65%,
respectivamente, do peso total de uma dieta ou
ração. Alguns aditivos são classificados como especialidades e podem ser vendidos isoladamente.
Acompanhando seus produtos, a empresa oferece um amplo programa de atendimento para
auxiliar o cliente na produção e avaliação da
nutrição de seus animais. Esse programa envolve
visitas frequentes de profissionais capacitados pela
empresa para avaliar o ambiente de produção do
cliente, analisar a qualidade e o custo de seus ingredientes e recomendar a fórmula e os procedimentos de produção mais adequados à sua realidade. A formação e a experiência adquirida por
seus profissionais capacitam-nos também a contribuir com orientações e conhecimento nas áreas
de infraestrutura, gestão, sanidade, mão de obra
e genética.

A primeira linha de pré-misturas nutricionais da Agroceres foi lançada em 1986, com o nome de AGMIX. A
linha era destinada a suínos de alto desempenho e, aliada ao alto nível de atendimento fornecido pela empresa,
obteve grande sucesso no mercado. Para atender o crescimento das vendas, a Agroceres inaugurou em 1988,
em Rio Claro, a sua primeira unidade industrial dedicada
integralmente à produção de pré-misturas. A unidade fazia parte de um complexo industrial em que se incluía
também uma unidade de produção de ração, construída
para atender o negócio de genética de aves do grupo.
Em março de 1999, a Agroceres lançou a sua linha
Avant de nutrição de suínos. A linha Avant trouxe novos
conceitos em nutrição para leitões de alto desempenho
e inovou também ao permitir que os clientes combinassem diferentes produtos de linha da empresa para obter
soluções mais adequadas às suas necessidades. Com
o lançamento da linha Focus, em 2003, a Agroceres
passou a atender alguns de seus maiores clientes com

produtos personalizados, desenvolvidos e produzidos
sob medida para solucionar os desafios específicos de
cada granja ou criação.
Somados os produtos Focus aos seus produtos de linha, a empresa produz, a cada mês, mais de 1.100
fórmulas diferentes de produto. Para garantir a qualidade de tantos produtos, a Agroceres implementou, e
vem aperfeiçoando desde 1992, um rigoroso sistema
de gestão que abrange, além da qualificação de ingredientes e fornecedores, todo o processo de produção, atendimento e entrega. Dentro das fábricas, todo
o processo de produção é planejado e controlado para
garantir que todos os produtos contenham a quantidade
exata de cada ingrediente previsto em sua fórmula e
que não sofram contaminação por nenhum outro produto que tenha passado pela mesma linha de produção.
Os processos de atendimento, carregamento e entrega
são rastreados para garantir que todos os clientes recebam, no prazo combinado, exatamente o que pediram.

Inauguração da Unidade de Produção de
Nutrição Animal de Rio Claro (SP).
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Na página anterior, no topo, análise de
ingredientes em laboratório; embaixo,
controle de estoque para rastreamento da
produção e entrega. Nesta página, sistema
automatizado de controle de produção.

Em dezembro de 2000, a Agroceres se tornou a primeira companhia de nutrição animal no Brasil certificada
pela ISO 9001. Hoje seu processo de produção possui
também a certificação HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point), que é usada na indústria alimentícia e
abrange a certificação BPF (Boas Práticas de Fabricação)
e as exigências da IN04 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Para atender toda a sua produção, a empresa trabalha
hoje com cerca de 510 ingredientes adquiridos de 290
fornecedores diferentes, todos qualificados em um processo rigoroso que envolve análises frequentes em laboratório
e testes em fazendas experimentais. Nos laboratórios são
realizadas todas as análises necessárias para avaliar o
conteúdo nutricional dos ingredientes e produtos e garantir
que a presença de contaminantes não ultrapasse os limites seguros e legais. Ao todo, os laboratórios da empresa
realizam 15.500 análises por mês, sendo 7.000 para
avaliação e controle de qualidade de seus ingredientes e
produtos e 8.500 para avaliação e controle de qualidade
dos ingredientes e da ração de seus clientes. Em fazendas
são realizados experimentos para avaliar os resultados da
utilização de diferentes ingredientes e fórmulas no desempenho dos animais. Novos ingredientes e fórmulas são
recomendados somente após a obtenção de resultados
positivos comprovados em experimentos realizados pela
empresa ou por outras instituições de alta credibilidade
científica. Nos últimos três anos, mais de 200 novos ingredientes foram testados e qualificados pela empresa.
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Na página anterior e nesta página à esquerda,
Granja Paraíso, à direita, Unidade de Produtos
Veterinários (UPV) de Rio Claro (SP).

Para testar os seus produtos e adquirir maior conhecimento em produção de suínos, a Agroceres decidiu
transformar a Granja Paraíso, antiga granja-núcleo da
Agroceres PIC, em uma granja-modelo de produção de
suínos. Sua capacidade foi aumentada de 1.300 para
4.000 fêmeas, e sua estrutura de crescimento foi dividida em dois Nests, um recebendo alimentação seca e
outro recebendo alimentação líquida.
A nova Granja Paraíso, inaugurada em 2001, foi toda
projetada e equipada para garantir conforto e bem-estar
aos animais e ser modelo também em sustentabilidade e
respeito ao meio ambiente. Todos os efluentes da granja
passam por biodigestores, que capturam o gás metano,
um dos causadores do efeito estufa, e por lagoas de tratamento, que impedem a contaminação do meio ambien-

te. A energia elétrica produzida pela queima do gás é
utilizada para abastecer toda a unidade de produção de
leitões da granja. Em 2014, a ONU autorizou a Granja
Paraíso a vender 10.343 CERs, Certificados de Redução
de Emissão de Carbono, obtidos através de seu projeto
de captura e queima de gás metano.
Em 2007, a Agroceres inaugurou em Rio Claro a sua
primeira UPV, Unidade de Produtos Veterinários. Nessa
UPV, a empresa produz medicamentos veterinários que
são adicionados aos seus produtos ou vendidos para ser
acrescidos diretamente à ração produzida por seus clientes. A linha de medicamentos veterinários da empresa, que
se iniciou com dois produtos em 2005, deve expandir-se
para oito em 2015 e continuar crescendo à medida que
novos produtos são desenvolvidos, testados e registrados.
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Além de nutrição de suínos, a Agroceres sempre
atuou com foco em dois outros grandes segmentos
do mercado: nutrição de bovinos e de aves.
A Agroceres teve o primeiro contato direto com
produtores de bovinos através de seu negócio de
sementes de pastagens, iniciado em 1974. Nesse
negócio, no qual atuou até 1980, a Agroceres foi
a primeira a vender sementes do capim braquiária
no Brasil e trouxe grande contribuição para a elevação da qualidade das pastagens do país.
Os primeiros clientes de ração para bovinos da
Agroceres foram produtores de leite da região de
Patos de Minas. A proximidade desses pecuaristas
permitia que fossem atendidos pela mesma fábrica
que produzia ração para as granjas de suínos da
empresa, que, com esse novo mercado, ganhava
escala de produção.
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Da mesma forma que em suínos, a Agroceres buscou
ampliar a atuação em nutrição de bovinos através da
venda de pré-misturas nutricionais. Em 2007, lançou a
linha Confinatto, destinada a confinamento de bovinos
de corte, e, em 2009, a linha AGMILK, para bovinocultura de leite. Sempre acompanhadas do alto nível de
atendimento da empresa, ambas as linhas logo conquistaram sucesso em seus segmentos de mercado. Com
o objetivo de transmitir conhecimento sobre tecnologias
de confinamento para os clientes e ao mesmo tempo
capacitar seus profissionais, a empresa realiza, todos os
anos desde 2010, o Seminário Confinatto, que reúne
os principais especialistas do setor.
A Agroceres atua vendendo pré-misturas para nutrição de aves desde a inauguração de sua unidade
industrial de Rio Claro, em 1988. Foi em 2010, no
entanto, com a aquisição da Multimix Nutrição Animal,
que a empresa conquistou a sua maior expansão nesse segmento. A Multimix havia sido fundada em 1986
por pessoas com grande conhecimento acadêmico e
experiência em nutrição de aves; e havia construído, ao
longo de muitos anos, uma forte tradição e presença na
indústria avícola.

72

Na página anterior, no topo, Centro de Tecnologia
& Inovação Professor Lamas, em Patrocínio (MG);
embaixo, Núcleo de Tecnologia & Inovação para
Bovinos de Corte. Nesta página, Núcleo de
Tecnologia & Inovação para Aves de Postura.

Além de ter expandido a atuação da Agroceres em
nutrição de aves, a aquisição trouxe importantes clientes
de suínos e bovinos e ampliou a equipe e a escala de
compra, pesquisa, produção e venda da empresa. Com
a Multimix, a Agroceres recebeu uma importante unidade
industrial em Campinas (SP) e uma fazenda de 50 hectares
em Patrocínio (MG), equipada com modernas instalações
para experimentos com suínos e aves de corte e postura.
O Centro de Tecnologia & Inovação Prof. Lamas, nome
dado em homenagem a um dos fundadores da Multimix,
foi ampliado e hoje possui também instalações para experimentos com bovinos de corte e uma área reservada para
um projeto com bovinos de leite. Com a incorporação da
Multimix, a Agroceres Nutrição Animal mudou sua razão
social para Agroceres Multimix Nutrição Animal.
Hoje a Agroceres Multimix tem forte presença nos três
maiores segmentos de nutrição animal do Brasil – aves,
bovinos e suínos – e exporta seus produtos para outros
países da América do Sul, como Bolívia e Paraguai.
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CAPÍTULO IV

ISCA FORMICIDA

Avaliação de infestação
por formigas.

ENTRE TODOS OS PROBLEMAS QUE ENCONTROU
no Brasil, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire
destacou a saúva, a formiga cortadeira abundante no
país. “Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil”, dizia ele em 1822.
As formigas cortadeiras sempre foram um grande problema para a agricultura nacional. Mais de 70% das
espécies existentes no mundo estão presentes no Brasil, sendo dez do gênero Atta (saúva) e 20 do gênero
Acromyrmex (quenquém). Para alimentarem o formigueiro, elas cortam as folhas das plantas, que, com a redução da energia fornecida pela fotossíntese, se enfraquecem, produzem menos ou morrem. Em um hectare de
floresta de eucalipto adulto, infestado com quatro formigueiros, o prejuízo pode chegar a 14% da produção,
ou 5,6 metros cúbicos de madeira. Em cana-de-açúcar,
um único formigueiro pode causar uma perda de 3,2 toneladas; e, em pastagens, dez formigueiros consomem
o mesmo que um boi.
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Antiga fábrica de isca formicida
em Matão (SP).

