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PROJETO 
LEITE E GENÉTICA
MELHORA SETOR
PECUÁRIO DO RN
Durante a Festa do Boi o Sebrae
apresenta os avanços que
aumentam a competitividade
do setor pecuário no RN. 
Página 7

transformando o RN

pequenas
empresas: 

ESPAÇO SEBRAE TERROIR 
APRESENTA A GASTRONOMIA 

POTIGUAR E SUAS ORIGENS

O Sebrae/RN mostrará durante a Festa do Boi 2018,
pelo segundo ano consecutivo, o melhor da
gastronomia potiguar no Espaço Terroir Potiguar,
que este ano tem como conceito “Comer, Comprar e
Aprender”.  Aliado a isso, será lançada uma unidade
demonstrativa agroecológica com o cultivo de
hortaliças e leguminosas, baseada no conceito da
agricultura orgânica.



MUITO ALÉM 
DE “OS SERTÕES”
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Avenida Lima e Silva 76 - Lagoa Nova
59075-710 Natal - RN - (0800-570-0800)

José Álvares Vieira
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-RN
José Ferreira de Melo Neto
Diretor Superintendente do SEBRAE-RN
João Helio Costa da Cunha Cavalcanti Junior
Diretor Técnico do SEBRAE-RN
José Eduardo Ribeiro Viana
Diretor de Operações do SEBRAE-RN
Edwin Aldrin Januário da Silva
Gerente da Unidade de Comunicação e Marketing

ENTIDADES DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores - ANORC
Agência de Fomento do Estado do RN - AGN
Associação Comercial e Industrial de Mossoró - ACIM
Banco do Brasil S/A - BB
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
Caixa Econômica Federal - CEF
Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do RN - FAERN
Federação das Associações Comerciais do RN - FACERN
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RN - FCDL
Federação das Indústrias do RN - FIERN
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN
Fundação de Apoio à Pesquisa do RN - FAPERN
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do RN - SEDEC
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI - DR- RN

ESCRITÓRIOS REGIONAIS
* Apodi - Rua Joaquim Teixeira de Moura, 1315 -  Portal da Chapada - 59700-000 –
(84) 3333-3940
* Assú - Rua Bernardo Vieira, 104 - Centro – 59.650-000 – (84) 3331-8304
* Caicó - Rua General Dantas, 215 -Centro -59.300-000  - (84) 3417-7400
* Currais Novos - Rua Lula Gomes, 112 - Centro - 59380-000 - (84) 3405-7500
* Joao Câmara - Rua Antônio Proença, 721- Centro - 59.550-000 - (84) 3262-2115
* Mossoró - Rua Rui Barbosa, 630 - Centro - 59.600-230 - (84) 3317-8800
* Nova Cruz - Rua 15 de Novembro, 174 - Centro - 59.215-000 - (84)3281-6100
* Pau dos Ferros - Rua Quintino Bocaiuva, 295 - Centro – 59.900-000 - (84) 33516300
* Santa Cruz - Rua Lourenço da Rocha, 103 - Centro - 59.000.00 - (84) 3291-7300

Um século já se passou
desde que Euclides da Cunha
publicou “Os Sertões”. Seu tema
central - a guerra de Canudos -,
serviu de pano de fundo à
criação da figura típica do
sofrido e persistente sertanejo e
sua relação com a terra seca,
árida, quase desértica com a
qual tinha ligação profunda.
Talvez, àquela época, esse
panorama fosse verdadeiro.
Senão a obra não teria se
tornado um clássico. “O
sertanejo é, antes de tudo, um
forte”. Quem de nós já não leu
ou ouviu esta frase?

Há muito menos tempo,
ainda persistia (pessimistas
dirão que persiste) a imagem do
Nordeste pobre, do migrante
que ia se tornar candango na
construção de Brasília ou peão
em São Paulo. Nordeste onde as
“Obras Contra as Secas” eram
chamadas de “Indústria da
Seca”, com verbas desviadas por
e para políticos vorazes. Em
tempos de Lava-Jato, tudo
mudou. A corrupção alastrou-
se pelo país todo, mas isso é
outra conversa. 