Ao longo da história do Brasil, várias foram as soluções
adotadas para tentar controlar as formigas cortadeiras. Gases, produtos químicos em pó, fogo, explosão de formigueiro e termonebulização. Até água quente era usada. Entre
os anos 1960 e 1970, no entanto, uma solução inteligente
e eficiente se destacou entre as demais: a isca formicida.
Uma isca formicida é um pequeno pellet, ou grão cilíndrico, feito à base de polpa de laranja e óleos vegetais,
que contém um princípio ativo para o controle das formigas. As formigas cortadeiras são atraídas pelas iscas e
as carregam para dentro do formigueiro. Lá as formigas
jardineiras usam as iscas na produção do fungo alimentar
da colônia e acabam por ingerir e dispersar o princípio
ativo pelo formigueiro. Com a morte das jardineiras, o
fungo alimentar deixa de ser cultivado, e todas as outras
formigas, inclusive a rainha, morrem de fome. É o fim definitivo do formigueiro.
Em 1970, a Agroceres decidiu participar desse mercado e inaugurou uma unidade em Matão (SP) para fabricar
iscas formicidas que continham o princípio ativo heptacloro, sete anos depois substituído por outro mais eficiente, o
dodecacloro. Em 1985, no entanto, os produtos clorados
foram considerados nocivos ao meio ambiente e tiveram
o uso proibido no Brasil. Para a produção de iscas formicidas, estabeleceu-se um prazo para que o dodecacloro
fosse substituído por outro princípio ativo.
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Em 1993, a Agroceres se associou com a Fertibrás

dução e análises precisas em laboratório próprio. A pri-

para lançar no Brasil a primeira isca formicida à base

meira certificação ISO 9001 da empresa foi obtida em

de sulfluramida. A sulfluramida substituía com vantagens

2000 e hoje abrange todos os processos de produção,

o dodecacloro, pois tinha eficiência semelhante no con-

comercialização e atendimento pós-venda.

trole das formigas cortadeiras e era muito menos tóxica
e nociva ao meio ambiente. A empresa resultante dessa
associação seria chamada de Atta-Kill, e o produto, lançado com a marca Isca Formicida Mirex-S, passaria a
ser fabricado em Araraquara. Com o sucesso do produto e a liderança absoluta no mercado, a marca Mirex-S
se consolidou como sinônimo de isca formicida.
Para evitar desperdício, ter boa durabilidade e atrair
as formigas, a isca deve ser produzida sempre com a
correta composição, granulometria e dureza. Para garantir essa padronização, a empresa trabalha com um
rigoroso sistema de gestão de qualidade, que envolve
descrição e monitoramento das diversas etapas de pro-

Além da eficiência e da qualidade do produto Mirex-S,
a Atta-Kill sempre se destacou pelo atendimento prestado aos seus clientes para que a aplicação da isca
fosse feita da maneira mais eficiente do ponto de vista
econômico e ambiental. Em 1985, introduziu no mercado a tecnologia MIPIS (Micro Porta-Iscas), pequena
embalagem de 30 gramas e 15 gramas (hoje com cinco gramas e dez gramas) que protege a isca granulada
da chuva e da umidade e mantém a sua ação por mais
tempo no campo. O MIPIS, desenvolvido em plástico e
posteriormente em papel, permite que as formigas cortem a embalagem e carreguem a isca granulada para
dentro do formigueiro.
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Na página anterior, no topo,
atendimento a clientes do setor
florestal; embaixo, estudo sobre
estrutura e organização de uma
colonia de formigas. Nesta página,
no topo, processo de embalagem
de iscas formicidas; embaixo,
cromatógrafo a gás usado para
determinar a concentração de
Sulfluramida em iscas formicidas.

Em 1999, a empresa iniciou o programa Tech Plus de
atendimento a clientes do setor de florestas. Esse programa, que evoluiu para o programa Result utilizado hoje,
envolve visitas de consultores técnicos capacitados pela
empresa para auxiliar o cliente na avaliação do nível de
infestação de cada área de sua floresta e na definição do
método e dosagem ótima de aplicação de isca formicida.
Para entender o comportamento das formigas, investigar a viabilidade de novos princípios ativos e aperfeiçoar seus produtos e métodos de aplicação, a Atta-Kill
desenvolve e patrocina pesquisas em universidades brasileiras. Possui convênio de Pesquisa e Desenvolvimento
com a UNESP de Botucatu, onde participa do patrocínio de um novo laboratório dedicado à pesquisa com
formigas, idealizado para ser o mais completo do país.
Em 2007, a Agroceres adquiriu a participação da
Fertibrás na Atta-Kill e assumiu o controle de 100% das
ações da empresa.
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CAPÍTULO V

PALMITO CULTIVADO

Na pagina anterior, controle de
qualidade de hastes de palmito
À esquerda, muda de palmeira
pupunha; à direita, Urbano Ribeiral
segurando haste de pupunha.

NO ANO 2000, URBANO RIBEIRAL FOI CONVIDADO
para uma visita à Pronaca, maior empresa de alimentos
do Equador. A Pronaca, que havia conhecido a Agroceres em uma feira de negócios dedicada à indústria avícola, queria que Urbano conhecesse a empresa e, particularmente, sua operação de palmito cultivado, a Inaexpo.
A Inaexpo, então maior exportadora de palmito do
mundo, queria produzir e vender palmito no Brasil e procurava uma sócia no país. A sua proposta era cultivar
no Brasil a mesma palmeira que usava para produzir
palmito no Equador: a palmeira pupunha.
A palmeira pupunha apresentava várias vantagens
em relação às palmeiras nativas juçara e açaí, usadas
na extração da maior parte do palmito consumido no
Brasil. Permitia um primeiro corte aos 18 meses de idade e, por perfilhar, ou seja, produzir mais de um caule
a partir da mesma planta, rendia mais de um corte por
planta por ano em seu pico de produtividade. A palmeira nativa juçara, que produz o palmito de melhor
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qualidade, não perfilha e morre após o primeiro corte. A
palmeira açaí perfilha, mas demora 30 meses para permitir o primeiro corte e, em seguida, rende menos palmito
a cada corte do que a pupunha. O palmito extraído da
pupunha possui textura e maciez comparável ao palmito
da juçara e muito superior ao palmito de açaí. Sua coloração levemente amarelada não impedia que fosse o palmito
mais exportado do mundo. O cultivo da pupunha prometia
substituir a extração de palmeiras nativas e fazer da indústria do palmito um negócio sustentável no Brasil.
A Agroceres acreditou na proposta, e seis meses depois,
em uma reunião no Brasil, Urbano Ribeiral e Luis Bakker,
Presidente do grupo Pronaca, aprovaram a criação da
nova sociedade. A empresa se chamaria Inaceres e teria
50% de participação da Inaexpo e 50% da Agroceres.
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No topo, fábrica de palmito da Inaceres;
embaixo, visita de clientes à fábrica e à
fazenda. Na página seguinte, viveiro de
mudas de pupunha.

Linha de produtos Inaceres.

Em 2001, a Inaceres comprou a sua primeira fazenda,
a Pancada Formosa, de 300 hectares, no município baiano de Uruçuca, próximo de Ilhéus. O local foi escolhido
pelas condições de clima ideais para o cultivo da palmeira de pupunha – altas temperaturas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano – e por ter boa disponibilidade
de mão de obra, outra exigência da cultura do palmito.
Em janeiro de 2004, a Inaceres adquiriu o negócio de
palmito cultivado da Unacau, baseado em Una, também
no sul da Bahia. A aquisição incluiu uma fazenda de
pupunha de 400 hectares e as marcas Golden Palm e
Palma d’Oro. Em 2005, a Inaceres adquiriu também a
marca Gini, tradicional e muito conhecida no mercado
de São Paulo.
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Na página anterior, no topo,
processo automático de pesagem
de palmito; embaixo, autoclave
usada na esterilização de palmito.

Em 2012, a Agroceres adquiriu os 50% da Inaceres que
pertenciam à Inaexpo e passou a deter 100% das ações
da empresa. A Inaceres é hoje líder no mercado nacional de palmitos cultivados e se orgulha em contribuir com
a preservação do meio ambiente e com desenvolvimento
econômico do sul da Bahia, empregando diretamente 312
pessoas e integrando outras 450 famílias ao seu modelo
de produção. Em 2012 e 2014, recebeu a certificação de
“empresa com excelência em sustentabilidade” concedida
pelo IBEF (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças).

A fábrica da empresa no país, localizada na Fazenda Pancada Formosa, foi inaugurada em abril
de 2004. Foi a primeira fábrica a utilizar autoclaves
industriais no processo de esterilização do palmito e
recebeu os certificados de qualidade BPF e HACCP.
Ao controlar e monitorar todas as etapas de produção do palmito, do cultivo ao processamento, a Inaceres mudou o patamar da categoria em sustentabilidade, padrão de qualidade e segurança alimentar.

96

97

CAPÍTULO VI

SEMENTES

Urbano Ribeiral avaliando híbridos,
em dois momentos de sua trajetória
de 50 anos de empresa.

ATÉ ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DA AGROCERES, EM
janeiro de 1996, Urbano Ribeiral havia construído sua
carreira no negócio de sementes da empresa. Engenheiro agrônomo pela Universidade de Viçosa e Ph.D. em
Melhoramento Genético de Plantas pela Purdue University (EUA), Urbano trabalhou como Pesquisador e depois Diretor de Pesquisas até assumir a Vice-Presidência
da Divisão Vegetal em 1988. Nessa época, participou
diretamente do desenvolvimento e lançamento dos principais produtos da empresa, incluindo-se o AG-303, o
AG-1051 e o AG-9010.
Ao final de 1996, já como Presidente da Agroceres,
Urbano foi convidado a visitar os laboratórios da Monsanto, em Saint Louis (EUA). Lá conheceu de perto os resultados de uma tecnologia que prometia revolucionar o
mercado de sementes: a semente de milho transgênico Bt.
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Teste de germinação de sementes.

O milho transgênico Bt é resultado da incorporação de um gene da bactéria de solo Bacillus thuringiensis (Bt) ao genoma do milho. Com esse gene, a
planta de milho produz uma proteína, inofensiva a
outros animais, que atinge o aparelho digestivo das
lagartas e as mata. Ao usar uma semente de milho
transgênico Bt, o produtor economizaria a mão de
obra e os defensivos usados para combater a lagarta e, portanto, estaria disposto a comprar essa
semente e pagar mais caro por ela.
As primeiras sementes de milho transgênico Bt
foram vendidas nos EUA, em 1996, pela Ciba Seeds, hoje Syngenta, e pela Mycogen, controlada
pela Dow. A Monsanto lançou a sua tecnologia Bt
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no ano seguinte, com enorme sucesso de mercado.
A tecnologia Bt dominaria rapidamente o mercado
americano de sementes de milho, mas, para ser
introduzida no Brasil, precisaria ser incorporada
a um germoplasma (populações, linhagens e híbridos) produtivo e adaptado ao clima brasileiro. A
Agroceres era líder de mercado no Brasil e tinha o
germoplasma necessário.
Urbano avaliou que uma associação com a Monsanto ou Dow traria tecnologia e capital para a Agroceres, e a empresa tinha interesse em ambos. Boa
parte do crescimento e da diversificação da empresa
havia sido financiada por empréstimos, e os altos
juros cobrados no início do Plano Real prejudicavam

Na página anterior, plântulas de milho no teste
de germinação. Nesta página, placa com
sementes para teste de germinação.

o seu resultado financeiro. A Agroceres contratou então
uma empresa que intermediava fusões e aquisições e
ofereceu participação de até 49% em seu negócio de
sementes. A Monsanto e a Dow fizeram ofertas, mas,
ao longo das negociações, deixaram claro que só se
interessavam por um acordo que envolvesse o controle
acionário do negócio de sementes.
Ao fim de um processo de negociação que durou oito
meses, a Agroceres optou por fechar um acordo com
a Monsanto. Por esse acordo, a Agroceres mantinha a
propriedade da marca Agroceres e os negócios de Isca
Formicida e Genética e Nutrição Animal, e a Monsanto adquiria o negócio de Sementes de Milho, Sorgo e
Hortaliças e uma licença para usar a marca Agroceres

exclusivamente em seu negócio de sementes. O acordo
foi concluído em novembro de 1997 e permitia que os
controladores da Agroceres voltassem ao mercado de
sementes cinco anos depois.
Mais de cinco anos se passaram até que, em maio
de 2003, o Grupo Agroceres decidiu exercer sua opção e retornar ao mercado de sementes. Os preços de
sementes haviam subido muito com a consolidação do
mercado nas mãos de poucos concorrentes, e o plantio
de sementes transgênicas ainda não havia sido liberado
no Brasil. Urbano considerou que havia sido aberto um
espaço para uma nova empresa de sementes no país e,
com o incentivo e a colaboração de antigos colegas,
liderou a fundação da Sementes Biomatrix.
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A Biomatrix começou suas atividades em Patos de
Minas, na Unidade de Beneficiamento que a Monsanto havia comprado, mas que a empresa americana fechou e revendeu à Agroceres três anos depois. Como
ainda não havia desenvolvido suas próprias linhagens
e híbridos, a Biomatrix optou por iniciar sua atuação
multiplicando, beneficiando e vendendo produtos com
genética Embrapa.
Desde o início de sua operação, a Biomatrix decidiu
que suas sementes deveriam ser reconhecidas por um
alto padrão de qualidade. Concentrou a produção nas
áreas irrigadas de Paracatu (MG) e investiu em capacidade de secagem para permitir que a colheita fosse
feita em espigas. Para monitorar e garantir o padrão
de qualidade, capacitou o seu laboratório para realizar
análises rigorosas de pureza, germinação, sementes infestadas, vigor e dano mecânico.
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Colheita de sementes em espigas,
em Paracatu (MG). Na página
seguinte, colheita de silagem de
milho, em Ipiaçu (MG).

A Biomatrix iniciou o seu programa de melhoramento em 2004, a partir da aquisição e do licenciamento
de dois bancos de germoplasma criados por pesquisadores independentes. Usando esse material, a empresa
lançou, em 2005, o seu primeiro híbrido de sucesso, o
BM-2202, produto com ampla adaptação aos diversos
ambientes de clima e solo do Brasil.
Em 2006, foi a vez do BM-3061, primeiro produto
da Biomatrix dedicado à produção de silagem de milho.
A silagem de milho é um composto usado na alimentação de bovinos de leite e de corte e produzido
a partir da planta inteira, incluindo-se caule, folhas e
espigas. O milho usado para silagem deve ter características específicas, tais como alta produção de massa
verde e volume de grãos, ampla adaptação em época
de plantio, boa sanidade foliar e alta digestibilidade
de nutrientes e fibras.
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Campos de demonstração
de híbridos Biomatrix.

O sucesso do BM-3061 ajudou a empresa a perceber a importância do segmento de silagem no Brasil.
Em colaboração com a Agroceres Multimix e consultores especializados, passou a incorporar testes de qualidade nutricional em seu programa de melhoramento e
iniciou um ciclo de palestras sobre técnicas de silagem
destinado a clientes e à capacitação do seu corpo técnico. Como resultado, alcançou alta participação de
mercado no segmento, com o próprio BM-3061 e com
o lançamento posterior de novos produtos, como o BM3063, BM-3066, SHS 4070, SHS 7920 e SHS 7990.
Mas a atuação da Biomatrix não se limitaria a silagem. Em 2007, foi lançado o BM-810, que logo se
destacou com o primeiro lugar no campo de competições Ma Shou Tao, em Conquista, no Triângulo Mineiro,
com a marca de 12.139 kg/ha. Hoje, produtos como o
BM-709 e o SHS-7990 alcançam mais de 13.000 kg/
ha no verão e mais de 9.000 kg/ha na safrinha, rivalizando em teto de produtividade com as marcas mais
conhecidas do mercado.
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Abaixo, à esquerda, híbridos Santa Helena
armazenados em câmara fria; à direita,
silos para armazenagem de sementes.

Em 2007, a CTNBio, órgão responsável pela regulamentação do uso de produtos transgênicos no país,
autorizou a comercialização do primeiro evento transgênico Bt no Brasil, o YieldGard, da Monsanto. Logo
em seguida, em 2008, foi autorizado o evento Bt da
Dow, chamado Herculex. A tecnologia Bt chegava
para mudar o cenário do mercado de sementes de
milho no Brasil, e a Biomatrix respondeu rapidamente
ao desafio. Fez um acordo com a Dow para comercializar produtos transgênicos Herculex e outro com
a Monsanto para introduzir o gene VTPRO-2 em seu
próprio germoplasma.

Em meados de 2011, a Biomatrix ampliou sua atuação em sementes ao adquirir as operações de uma
empresa tradicional no mercado, a Santa Helena Sementes, fundada na década de 1980. A aquisição
trouxe uma equipe experiente, 14 híbridos de genética própria Santa Helena, um extenso programa de
desenvolvimento de híbridos e linhagens e uma ampla
rede comercial que abrangia todo o país e alguns
mercados da América do Sul. Com a união das duas
marcas, a Biomatrix optou por mudar a sua razão social para Helix Sementes e é hoje a maior empresa de
sementes de milho e sorgo controlada por brasileiros.
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Atendimento prestado a
revendas e agricultores.

A empresa conta com três estações de pesquisa, localizadas em Passo Fundo (RS), região subtropical; em Patos de Minas (MG), tropical de alta altitude; e em Ipiaçu
(MG), tropical de baixa altitude. Desde 2010, usa a
tecnologia de haploidia para a criação de linhagens e,
para testar seus híbridos, realiza ensaios experimentais
em 44 locais de oito estados do país. Recentemente teve
seu projeto de seleção genômica ampla aprovado pela
Finep e, em parceria com a Embrapa, iniciou pesquisas
para o desenvolvimento de tecnologia Bt nacional.
As equipes técnicas e comerciais da Biomatrix e Santa Helena atendem revendas agropecuárias em todo o
país e oferecem também atendimento direto ao produtor, com orientações sobre densidade e época de plantio, regulagem de plantadeira, fertilização ideal e outros
tratos culturais.
Com 32 híbridos registrados, as marcas Biomatrix e
Santa Helena são vendidas do Rio Grande do Sul ao
Nordeste e exportadas para o Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Nigéria, Senegal,
Sudão e Angola.
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CAPÍTULO VII

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A CADA DOIS ANOS, A AGROCERES PUBLICA O SEU
Relatório de Responsabilidade Social. Nele apresenta
as suas ações de responsabilidade com as pessoas
que trabalham na empresa, com a comunidade local
e com o meio ambiente.
São ações de treinamento, para que as pessoas sejam cada vez mais bem preparadas para exercer o
seu trabalho, dentro ou fora da Agroceres; de integração e reconhecimento, que criam um ambiente saudável e motivador de trabalho; de filantropia, nas quais
a empresa e um grupo de voluntários procuram ajudar
entidades beneficentes da comunidade; e, finalmente,
de sustentabilidade, que demonstram o respeito da empresa pelo meio ambiente.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
POR UNIDADE DE NEGÓCIO  2014

ESCOLARIDADE

Nutrição Animal

427

Até 1º grau incompleto

183

Alimentação

3.841

Lar Espiridião Prado

Genética de Suínos

120

1º grau completo

237

Previdência privada

2.045

Nosso Lar

Saúde

3.247

Lar Eurípedes Barsanulfo

Granja Paraíso

84

2º grau incompleto

Isca Formicida

45

2º grau completo

Sementes

212

Superior incompleto

Palmito Cultivado

313

Superior completo

Corporativo
TOTAL

82
1.283

96
394
32
232

BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES (R$ 1.000)

Segurança no trabalho

2014

613

ENTIDADES ATENDIDAS (ÚLTIMOS 3 ANOS)

Comunidade Terapêutica Peniel

Capacitação e desenvolvimento profissional

1.870

Comunidade Terapêutica Nosso Lar

Programa de participação nos lucros

7.246

Lar Edith Gomes

Pós-graduação

52

Reembolso de medicamentos

346

Associação de Proteção à Infância e Velhice

Mestrado

42

Seguro de vida

703

APAE

Doutorado

15

Transporte

922

Casa da Acolhida

TOTAL

118

2014

1.283

TOTAL

20.833
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CAPÍTULO VIII

QUATRO PILARES

VOCÊ VÊ,
TECNOLOGIA
& INOVAÇÃO

VOCÊ CONFIA!

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO
Na Agroceres fornecemos a tecnologia de
hoje, porém investindo sempre na tecnologia de
amanhã. Essa é a fórmula que nos mantém jovens
aos 70 anos de idade.
Para isso desenvolvemos alianças tecnológicas
com empresas e instituições no Brasil e no exterior
e contamos com centros de pesquisa distribuídos
pelo território brasileiro.
Nossos centros de pesquisa desenvolvem, testam e adaptam as melhores tecnologias existentes
à realidade dos nossos clientes.
A melhor tecnologia adaptada à sua realidade. Esse é o nosso compromisso.
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VOCÊ VÊ,
QUALIDADE

VOCÊ CONFIA!

QUALIDADE
Na Agroceres, acreditamos que qualidade é resultado de investimento em tecnologia
e gestão. Por isso investimos em modernos
laboratórios e sistemas de informação que
monitoram e rastreiam todo o nosso processo produtivo, da aquisição da matéria-prima
ao transporte do produto acabado.
Mas acreditamos, acima de tudo, que
qualidade é resultado de investimento em
pessoas treinadas e motivadas. Na Agroceres, qualidade faz parte de nossa cultura, e
por isso podemos nos comprometer com um
produto bem-feito. Sempre.
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VOCÊ VÊ,
ATENDIMENTO

VOCÊ CONFIA!

ATENDIMENTO PRESENTE E CAPACITADO
Somente visitando e conhecendo a realidade de
nossos clientes podemos contribuir com soluções
para seus desafios. Nossa extensa rede de profissionais e representantes está capacitada e disponível para atendê-lo em todo o território nacional.
São 70 anos de conhecimento do agronegócio
brasileiro que credenciam a Agroceres a oferecer
atendimento personalizado e soluções tecnológicas adequadas à sua realidade, para que você
possa produzir cada vez mais e melhor.
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VOCÊ VÊ,
RESULTADO

VOCÊ CONFIA!

RESULTADO NO CAMPO
Nada nos gratifica mais do que ver o resultado do nosso empenho expresso no resultado do nosso cliente. O
resultado do nosso cliente é o compromisso que norteia
todo o nosso trabalho e a razão da nossa existência.
Em 1945, o Brasil plantou 4 milhões de hectares com
milho e colheu 4,8 milhões de toneladas, uma produtividade média de 1.200 kg/ha. Em 2014, foram 15,8
milhões de hectares (incluindo 9,2 milhões da segunda
safra) plantados e 80,1 milhões de toneladas colhidos,
produtividade 4,25 vezes maior, de 5.100 kg/ha.
Voltando a 1945, o Brasil produzia naquela época
7,3 kg de carne bovina por ano para cada hectare ocupado com pastagens. Hoje são 63,3 kg, um crescimento de mais de 8,6 vezes.
Com a soja e o milho produzidos em um hectare (soja
no verão e milho na segunda safra, produtividades médias), é possível obter atualmente mais de 2.500 kg de
carne suína ou 3.000 kg de carne de frango.
Essa produção é no mínimo 14 vezes superior ao
que era possível obter em 1945 usando um hectare de
milho (não havia soja nem segunda safra) para alimentar o suíno ou o frango daquela época.
A Agroceres se orgulha por ter levado tecnologia ao
campo e por ter contribuído com esses resultados.
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EMPRESAS DO GRUPO AGROCERES

UNIDADES DA AGROCERES EM TODO O PAÍS

Paracatu (MG)

70 YEARS
YOU SEE IT, YOU TRUST IT

INTRODUCTION

pany’s main decisions have been made over the years and
devote a chapter to our social responsibility-related actions.