O trabalho do SEBRAE junto
ao agronegócio comprova que o
velho estereótipo foi

desmistificado, derrotado pela
realidade de pomares
produtivos e rentáveis, em
plena caatinga; de produtos
agrícolas com certificações
variadas, que garantem sua
colocação em mercados
mundiais; ou de verduras
orgânicas, comercializadas em
estabelecimentos
especializados. O SEBRAE
também conseguiu
transformar meleiros em
apicultores e pescadores
viraram criadores de peixes em
viveiros. São muitas as
mudanças e os avanços,
inúmeras as incorporações de
tecnologias que melhoraram a
produção e a produtividade nas
atividades agropastoris, que
ganham mercado e se afirmam
na gastronomia nacional.
Como o queijo artesanal do
Seridó, que hoje, depois de
longa mas vitoriosa luta, é uma
atividade totalmente legalizada,
que integra e fortalece a extensa
cadeia produtiva do leite. Claro
que há muito a fazer, mas o
trabalho aponta caminhos e
alternativas viáveis.  

Nela cabem muitos atores e
processos. Os mais relevantes,
por certo, são os rebanhos

bovinos. Em particular, as
vacas, público-alvo visado pelo
SEBRAE/RN no Projeto Leite e
Genética, com o Geneleite e o
Genecorte. Matrizes bovinas de
alto rendimento, em leite ou
carne, puderam ser manejadas
para que, ao final de sua vida
reprodutiva, tivessem sido
mães biológicas de dezenas de
crias, que carregam carga
genética igual ou superior à sua.
O que pareceu, à primeira vista,
ficção científica para os que
acreditam no Nordeste
sofredor, foi conseguido com
barrigas de aluguel e fertilização
in vitro. O óvulo retirado da vaca
mais produtiva é fertilizado em

laboratório com sêmen de
reprodutor selecionado, sendo
o embrião implantado em vacas
comuns, que gestarão
normalmente os filhos das
doadoras de óvulos. Altíssima
tecnologia, melhorando o
plantel bovino do Rio Grande
do Norte e a vida de muitos
pecuaristas. Inclusive de
pequenos proprietários para os
quais tal avanço tecnológico
jamais chegaria. 

Há também a vertente da
inseminação em tempo certo,
com escolha dos melhores
reprodutores da raça e
sincronização do nascimento
das crias, encurtando a
distância entre partos e
facilitando o manejo, seja nos
cuidados iniciais, após partos,
ou na finalização dos rebanhos
de corte. Tal planejamento se
traduz em redução de custos e
produto final de alta qualidade.  

Durante a Festa do Boi 2018,
no espaço SEBRAE, será
possível ao visitante admirar e
comprar a bezerrada de sete
raças distintas e diferentes
aptidões, com idades variando
entre 6 e 18 meses, nascidos em
decorrência do Genecorte e
Geneleite. Com a mesma lógica
e igual capricho, o SEBRAE/RN
iniciou o Genepotro,
trabalhando as raças manga-
larga marchador e quarto de
milha. A popularização de
cavalgadas como esporte,
confraternização entre amigos
ou turismo abre o leque de
negócios para criadores e

selecionadores de equinos.
Além, obviamente, da
vaquejada, ícone da nossa
tradição e cultura rural, que
deve ser abertamente
defendida e valorizada.

Há ainda uma pérola no
agronegócio, a joia da coroa da
qual vou aqui falar
superficialmente, que ainda
produzirá muitos frutos. Refiro-
me ao Núcleo de Inovação e
Tecnologia do Leite e
Valorização do Queijo Artesanal
– NITAL. Nome tão grande
quanto seu propósito de unir
Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação – PDI, um desafio para
a Escola Agrícola de Jundiaí,
UFRN e SEBRAE. Conta com
parceiros diversos e uma equipe
interdisciplinar de professores
doutores e mestres, que se
unirão para pesquisar, conceber
e executar ações que lançarão
bases firmes para melhoria e
fortalecimento da cadeia
produtiva do leite e derivados,
englobando, dentre outros
temas, melhoramento genético
dos rebanhos e conservação de
pastagens. 