CONTENTS

AGROCERES CELEBRATES ITS 70TH ANNIVERSARY ON
September 20, 2015. This book is dedicated to everyone
who, over the course of this history, has rallied around
a common purpose: to bring technology to farming and
support Brazilian agribusiness in its pursuit of greater and
better production.

We also hope that, by getting a better grasp on the history of Agroceres, customers like yourself will realize and
understand the company’s commitment to the four pillars of
our value proposition: Technology and Innovation, Quality,
Service, and Results.

137 CHAPTER I

This book’s main purpose is to tell the main events along
this 70-year path, those that best explain what Agroceres is
today. We took the effort to make this an easy and pleasant
read, one that can be understood by the largest possible
number of people. We would rather explain what might
seem redundant to some than leave other readers without an
explanation they might need in order to understand. With a
few exceptions, we tried to avoid mentioning names. We
believe that naming everyone would be impossible, and
naming just a few would be unfair to the others.
We believe that, after reading this book, our employees
and the public in general will have a better understanding of
Agroceres and the main technologies that it has introduced
and helped disseminate in Brazil. We take advantage of
the opportunity to explain the context in which the com-
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This is a commitment you will find throughout the history
of Agroceres and in everything it does: the pursuit, development, and adaptation of the best technology available
to your reality; the consistent, standardized quality of our
products; our ubiquitous, skilled service; and, above all, the
results we help you achieve.
We know that it was by upholding this commitment that
we have earned your trust over the past 70 years. And this
is how we will maintain it for many years to come. After all,
your trust is our greatest achievement.

ORIGINS

142 CHAPTER II

ANIMAL GENETICS

147 CHAPTER III

ANIMAL NUTRITION

151 CHAPTER IV

ANT BAIT

153 CHAPTER V

HEART OF PALM

155 CHAPTER VI

SEEDS

158 CHAPTER VII

SOCIAL RESPONSIBILITY

160 CHAPTER VIII

THE FOUR PILLARS

164 SUBTITLES

CHAPTER I

ORIGINS
ON PAPER, AGROCERES CAME TO BE ON SEPTEMBER
20, 1945. Understanding the moment when it emerged from
the mind of its founder, Antônio Secundino de São José, takes
us farther back in time and many miles distant as well.
Secundino was born in 1910 in Santa Rita de Patos,
now renamed Presidente Olegário, then a district of Patos
de Minas, state of Minas Gerais. At age 21, he was a
member of the first Agronomy class to graduate from the
Viçosa Higher Agriculture and Veterinary Medicine School
(Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa,
ESAV, now the Viçosa Federal University, UFV). At 27, a
professor at ESAV and married to Memorina, he earned a
scholarship to the Iowa State College, in the United States.
He spent his first six months there studying the genetic
improvement of plants, and the two months thereafter on
a tour of agriculture schools and experimental stations. He
crossed thousands of miles across 21 American states and
was impressed with the fruits of a technology that had been
introduced in 1926 and was by then widespread in the
United States: hybrid corn seeds.
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Hybrid corn was the product of the crossing of pure lineages obtained by self-fecundation until they generated genetically homogeneous – i.e., pure – descendants.

soa, until 1942, when he contracted typhus and decided to

Production began on the 65-hectare São Fernando farm,

to devote himself entirely to Agroceres. The capital needed to

return home. He spent two years at the Brazilian-American

which they purchased in Goianá, a district of Rio Novo,

make the company grow came from an unexpected source.

Commission for Foodstuffs Production and was then hired

Minas Gerais. In its first year, the company produced and
sold 3,000 kg of seeds packaged into bags that Secun-

In 1946, Nelson Rockefeller, one of the heirs of the Rock-

The crossing of pure lineages produced seeds with hybrid vigor, capable of generating plants with a much higher
productivity than those from conventional seeds of the time,
selected from the previous harvest.

for a position at General Mills, in Niterói, state of Rio de Janeiro. That was where he met American chemist John Ware,

dino’s wife, Memorina, stitched together on her sewing ma-

who encouraged him to present his hybrid corn project to

chine. Secundino’s daughter Nice tells of the celebrations of

the company. The presentation did take place, but General

Agroceres’s first anniversary: “The ‘party’ coincided with the

Mills failed to approve the investment.

christening of Neyde [Secundino’s youngest daughter], and

When he returned to Brazil, Secundino brought with him
a collection of corn lineages and crossings obtained from
American universities and, together with ESAV professor and
researcher Gladstone Drummond, dove into research toward
obtaining a hybrid corn adapted to Brazil’s environment.
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Still, Secundino and Ware did not give up on the project.
Secundino, with capital borrowed from his father-in-law, invited Gladstone Drummond and another friend, Adylio Vitarelli,

only the family and Adylio Vitarelli were present. On top of
the cake lay a beautiful ear of corn, pierced and plugged
with a candle that Secundino and Adylio blew out.”

efeller companies and a future US Vice President, heard from
Dee Jackson reports on the creation of a seeds company in
Brazil. Rockefeller took a keen interest in Agroceres, since
he had recently formed the International Basic Economy
Corporation (IBEC), an agricultural arm of the Rockefeller
Foundation whose purpose was to demonstrate the benefits
of capitalism as an agent for economic and social development. A seeds company in a developing country such as

while Ware brought his countryman Dee William Jackson

To make sales, Secundino would go out on his Jeep and

Brazil was a perfect match for Rockefeller’s plans, and, in

Their results, however, showed that – with a single exception – the lineages and varieties imported from the United
States would not adapt to Brazil’s tropical and subtropical
climates. The exception – the Tuxpan Yellow Dent variety
– gave rise to several well adapted lineages, but was not
sufficient to produce a Brazilian hybrid. Other lineages
would have to be created from local varieties, a process
that would require lots of additional time and resources.

into the group. The five decided to name the company after

talk the local farmers that, by planting his seeds, they would

1947, he sought out Secundino to propose an association.

Ceres – the Roman goddess of harvests, from which the word

achieve harvests 20 to 30 percent greater than from seeds

IBEC would hold a controlling stake and provide the major-

cereal evolved –, but another company already held rights

selected from their silos. In fact, he knew that productivity

ity of the equity for Agroceres, but management was to be

to the brand. They then added the term agro to the name,

would be even greater and that the happy farmers would

the responsibility of the Brazilian partners.

and so, on September 20, 1945, Agroceres came to be.

buy more for the next sowing. The miracle corn’s reputation

Secundino was to be the company’s first President.

quickly spread across the region.

In 1941, Secundino accepted an invitation to become
Paraíba State Secretary of Agriculture, Transport, Industry,
and Commerce. He remained in the state capital, João Pes-

Antonio Pedro Total, in his book O Amigo Americano
(“The American Friend”), on the billionaire’s initiatives in

Brazil’s first commercial hybrid corn was developed from

Secundino had made his dream of becoming a business-

Brazil, tells of the creation of IBEC and Rockefeller’s asso-

lineages obtained from the Tuxpan Yellow Dent variety (de-

man come true, but profits would still take a long time to come

ciation with Secundino. “In October 1950, back in New

rived in its turn from Mexico’s Tuxpeño) and from local vari-

and capital for growth was limited. In December 1947, he

York, Nelson wrote to Secundino to report his impression

eties Catete, Xavier, and Amarelão, which Gladstone and

accepted an invitation to become the Dean of ESAV, a posi-

of a visit to the town of Jacarezinho, state of Paraná. He

Secundino had been testing and improving for years.

tion he retained until January 1951, when he was finally able

calls the Brazilian ‘Dear Tony’, Americanizing his given
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name, says that he has learned a lot, and proclaims himself

disseminating helminthosporiosis. The decision had a brutal

Minas Gerais instituted the Antônio Secundino de São José

‘greatly enthused’ with the work that ‘Tony’ was doing and

financial impact on the company, but was widely apprecia-

Commendation in 1991, and UFV named the university’s

the future it had to offer: ‘It is a pleasure to have gone into

ted by the marketplace as a demonstration of Agroceres’s

library after him. Lourival Pacheco, a friend and long-time

business with you.’ ”

commitment to the quality of its products. Years later, Agro-

Agroceres employee, also made a point of paying honors:

ceres would use the male sterility source Charrua, or C, in

he placed three ears of corn on Secundino’s headstone.

With capital in hand and the success of its seeds, Agroceres grew at a brisk pace. From 1946 to 1948, its production structure expanded with units in Ubá, Minas Gerais;

discovered by the company itself in 1954.

In 1993, Ney spearheaded the creation of the Brazilian
Agribusiness Association (Associação Brasileira de Agri-

Jacarezinho, Paraná; Patos de Minas, Minas Gerais; and

In that same year of 1971, Ney Bittencourt de Araujo, an

business, ABAG, now renamed Associação Brasileira do

Carazinho, Rio Grande do Sul. In the 1950s and 1960s,

Agronomy graduate from ESAV and Secundino’s son, became

Agronegócio, with the same acronym). ABAG was the first

it opened four more units, in Jerônimo Monteiro, Espírito

the company’s President. The Helminthosporium crisis rein-

and remains the main organization to represent the shared

Santo; Santa Cruz das Palmeiras, state of São Paulo; Inhu-

forced Ney’s conviction that the company could not depend

interests of the various links in the Brazilian agribusiness

mas, Goiás; and Bandeirantes, Paraná.

on corn seeds alone and had to diversify. Agroceres, which

chain: rural inputs and implements; farming and cattle; and

under his leadership had commenced production of vegeta-

food, energy, and fibers. Or, as Ney liked to put it, “Before

bles seeds and ant bait, would also venture into sorghum and

the fence, within the fence, after the fence.” Ney was prob-

pasture seeds, as well as animal genetics and nutrition.

ably the main person responsible for the dissemination in

In late 1970, however, an event left a deep mark in Agroceres. Soon after similar reports from the United States, foci
of the Helminthosporium maydis (Hm) fungus were found in
the company’s hybrids. The fungus afflicted lineages with

In 1980, the Brazilian partners, including Secundino and

male sterility Texas, or T, used by most seed companies to

other executives, acquired control of Agroceres. To finance

obtain hybrid corn with no need for detasseling. In order to

the acquisition, Agroceres obtained capital with BNDES

produce safe seeds, Agroceres would have to use lineages

and, until 1997, had the majority of its shares traded on

with no male sterility, which would only be ready in suffi-

the São Paulo Stock Exchange.

cient amounts in the following harvest.
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its hybrids. This source, not susceptible to Hm, had been first

Brazil of agribusiness as conceived of by Harvard Business
School professors Ray Goldberg and John Davis.
In 1995, as it turned 50, Agroceres had been structured
into two divisions: the Plant Division, comprising the Corn,

Travessia – do Sertão ao Agribusiness (“Journey – From the
Backlands to Agribusiness”).
Ney passed away in the following year, in January
1996, at the age of 59. In honor of its founder and first
President, ABAG uses each of its annual conferences to
hand the Ney Bittencourt de Araujo Agribusiness Personality
Award (Prêmio Personalidade do Agronegócio Ney Bittencourt de Araujo). Roberto Rodrigues, a friend and colleague
at ABAG who would be the Brazilian Minister of Agriculture
in 2002-06, also paid honors by spearheading publication
of the book Ney Bittencourt – o Dínamo do Agribusiness
(“Ney Bittencourt – The Powerhouse of Agribusiness”), with
testimonials from several acquaintances. Urbano Campos
Ribeiral, Ney’s brother-in-law and then Vice President of the
Plant Division, became the company’s President.
In 2009, Urbano became Chairman of the Board of Agroceres and stepped down as President, to be succeeded
by Fernando Pereira, who was until then the Officer in
charge of the Swine Genetics Unit.

Sorghum, and Vegetables Seeds and Ant Bait businesses;

Secundino died in São Paulo in 1986, at the age of

and the Animal Division, which included the Animal Ge-

In July 1971, Agroceres announced that it would not sell

76, in the presence of his three children – Ney, Nice, and

netics and Nutrition businesses. To celebrate its first half a

that year’s seed production to prevent against the risk of

Neyde – and eight grandchildren. In his honor, the state of

century, the company published and distributed the book
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that can be more easily adapted to the livestock’s genetics.

version efficiency, and percentage ratio of lean meat from

the MasterLine, that Agroceres PIC started to dedicate pure

Ney then decided to suspend the in-house improvement

each carcass. To estimate belly thickness and select the ani-

lines exclusively to the development of boars. Genetic im-

program and seek out a partnership in Europe, then the

mals with the highest lean meat ratio, Agroceres PIC used

provement of these paternal lines prioritized selection of

IN THE EARLY 1970S, PIG FARMING IN BRAZIL AND
around the world was undergoing deep changes as vegetable oils quickly displaced pork lard in food preparation.
Hogs, which were previously raised for their fat and meat,
soon became appreciated for meat alone. Agribusiness
companies in southern Brazil grew by gathering small pig
farmers around integrated production models. Massive demand emerged for animals with a larger ratio of lean meat
and better zootechnical performance.

leading center for pig farming. Two years later, in 1977,

ultrasound technology from the beginning of its operations.

livestock with a high percentage of lean meat and choice

Agroceres formed an association with Britain’s Pig Improve-

The company’s first hybrid sow was sold in 1979 and

cuts yield and was the basis for the development of all of

CHAPTER II

ANIMAL GENETICS
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ment Company (PIC), to implement a complete pure line
selection program and breed commercial hybrids in Brazil.
It was the dawn of Agroceres PIC.

named Camborough, in honor of the two British universities that had provided genetics and sanitary support: the

the company’s successful breeder boars, to include AGPIC
327, AGPIC 337, AGPIC 415, and AGPIC 426.

University of Cambridge and the University of Edinburgh.

In the early 1990s, animal genetic improvement got a

Operations began in 1978, with the importation of the

In 1985, Agroceres PIC released Camborough 15, a

new tool: molecular marker-assisted selection. Agroceres

first elite pure lines from Europe: boars and sows with the

three-cross breeding sow intended for a segment that de-

PIC used the technology to identify and quickly eliminate

highly sought-after lean meat, greater reproductive efficien-

manded robustness and prolificness. In 1994, Cambor-

from its maternal lines the halothane gene, which is respon-

cy, and improved industrial carcass yield. Starting from this

ough 22 took the place of the first Camborough and, later

sible for stress-related meat quality loss. It then eliminated

Agroceres started to explore this market by means of a
herd of pure line animals that it kept in Patos de Minas. As
had been the case with corn, the company’s purpose was
to apply the principles of genetic improvement to obtain
more productive livestock, with better carcass yield and improved economic results.

initial herd of imported animals, Agroceres PIC implement-

on, gave way to Camborough 25, which is sold to this

the same gene from its paternal lines and used other mark-

ed Brazil’s first Genetic Improvement Nucleus Farm, in Patos

day. In 2011, the company once again used the name

ers – LS1 and PT1 – to respectively increase litter size and

de Minas. There, it adopted the same techniques PIC used

Camborough for the highly successful market release of its

improve feed conversion. Marker-assisted selection has

worldwide and selected animals for sale, for the replenish-

new sow. The new Camborough is the direct product of

now evolved into genomic selection, in which thousands of

ment of its own herd, and for breeding farms, where hybrid

the crossing of pure lines developed using the latest quan-

markers are analyzed to determine the actual genetic simi-

sows were raised.

titative and molecular genetics tools, and can achieve top

larity between relatives. Together with other bioinformatics

In 1975, however, Agroceres concluded that it would
take too much time to reach its goal and obtain a competitive product of its own. Unlike corn, whose genetics
need to perfectly fit the circumstances of the production environment, pigs are raised in more controlled environments

Instead of prioritizing the visual traits of a race, as was

performance and economic output.

tools and quantitative and molecular genetics, this analysis
enhances the accuracy for selecting the best animals and

usual in Brazilian pig farming at the time, animals were

The first boars that the company sold were the pure ones

selected based on important characteristics for the econom-

used to produce the Camborough, and its first hybrid boar,

ic results of farming and industry, such as the number of

AGPIC 204, launched in 1980, was still based on the

In 1983, to serve the quickly expanding and modern-

weaned piglets per sow per year, growth speed, feed con-

use of maternal lines. It was in 1990, with the release of

izing Brazilian pig farming, Agroceres PIC set up a Farm

speeds up the company’s genetic improvement.

143

Engineering and Planning department, by means of which
it disseminated several farm architecture and construction
innovations in Brazil, such as the separate production sites
system. To help its customers control, evaluate, and replace
breeders, the company brought from the University of Minnesota, in the United States, the computerized production
management system PigChamp, which would the market
leader for almost two decades.
Agroceres PIC now provides other important services to
its customers: through frequent visits and lectures, the company’s service team helps manage and evaluate genetic
performance and provides guidance and useful information
in the areas of livestock reproduction, growth, nutrition, and
health. To disseminate knowledge about the pig farming
production chain, Agroceres PIC holds the biannual International Pig Farming Seminar (Seminário Internacional de
Suinocultura), in partnership with Agroceres Multimix and
other companies in the industry. The event was first held in
1994 and had its 11th edition in 2014, marking 20 uninterrupted years of sponsorship.
In 1993, Agroceres PIC entered into its first Closed Herd
Multiplier licensing agreement, whereby customers could acquire grandmothers, produce their own sows, and pay roy-
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alties, or genetic cost, per selected sow. The model reduced
freight cost and the risk of spreading disease and evolved to
enable other customers, categorized as Daughter Nucleus
Closed Herd Multiplier, to receive great-grandmothers to
produce their own grandmothers. At present, the AGPIC
Plus program allows some customers to replace their own
grandmothers and no longer receive animals at their farms.
The entire genetic updating process takes place through semen supply, and payment for the genetic cost is made per
weaned pig at the farm. This is what the company calls a
genetically open, sanitarily closed farm.

process, from semen collection to delivery, assuring the high

In 1995, Agroceres PIC set up its first Gene Dissemination Unit (Unidade de Disseminação de Genes, UDG), in
Patos de Minas. UDGs house the company’s most genetically valuable breeding boars, selected in Brazil or imported
from PIC’s Nucleus Farms in the United States and Canada.
The semen collected from these boars is simultaneously used
at the Nucleus Farm, in Multiplier Farms, and in customers’
farms. The process speeds up the dissemination of superior
genes and enables quick transfer to customers of the gains obtained from the genetic improvement carried out by the company. Agroceres PIC’s UDGs are equipped with world-class,
cutting-edge equipment and rely on a strict quality control
system that monitors the entire production and transportation

segment amounts to a very small slice of the market.

rates of reproductive efficiency obtained at customer farms.
In 2002, with the increasing use of artificial insemination
(AI) in pig farming, 2002 Agroceres PIC started to offer its
best breeding boars divided into two new categories. The
top 20 percent boars by genetic value are now marketed
for AI purposes as TG Elite, and the following 30 percent
are marketed as TG Superior. The remaining 50 percent

Granja Brasil was the first pig farm in the Americas to
secure ISO 14001 (environmental management) certification, covering scores of procedures for waste treatment
and the conversion of dead livestock and organic waste
into biofertilizers. Currently, the waste produced is diverted
to biodigestors, and the resulting gas is used to generate
electricity. The residue undergoes a “polishing” process in
aerobic treatment ponds so that the resulting water achieves

continue to be sold for natural service or, more and more

chemical and biological contamination levels lower than or

frequently, discarded as slaughter pigs. Artificial insemina-

equal to those found in natural waterways.

tion is now prevalent in pig farming, and the natural service
In 2001, Agroceres PIC acquired control of PIC Argentina, which was renamed Agroceres PIC Argentina.
Also in 2001, as pig farming grew near its Nucleus Farm
and the risk of contamination of its herd rose, the company
decided to build a new, bigger, and more remote Nucleus

In 2013, Agroceres PIC unveiled its second Gene Dissemination Unit, in Fraiburgo, Santa Catarina, to serve
southern Brazil, and released CBV Max, a managerial service that monitors the genetic value of boars at UDGs and
customer farms and recommends replacement of lower-value animals. CBV Max enables the company to ensure delivery of the target genetic value purchased by its customers.

Farm in Presidente Olegário, Minas Gerais. The new farm,

In February 2014, Agroceres PIC completed acquisi-

which now houses 1,800 sows, was called Granja Brasil,

tion of Génétiporc do Brasil, the local representative of

and the old one, Granja Paraíso, was sold to the Agroceres

Canadian company Génétiporc. The acquisition brought

Group for the multiplication of breeding stock, the produc-

in a team with extensive pig genetics experience and ex-

tion of slaughter pigs, and the experimentation and evalua-

panded the company’s products portfolio and its produc-

tion of pig genetics and nutrition products.

tion and sales capacity.
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The Brazilian Animal Protein Association (Associação

Ney insisted with Arbor Acres for local grandparent stock

Brasileira de Proteína Animal, ABPA), quoted on the his-

production, starting from an elite flock of locally improved

torical evolution of Brazilian pig farming, emphasizes: “In

great-grandparents. He argued for an agreement similar to

the early days of this amazing selection, pigs had 40-45

the one it had struck with PIC for pigs. Arbor Acres, how-

percent lean meat, and belly fat thickness ranged between

ever, had no interest in this model, and the partnership be-

five and six centimeters. Today, thanks to genetics and nutri-

tween the two companies was finished.

tion programs, contemporary pigs have 55-60 percent lean
meat after dressing and just 1.5-centimeter-thick belly fat.”
When Agroceres PIC started operations, a reproductive efficiency index over 20 weaned piglets per sow per year
was the stuff of dreams. Now, reproductive efficiency lies
in excess of 30 weaned piglets. And this increased number
of piglets shows far superior performance in terms of growth
and feed conversion rates.

Still, Agroceres persisted. In 1985, it signed an agreement with UK’s Ross Poultry Breeders to import great-grandparents and set up Brazil’s first Elite Poultry Genetic Improvement Farm. The resulting company, Agroceres Ross, would
sell grandparent stock to the biggest companies in the industry and to Agroceres Avicultura, which would sell parent
stock on the marketplace.
The Agroceres Ross broiler stood out for its dressed yield,
with a larger breast-meat ratio, and quickly gained market

POULTRY GENETICS (1980-2007)
With the purchase of IBEC’s stock control in 1980, Agroceres also acquired its investment in Poultry Genetics in

146

share. In its best years, in the early 2000s, Agroceres became the market leader in Brazil, with strong shares in some
of the industry’s biggest companies.

Brazil, in association with US company Arbor Acres. The

In 2004, however, signs began to appear that a compet-

operation was based in Rio Claro, state of São Paulo, and

ing product had surpassed Agroceres Ross in certain im-

was limited to breeding imported birds. Imported grandpar-

portant attributes, and feed conversion above all. In 2005,

ent stock replenished the flocks used to produce and sell

Agroceres Ross started to lose its lead, and by early 2007,

parent stock on the Brazilian marketplace.

having determined that nothing could be done to reverse the

product’s loss of competitiveness in the medium run, Agroceres chose to sell its poultry genetics operations to Aviagen,
the company that had succeeded Ross Poultry Breeders.

CHAPTER III

Agroceres still has many friends and former workmates at
Aviagen and is pleased to know of the progress its product
has recently made. The experience and knowledge gained
from the poultry genetics business remain very useful for Agroceres’s actions in pig genetics and animal nutrition.

THE FIRST AGROCERES FEED PRODUCTION UNIT WAS
built in the early 1970s in Patos de Minas to serve the company’s first pig farm. It was then expanded and modernized
in 1980 to serve the Agroceres PIC Genetic Improvement
Nucleus Farm. Feeds were formulated to meet the dietary
requirements of Agroceres PIC pigs, with the recommended
levels of energy, protein, vitamins, and minerals.

ANIMAL NUTRITION

Soon, the first customers interested in buying the company’s feed began to show up. With a well formulated
feed, Agroceres PIC animals could express their true genetic
potential for performance and obtained better results in reproduction, growth, and carcass quality.
Still, the feed business faced severe constraints. Freight
cost prevented transportation to more distant Brazilian regions, and the sales tax was levied on each purchase and
sale deal, so that the purchased product ended up more
expensive than customers’ in-house made feed. In order to
be able to serve more remote regions and minimize the tax
burden, Agroceres decided to specialize in the production
and sale of nutrition premixtures.
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Nutritional premixtures are mixtures of ingredients used to

for high-performance pigs and, together with the high level

tories, the production process is planned and controlled to

7,000 are for its own ingredient and product quality

produce balanced animal feed and are usually categorized

of service provided by the company, met with great success.

ensure that all products contain the exact amount of each

evaluation and control and 8,500 involve quality control

as premixes, base mixes, or concentrates. Premixes provide

In 1988, in order to meet the growing sales, Agroceres

ingredient as per the formula and are kept safe from con-

for customers’ ingredients and feeds. Experiments are con-

vitamins, microminerals, amino acids, and other additives

opened its first industrial unit entirely devoted to the produc-

tamination from any other product that has gone through

ducted on the farms to evaluate the outcomes of the use of

and add up to 0.1-1.0 percent of the total weight of a diet or

tion of premixtures, in Rio Claro. The unit was part of an

the same production line. Service, loading, and delivery

different ingredients and formulae on livestock performance.

feed. Base mixes add sources of calcium, phosphorus, and

industrial complex that also included a feed production unit

processes are tracked to make sure that all clients receive

New ingredients and formulae are only recommended af-

sodium to the premixes, and concentrates usually supplement

built to serve the group’s poultry genetics business.

exactly what they asked for by the agreed delivery date.

ter proven positive results in experiments carried out by the

base mixes with sources of protein. Base mixes and concen-

In December 2000, Agroceres became the first animal

swine nutrition. The Avant line brought new concepts in nu-

nutrition company in Brazil to obtain ISO 9001 certifica-

trition for high-performance piglets, and it also innovated

tion. Its production process now also has HACCP (Hazard

by enabling customers to combine different off-the-shelf

Analysis & Critical Control Point) certification, which is used

To test its products and gain additional pig production

Alongside with its products, the company offers a sweep-

products to obtain solutions that better matched their needs.

in the food industry and meets BMP (Best Manufacturing

knowledge, Agroceres decided to turn Granja Paraíso, the

ing service program to help customers produce and evalu-

With the 2003 release of the Focus line, Agroceres started

Practices) and the Brazilian Ministry of Agriculture, Live-

former Agroceres PIC Nucleus Farm, into a model pig pro-

ate livestock feed. The program includes frequent visits from

serving some of its biggest customers with custom devel-

stock, and Supply’s IN04 requirements.

duction farm. Its capacity was increased to 4,000 sows from

professionals trained by the company to evaluate the cus-

oped and produced goods to address each farm or herd’s

tomers’ production facilities, analyze ingredient cost and

specific challenges.

trates may be up to 9 percent and 65 percent, respectively,
of the total weight of a diet or feed. Some additives are classified as specialties and may be sold separately.

quality, and recommend the most appropriate formulae and

In order to cover its entire production, the company now
works with around 510 ingredients obtained from 290

In the past three years, more than 200 new ingredients
have been evaluated and qualified by the company.

1,300, and its growth structure was divided into two Nests,
one receiving dry feed and another receiving liquid feed.

With Focus and shelf products taken together, the com-

different suppliers, all qualified according to a strict pro-

The new Granja Paraíso, opened in 2001, was en-

pany now makes more than 1,100 different product formu-

cess that involves frequent lab analyses and tests in experi-

tirely planned and equipped to ensure livestock comfort

lae per month. To assure the quality of such a wide range

mental farms. Its labs carry out all of the analyses needed

and well-being and to be a model in terms of sustainability

of goods, Agroceres implemented in 1992 and has been

to evaluate the nutritional content of the ingredients and

and respect for the environment. All of its effluents go into

improving since then a strict management system that, in

products and make sure that contaminants presence does

biodigestors, which capture the greenhouse gas methane,

The first line of Agroceres nutrition premixtures came out in

addition to ingredient and supplier qualification, covers the

not exceed safe and legal thresholds. Altogether, the com-

and into treatment ponds, which prevent environmental con-

1986 under the brand name AGMIX. The line was intended

entire production, service, and delivery process. At the fac-

pany’s labs carry out 15,500 monthly analyses, of which

tamination. The electricity generated by burning the gas is

production procedures for each reality. Our professionals’
training and experience also enable them to provide guidance and knowledge in the areas of infrastructure, management, sanitary standards, labor, and genetics.
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company or other institutions held in high scientific regard.

In March 1999, Agroceres launched its Avant line of
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used to serve the farm’s entire piglets production unit. In
2014, the UN authorized Granja Paraíso to sell 10,343
CER (Carbon Emission Reduction) certificates obtained by
means of its methane capture and burn project.

feed for the company’s pig farms, which gained production

In 2007, in Rio Claro, Agroceres unveiled its first Veterinary Products Unit (Unidade de Produtos Veterinários, UPV).
There, the company makes veterinary medications for addition to its products or sale for direct addition to customer-produced feeds. The company’s veterinary medications
line, which began with two products in 2005, should grow
to eight in 2015 and continue expanding as new products
are developed, tested, and registered.

launched the Confinatto line, intended for beef cattle feed-

In addition to swine nutrition, Agroceres has always focused its actions on two other major market segments: cattle
nutrition and poultry nutrition.

Agroceres sells poultry feed premixtures since the 1988

scale from this new market.
As with swine nutrition, Agroceres sought to expand its
cattle nutrition business by selling premixtures. In 2007, it
lots, followed by the AGMILK line for dairy cows in 2009.
With the company’s high service level, both lines quickly
met with success in their market segments. To convey feedlot
technology knowledge to customers and at the same time
build its professionals’ skills, the company has, since 2010,
held the annual Confinatto Seminar, which gathers top experts in the industry.
unveiling of its Rio Claro industrial unit. It was in 2010,
however, with the acquisition of Multimix Nutrição Animal,

Agroceres first came in direct touch with cattle farmers
through its pasture seeds business, which began in 1974.
In this business, which persisted until 1980, Agroceres was
the first to sell signalgrass seeds in Brazil and made a major
contribution to improving the country’s grazelands.

that the company achieved greater expansion in the seg-

Agroceres’s first cattle feed customers were dairy farmers
from the Patos de Minas area. Closeness with these farmers
allowed them to be served by the same factory that made

In addition to expanding Agroceres’s poultry nutrition op-

ment. Multimix had been founded in 1986 by people with
deep scientific knowledge and experience in poultry nutrition; and had, over the years, built a strong tradition and
presence in the poultry industry.
erations, the acquisition also came with important swine
and cattle customers and expanded the company’s team

and its procurement, research, production, and sales scale.
With Multimix, Agroceres obtained an important manufacturing unit in Campinas, state of São Paulo, and a 50-hectare farm in Patrocínio, Minas Gerais, equipped with modern facilities for experiments involving pigs and poultry (both
broilers and layers). The Prof. Lamas Technology and Innovation Center (Centro de Tecnologia & Inovação Prof.
Lamas), named in honor of one of the founders of Multimix,
was expanded and now also includes facilities for beef
cattle experiments and a set-aside area for a project involving dairy cows. With the Multimix acquisition, Agroceres
Nutrição Animal changed its corporate name to Agroceres
Multimix Nutrição Animal.
Agroceres Multimix now has a strong presence in Brazil’s
three biggest animal nutrition segments – poultry, cattle, and
swine – and exports to other South American countries, such
as Bolivia and Paraguay.

CHAPTER IV

ANT BAIT
OUT OF ALL PROBLEMS HE FOUND IN BRAZIL, FRENCH
naturalist Auguste de Saint-Hilaire emphasized the abundance of leafcutter ants. “Either Brazil gets rid of the leafcutter, or the leafcutter will get rid of Brazil,” he wrote in 1822.
Leafcutter ants have always been a major problem for
local agriculture. More than 70 percent of species worldwide are found in Brazil, including ten from the Atta genus
(locally, saúva) and 20 from the Acromyrmex genus (quenquém). To feed their colonies, they cut the leaves from
plants that, with reduced photosynthesis-derived energy,
produce less or die. In one hectare of adult eucalyptus forest infested with four ant colonies, losses may be as high
as 14 percent of yield, or 5.6 cubic meters of timer. As for
sugarcane, a single colony may cause 3.2 metric tons in
losses; on grazelands, ten colonies will consume as much
as one head of cattle.
Throughout Brazil’s history, several solutions have been
attempted to bring leafcutters under control. They have included gases, powdered chemicals, fire, blowing up colonies, and thermal fogging. Even boiling water has been
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used. Between the 1960s and 1970s, however, an intelli-

cutter control purposes and far less toxic and harmful to the

gent and effective solution stood up from the rest: ant bait.

environment. The company emerging from this association

An ant bait is a small pellet, or cylindrical grain, made

was called Atta-Kill, and the product, released as Isca For-

from orange flesh and vegetable oils and containing an active ant-control ingredient. Leafcutters are drawn to the bait
and carry it into the colony. Gardener ants then use them
to produce the fungus on which the colony feeds and end

of São Paulo. With the product’s success and uncontested
market leadership, the Mirex-S brand consolidated itself as
synonymous with ant bait.

up ingesting the active ingredient and spreading it across

To prevent waste, improve durability, and attract ants,

the ant hill. As the gardeners die, the fungus ceases to be

the bait must be produced with the proper composition,

husbanded, and all other ants, including the queen, starve

grain size, and hardness. To ensure standardization, the

to death. It’s the colony’s ultimate demise.

company also employs a strict quality management system

In 1970, Agroceres decided to join this market and

that involves describing and monitoring the various pro-

unveiled a unit in Matão, state of São Paulo, to produce

duction stages and accurate analyses at its own labs. The

ant bait containing the active ingredient heptachlor, which

company obtained its first ISO 9001 certification in 2000,

was replaced seven years later by its more efficient relative

and it now covers all production, marketing, and post-sales

dodecachlor. In 1985, however, chlorinated compounds

service processes.

were deemed harmful to the environment and forbidden
in Brazil. For the purposes of ant bait production, a grace
period was established for another active ingredient to
replace dodecachlor.
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micida Mirex-S, would be produced in Araraquara, state

In addition to the efficiency and quality of Mirex-S, AttaKill has always stood out for its service, helping customers to
apply the bait in the most economically and environmentally
efficient way. In 1985, it introduced the Micro Bait Holder

In 1993, Agroceres associated with Fertibrás to release

(Micro Porta-Iscas, MIPIS) technology, a small 30- or 15-

Brazil’s first sulfluramid-based bait. Sulfluramid replaced do-

gram (now 10- and 5-gram) container that keeps the bait

decachlor with benefits, as it was similarly efficient for leaf-

safe from rainfall and moisture and maintains its action for

longer out on the field. MIPIS, which was developed in
plastic and later in paper, allows ants to cut the container
and carry the granulate bait into the colony.

CHAPTER V

In 1999, the company launched the Tech Plus service for
customers in the forestry business. The program, which evolved
into today’s Result program, involves visits from technical consultants trained by the company to help customers evaluate
the infestation level in each part of their forests and choose the
optimum ant bait application method and dosage.

IN THE YEAR 2000, URBANO RIBEIRAL WAS INVITED TO
visit Pronaca, Ecuador’s biggest food company. Pronaca
had heard about Agroceres at a poultry industry trade show
and wanted Urbano to know about the company and, in
particular, its heart of palm business, Inaexpo.

To understand ant behavior, investigate new active ingredients, and improve its products and application methods,
Atta-Kill develops and sponsors research at Brazilian universities. It has a Research and Development agreement with
the São Paulo State University (UNESP) at Botucatu, where
it co-sponsors a lab devoted to ant research that has been
designed as the most comprehensive nationwide.
In 2007, Agroceres acquired Fertibrás’s stake in Atta-Kill
and gained control of 100 percent of the company’s shares.

HEART OF PALM

Inaexpo, then the world’s biggest heart of palm exporter,
wanted to produce and market heart of palm in Brazil and
was looking for a local partner. It proposed to grow the
same palm tree it used in Ecuador: the peach palm (or pupunha, as it is called in Brazil).
Pupunha palm trees had several benefits compared
to the native juçara and açai, used to produce the lion’s
share of all hearts of palm consumed in Brazil. It could be
harvested at 18 months of age and, having multiple stems,
yielded more than one cutting per plant at peak productivity. The native juçara, which yields the best hearts of palm,
has a single stem and dies after the first cutting. The açai
variety does multi-stem, but requires 30 months before the
first cutting and then yields less with each harvest than
pupunha. The pupunha heart of palm has the same texture
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and tenderness as juçara and far exceeds açai. Its yellowish color has not kept it from being the most exported
worldwide. Pupunha cultivation promised to replace native palm tree felling and turn the heart of palm industry
into a sustainable business in Brazil.
Agroceres bought into the proposition, and six months
later, at a meeting in Brazil, Urbano Ribeiral and Pronaca
CEO Luis Bakker approved the creation of the new company. It was to be called Inaceres, with equal equity stakes
for Inaexpo and Agroceres.
In 2001, Inaceres purchased its first farm, the 300-hectare
Pancada Formosa, in the town of Uruçuca, near Ilhéus,
southern Bahia. The location was selected because it offers
the ideal climate for pupunha palm trees – high temperatures and rainfall evenly spread throughout the year – and
has ready availability of laborers, which is another requirement for heart of palm production.
In January 2004, Inaceres acquired Unacau’s heart of
palm business, based in Una, also in southern Bahia. The
acquisition included a 400-hectare pupunha farm and the
Golden Palm and Palma d’Oro brands. In 2005, Inaceres
also acquired the Gini brand, which is traditional and very
well regarded in the São Paulo marketplace.
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The company’s Brazilian factory, in the Pancada Formosa
farm, was unveiled in April 2004. It was the first to use
industrial-grade autoclaves to sterilize hearts of palm and
earned BMP and HACCP quality certificates. By controlling
and monitoring every stage in heart of palm production,
from cultivation to processing, Inaceres raised the industry’s
bar on sustainability, quality standards, and food safety.
In 2012, Agroceres acquired Inaexpo’s 50 percent stake
in Inaceres and became its sole owner. Inaceres, now the
leader in the domestic cultivated heart of palm market, is
proud to contribute to preserving the environment and the
economic development of southern Bahia, employing 312
people directly and integrating another 450 households
into its production model. In 2012 and 2014, it was certified a “sustainability excellence company” by the Brazilian
Financial Executives Institute (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF).

CHAPTER VI

SEEDS

By using genetically modified Bt-corn seeds, farmers would
save on labor and pesticides used to keep caterpillars at
bay and would, therefore, be willing to pay more for them.

BEFORE BECOMING CEO OF AGROCERES IN JANUARY
1996, Urbano Ribeiral had made his career in the company’s seeds business. With an agronomical engineering
degree from UFV and a Ph.D. in Genetic Plant Improvement
from Purdue University, in the United States, Urbano was a
Researcher and then a Research Director before becoming,
in 1988, Vice President of the Plant Division. At the time, he
was directly involved in the development and release of the
company’s main products, including AG-303, AG-1051,
and AG-9010.
In late 1996, by which time he was already Agroceres’s
CEO, Urbano was invited to visit Monsanto’s labs in St.
Louis, United States. There, he saw on first hand the results
of a technology that promised to revolutionize the seeds
market: the genetically modified Bt-corn seed.
Genetically modified Bt-corn is the product of the incorporation of a gene from the ground bacterium Bacillus thuringiensis (Bt) into the genome of corn. With this gene, corn
stalks produce a protein that is harmless to all other animals
but affects the digestive tract of caterpillars and kills them.

The first genetically modified corn seeds were sold in
the United States in 1996 by Ciba Seeds, now Syngenta,
and by Mycogen, a Dow controlled company. Monsanto
released its Bt technology the following year and met with
great success. Bt technology would quickly dominate the
US corn seeds market, but, in order to be introduced in
Brazil, would have to be incorporated into a productive
germplasm (populations, lineages, and hybrids) adapted to
Brazil’s climate. Agroceres was the market leader in Brazil
and had the required germplasm.
Urbano believed that an association with Monsanto or
Dow would bring technology and capital into Agroceres,
and the company could use both. A significant portion
of the company’s growth and diversification had been financed with loans, and the high interest rates in the early
days of the Real Plan, in the mid-1990s, were harming
profits. Agroceres, having hired a company that intermediated mergers and acquisitions, then offered a stake of up to
49 percent in its seeds business. Monsanto and Dow both
made offers, but as talks advanced they made it clear that
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they were only interested in a deal involving a controlling
stake in the business.
At the end of eight months of negotiations, Agroceres
decided to seal the deal with Monsanto. According to
this deal, Agroceres retained ownership of the Agroceres
brand and the Ant Bait and Animal Genetics and Nutrition
businesses, while Monsanto acquired the Corn, Sorghum,
and Vegetables Seeds business and a license to use the
Agroceres brand in its seed business alone. The transaction was completed in November 1997 and allowed Agroceres’s controllers to return to the seed market after a
five-year quarantine.
More than five years passed until, in May 2003, the
Agroceres Group decided to exercise its option and return
to the seeds market. Seed prices had had a marked rise as
the market consolidated in the hands of few competitors,
and the sowing of GMO seeds had not yet been cleared in
Brazil. Urbano believed that there was room in the country
for a new seeds company and, with the encouragement
and support of former colleagues, spearheaded the establishment of Sementes Biomatrix.
Biomatrix commenced operations in Patos de Minas, at
the Processing Unit that Monsanto had bought but later shut
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down and sold back to Agroceres three years on. As Biomatrix had not yet developed its own lineages and hybrids,
it decided to start by multiplying, processing, and selling
products with Embrapa genetics.

ing season adaptability, good leaf sanity, and high nutrient

event was also authorized. Bt technology was coming to

and fiber digestibility.

change the Brazilian corn seeds market, and Biomatrix was

Early on, Biomatrix decided that its seeds had to be recognized for high quality standards. It focused production on
the irrigated areas of Paracatu, Minas Gerais, and invested
in drying capacity to allow harvest in ears. To monitor and
ensure its quality standards, Biomatrix equipped its lab to
carry out rigorous purity, germination, infestation, vigor, and
mechanical damage analyses

Agroceres Multimix and specialized consultants, Biomatrix

The success of BM-3061 helped the company realize the
importance of the silage segment in Brazil. Together with

quick to respond. It struck an agreement with Dow to sell
Herculex products and another with Monsanto to introduce
the VTPRO-2 gene in its own germplasm.

started to include nutritional quality tests in its improvement

In mid-2011, Biomatrix expanded its seeds business by

program and launched a cycle of technical lectures on si-

acquiring the operations of Santa Helena Sementes, a tra-

lage intended for customers and for its own technical service

ditionally established company founded in the 1980s. The

people. As a result, it attained a high market share in the

acquisition brought in an experienced team, 14 hybrids

segment, with BM-3061 itself and the subsequent release of

with Santa Helena’s own genetics, an extensive hybrids and

new products, such as BM-3063, BM-3066, SHS 4070,

lineages development program, and a wide-ranging com-

Biomatrix began its improvement program in 2004, after acquiring and licensing two germplasm banks that had
been created by independent researchers. This material led
to the 2005 release of the company’s first successful hybrid,
the BM-2202, a product broadly adapted to Brazil’s many
climate and soil conditions.

SHS 7920, and SHS 7990.

mercial network that covered the entire country and some

In 2006 came BM-3061, Biomatrix’s first product intended for corn silage production.

9,000 kg/ha in the second harvest, rivaling the productiv-

Corn silage, a component used to feed dairy and beef
cattle, is produced from the entire plant, including stem,
leaves, and ears. Silage corn requires specific characteristics, such as high green-mass and grain volume, broad sow-

In 2007, CTNBio – the Federal agency in charge of

Ipiaçu, Minas Gerais. It has used haploidy technology to

GMO products regulation in Brazil – authorized sales of

create lineages since 2010 and carries out experimental

the first Bt genetically modified event in Brazil, Monsanto’s

assays at 44 sites in eight Brazilian states to test its hybrids.

YieldGard. Soon thereafter, in 2008, Dow’s Herculex Bt

Recently, its broad genomic selection project was approved

Still, Biomatrix was not limited to silage. In 2007, it

South American markets. When the two brands merged,

launched the BM-810, which soon came in first in the Ma

Biomatrix decided to change its corporate name to Helix

Shou Tao competition field in Conquista, Minas Gerais, at

Sementes, which is now the biggest Brazilian-controlled

12,139 kg/ha. Today, products like BM-709 and SHS-

corn and sorghum seeds company.

7990 go as high as 13,000 kg/ha in the summer and
ity of the market’s best known brands.

The company has three research stations in subtropical
Passo Fundo, Rio Grande do Sul; in high-altitude tropical
Patos de Minas, Minas Gerais; and in low-altitude tropical
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by FINEP, and, in partnership with Embrapa, studies began
to domestically develop Bt technology.
Biomatrix’s and Santa Helena’s technical and sales teams
serve farming resellers nationwide and provide direct service
to farmers, furnishing guidance on sowing density and season,
seed-drill setup, ideal fertilization, and other harvest cares.
With 32 registered hybrids, the Biomatrix and Santa Helena brands are sold from the Brazilian far South to the country’s Northeast and exported to Peru, Colombia, Ecuador,
Venezuela, Paraguay, Bolivia, Nigeria, Senegal, Sudan,
and Angola.
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CHAPTER VII

SOCIAL RESPONSIBILITY

NUMBER OF WORKERS
BY BUSINESS UNIT 
Animal Nutrition

AGROCERES PUBLISHES ITS SOCIAL RESPONSIBILITY
Report every other year. The document showcases its responsibility-related actions involving employees, local communities, and the environment.
These involve training, so that people are increasingly
prepared to do their jobs inside Agroceres and out; integration and recognition, to foster a healthy and motivating
working environment; philanthropy, whereby the company
and a group of volunteers seek to help out community charities; and, finally, sustainability, demonstrating the company’s
respect for the environment.

Swine Genetics
Paraíso Farm
Ant Bait

2014
427
120

SCHOOLING
Incomplete primary
Complete primary

84

Incomplete secondary

45

Complete secondary

Seeds

212

Incomplete higher

Heart of palm

313

Complete higher

Corporate
TOTAL

82
1,283

2014

SUPPLEMENTARY BENEFITS (IN 1,000 BRL)
Meals

3.841

Lar Espiridião Prado

237

Pension plan

2.045

Nosso Lar

Health

3.247

Lar Eurípedes Barsanulfo

96
394
32
232

Occupational safety

Comunidade Terapêutica Peniel

1.870

Comunidade Terapêutica Nosso Lar

Profit-sharing program

7.246

Lar Edith Gomes

52

Master’s

42

Life insurance

15

Transport

1,283

613

Professional skills and development

Graduate

TOTAL

CHARITIES SERVED (PAST 3 YEARS)

183

Refund for prescription medications

Doctor’s

2014

TOTAL

346

Associação de Proteção à Infância e Velhice

703

APAE

922

Casa da Acolhida

20.833
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CHAPTER VIII

THE FOUR PILLARS
TECHNOLOGY AND INNOVATION
At Agroceres we provide today’s technology while constantly investing in tomorrow’s. This is the formula that keeps
us young after 70 years.
To this end we strike technological alliances with business firms and institutions in Brazil and abroad and have
research centers across the country.
Our research centers develop, test and, adapt the best
technologies available to our customers’ reality.
The best technology adapted to your reality. This is our

But we believe, above all, that quality is the product of
investing in skilled and motivated people. At Agroceres,
quality is a part of our culture, and we can therefore commit
to well-made products. All the time.
PRESENT AND SKILLED SERVICE

Back to 1945, Brazil produced 7.3 kg of beef per year
per hectare of grazeland. The figure is now at 63.3 kg,
more than 8.6 times greater.

Only by visiting our clients and knowing their reality can
we provide solutions to the challenges they face. Our extensive network of professionals and representatives is skilled
and available to serve across the nation.

With one hectare of soybeans and corn (soybeans in
the summertime and corn in the second harvest, average
productivities), it is possible now to produce over 2,500 kg
of pork or 3,000 kg of chicken meat.

Seventy years of experience with Brazil’s agribusiness
are our credentials for rendering personalized service and
technology solutions in line with your reality, so that you can
continue to produce more and better.

This production is at least 14 times greater than what
was possible in 1945 with one hectare of corn (there were
no soybeans or second harvest then) to feed the pigs and
poultry of that time.

commitment.
RESULTS IN THE FIELD
QUALITY
We at Agroceres believe that quality is the fruit of investment in technology and management. To this end we invest
in modern labs and information systems that monitor and
track our entire production process, from raw-materials procurement to finished goods transportation.
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ity of 1,200 kg/ha. In 2014, it was 15.8 million hectares
(including 9.2 million second harvest) for 80.1 million metric tons, a 4.25 times greater productivity, at 5,100 kg/ha.

Agroceres is proud to have brought technology to farming, and to have contributed to these results.

Nothing is more gratifying to us than seeing the fruits of
our efforts reflected in results for our customers. Customer
results are the basis for everything we do and the reason for
our existence.
In 1945, Brazil planted 4 million hectares of corn and
harvested 4.8 million metric tons, at an average productiv-
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AGROCERES UNITS THROUGHOUT BRAZIL

MEMBERS OF THE AGROCERES GROUP

Paracatu (MG)
Paracatu (MG)
animal nutrition

swine genetics

corn and sorghum seeds

heart of palm

Headquarters
Headquarters

Branch Office
Branch Office
Branch core and
pig research center
Branch core and
pig research center

Pig genetic core
Pig genetic core
Industrial livestock
nutrition unit
Industrial livestock
nutrition unit
Gene dissemination unit
Gene dissemination unit

Seed production field

Seed distribution center

Heart of palm
production unit
Heart of palm
production
unit
Heart of palm
processing unit
Heart of palm
processing unit
Industrial ant bait unit

Seed distribution center

Industrial ant bait unit

Seed production field

Seed processing unit
Seed processing unit

Veterinary products unit
Veterinary products unit
Experimental and
crop evaluation hub –
Experimental
maize and and
sorghum
crop evaluation hub –
maize
and sorghum
Technology
and
Innovation Center
Technology and
Innovation Center

crop protection

SUBTITLES

P. 30 – Cover page of a 1974 article on the early days of Agroceres. Next page: seed processing unit – Inhumas (State of Goiás).

P. 13 – Previous page: steeds processing units in Inhumas (State
of Goiás). This page: livestock nutrition products storage.

P. 33 – Previous page: a meeting sponsored by Agroceres
and featuring Harvard Business School Professor Ray Goldberg,
the author of “A Concept of Agribusiness”. This page: the
“Travessia: Do Sertão ao Agribusiness” book.

P. 19 – Previous page: corn pollination at the Viçosa Higher
Agriculture and Veterinary Medicine School (“Escola Superior
de Agricultura e Veterinária de Viçosa”). This page: Secundino
steers a tractor.
P. 20 – Schematic of the production of double hybrids. Next
page: Izidro Zárate pollinating a corn plant.
P. 22 – Crossing of the Prolífico (white dent) and Catete (yellow
flint) varieties. Grain color segregation led to the subsequent
substitution of Amarelão for Prolífico. One hectare was sowed
experimentally at ESAV, producing 4,830 kg/ha.
P. 23 – The group that founded Agroceres. From left to right,
John Ware, Adylio Vitarelli, Gladstone Drummond, Antônio
Secundino and Dee Wiliam Jackson.
P. 24 – Secundino next to a truck with the Agroceres logo.
Next page: top, Izidro Zárate evaluating corn hybrids; below, Gladstone Drummond with working assistants on an
experimental field.
P. 26 – Record of the transfer of Agroceres shares belonging
to Nelson Rockefeller. Next page: top, Lourival Pacheco
evaluating the quality of ears of corn; below, hybrid corn
productivity evaluation field.
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P. 34 – Ney Bittencourt and Ray Goldberg.
The Ney Bittencourt de Araújo Agribusiness Personality
Award and the Norman Borlaug Award were given during
the 13th Abag Congress in 2014. The former went to
João Paulo Koslovski, president of OCEPAR – Paraná
State Cooperatives Organization, and the latter to Urbano
Campos Ribeiral, Chairman of the Board of Agroceres.
Cover of the book “O Dínamo do Agronegócio”.
P. 39 – Newborn litter husbandry. This page: lard hog.
P. 41 – Previous page: visual inspection of breeder pigs. This
page: Secundino on a visit to Agroceres’s first pig farm.
P. 43 – Previous page: left, livestock identity check for selection
purposes; right, ultrasound measurement of bacon thickness. Next
page: below, airplane carrying the first load of pigs imported
from England.
P. 47 – 11th International Pig Farming Seminar, held in 2014.
P. 49 – Previous page, microscopic semen-quality evaluation.
This page: semen ready for delivery
P. 51 – Granja Brasil: Genetic Core and Gene Dissemination Unit.

P. 53 – Previous page: top, semen quality evaluation; below,
semen harvesting at the Fraiburgo UDG. This page: entrance
to the Fraiburgo UDG.
P. 55 – Previous page: meat chicks of the hen and cock lines.
This page: ultrasound for breast meat yield evaluation.
P. 56 – Left, Ross genetics chicken; right, the Agroceres Ross
– now Aviagen – incubator grange, in Rio Claro (State of São
Paulo). Next page, Elite Meat Chickens Genetic Improvement
Farm, unveiled in 1989 in Itirapina (State of São Paulo).
P. 61 – Piglets marked for growth performance evaluation.
P. 64 – Unveiling of the Livestock Feed Production Unit in Rio
Claro (State of São Paulo).
P. 67 – Previous page: top, lab analysis of ingredients; below,
inventory controls for production and delivery tracking. This
page: automated production control system.
P. 69 – Previous page and this page, left, Granja Paraíso; right,
Veterinary Products Unit (“Unidade de Produtos Veterinários” –
UPV) in Rio Claro (State of São Paulo).
P. 75 – Previous page: top, Professor Lamas Technology and
Innovation Center, in Patrocínio (State of Minas Gerais); below,
Beef Cattle Technology and Innovation Core. This page: Laying
Chickens Technology and Innovation Core.
P. 79 – Ant infestation assessment service call.

P. 85 – Previous page: top, servicing forestry clients; below,
study of the structure and organization of an ant colony. This
page: top, ant bait packaging process; below, gas chromatographer used to determine Sulfluramid concentration in ant bait.
P. 91 – Previous page: heart of palm stem quality check. Left,
a pupunha palm tree sapling; right, Urbano Ribeiral holding a
pupunha stem.
P. 92 – Top, Inaceres heart of palm factory; below, client visit
to the factory and farm. Next page: pupunha sapling nursery.
P. 95 – Inaceres product line.
P. 97 – Previous page: top, automated heart of palm weighing
process; below, autoclave used to sterilize hearts of palm.
P. 101 – Urbano Ribeiral evaluates hybrids at two points along
his 50-year path with the company.
P. 102 – Seed germination trial.
P. 105 – Previous page: corn seedlings undergoing germination
trials. This page: seed germination trials plate.
P. 108 – Seeds harvested by the ear in Paracatu (State of
Minas Gerais). Next page: corn silage harvest in Ipiaçu (State
of Minas Gerais).
P. 111 – Biomatrix hybrids demonstration field.
P. 113 – Below, left: cold-stored Santa Helena hybrids; right,
seed storage silos
P. 114 – Service to resellers and farmers.

P. 80 – Former ant bait factory in Matão (State of São Paulo).
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capa) fotos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 35;
(miolo) p. 7, 10 a 12, 16 a 35, 38 a 44, 46, 47,
49b e c, 50, 51, 53b e c, 54 a 57, 64-5, 67a e b,
68, 70a, 72, 74a, 78 a 84, 87b, 91b, 92a e b,
93, 95b, 96b e c, 100, 101, 108c, 109 a 111,
114a e b, 116 a 123, 124b, d, l, 125a, c, d, e, h,
j, 126d, h, j, 127a, f, g, k, 128a, b, e, g, h, i, j, k,
l, m, 129a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, 130a, b, e, g,
i, m, 131c, d, e, 132, 133a, b, c, d, e.
Júlio Bittencourt: (capa) fotos 5, 9, 10, 13, 17, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32; (quarta
capa) fotos 2, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 32,
34; (miolo) p. 1 a 6, 8, 9, 13 a 15, 36-7, 45, 48,
49a, 52a e b, 53a, 58 a 63, 66a e b, 69a e b,
70-1, 73, 74b, 75 a 77, 85a e b, 86-7, 88-9, 90,
91a, 94-5, 96a, 97, 98-9, 102 a 107, 108a e b,
112, 113a e b, 114c, 115, 124a, c, e, f, g, h, i, j,
k, 125b, f, g, i, k, l, 126a, b, c, e, f, g, i, k, l, m, n,
127b, c, d, e, h, i, j, l, 128c, d, f, 129i, 130c, d, f,
h, j, k, l, 131a, b, f, g, h, i, 134-5, 168.

DBA Dórea Books and Art
al. Franca, 1185 cj. 31 • cep 01422-001
Cerqueira César • São Paulo • SP • Brasil
tel.: (55 11) 3062 1643 • fax: (55 11) 3088 3361
dba@dbaeditora.com.br • www.dbaeditora.com.br