Este desafio também será
mostrado na Festa do Boi 2018.
Ela acontece há 56 anos,
conduzida por idealistas que
acreditaram e acreditam em um
Rio Grande do Norte rural
melhor e mais produtivo. Sei
que alguns já ficaram pelo
caminho. Afinal, são 56 anos.
Mas outros continuam, firmes,
a caminhada. A todos, minha
homenagem.

OPINIÃO
JOSÉ FERREIRA 
DE MELO NETO

DIRETOR 
SUPERINTENDENTE 

DO SEBRAE/RN

@sebraernwww.rn.sebrae.com.br www.facebook.com/sebraern @sebraern (84) 99911.0160



Festa do Boi é vitrine
para o agronegócio
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Novas tecnologias e
novos conceitos para
agregar mais valor ao
tradicional agronegócio do
Rio Grande do Norte. É isso
que o Sebrae/RN vai
mostrar nesta 56ª edição da
Festa do Boi, a maior feira
agropecuária  do Nordeste,
de 12 a 20 de outubro,  no
Parque de Exposições
Aristófanes Fernandes, em
Parnamirim,  Região
Metropolitana de Natal.

A Festa do Boi será uma
vitrine para o Sebrae/RN
mostrar aos diversos
setores da economia, não
apenas o agropecuário, o
que os pequenos
produtores rurais
potiguares estão fazendo
no campo que pode muito

bem estar no cardápio dos melhores
restaurantes do país, nas prateleiras de
supermercados, nos bistrôs, lojas de
conveniência, nas padarias gourmets, nas
cozinhas de renomados chefs ou de qualquer
pessoa. Enfim, onde se dê valor à boa
gastronomia, culinária, seja lá qual for o
conceito de boa comida.

São esperados no espaço Sebrae Terroir,  na
Festa do Boi, que tem como tema “Comer,
Comprar e Aprender”, aproximadamente 20 mil
visitantes. O espaço receberá 90 caravanas, 35
expositores, 90 compradores, 36 queijeiras de 9
estados, além de  capacitação para 5.700
pessoas através de cursos e oficinas, 40
palestras técnicas, 27 oficinas gastronômicas.

O Sebrae está participando da Festa do Boi
há mais de duas décadas. “Sempre sob a ótica
de levar soluções para o produtor”, justifica o
gerente da Unidade de Desenvolvimento do
Agronegócio do Sebrae/RN, Angelo Baeta. O
foco do Sebrae na Festa não é apenas o
agronegócio, mesmo o evento sendo uma feira

e exposição agropecuária.
“A gente trabalha muito
mais do que o
agronegócio.
Trabalhamos com o
empreendedorismo
voltado para o segmento
de pequenas e
microempresas, seja no
agro, na indústria, no
comércio ou no serviço.
Também atuamos no
acesso a mercado,
fomento às startups,
incubadoras de diversos
segmentos e muito mais”,
enumera Baeta. Inovações
mercadológicas, novas
plataformas e ambientes
físicos e virtuais de
egócios levaram o
Sebrae/RN, nos últimos
três anos, a
multidirecionar o foco de
sua atuação no mercado,
mas sempre priorizando o
produtor de qualquer
segmento atendido por
suas diversas unidades.
“Neste momento é
interessante mostrar o
que o Sebrae pode fazer,
não necessariamente só
para o produtor rural, mas
para qualquer micro e
pequena empresa. Apesar
de a Festa do Boi ser um
evento agropecuário, lá
existem diversas outras
micro e pequenas
empresas atuando”,
descreve Angelo Baeta. Na
Unidade de

Desenvolvimento do
Agronegócio são
desenvolvidos projetos
como o Sertão
Empreendedor, que
trabalha no meio rural;
fruticultura; pecuária de
leite e corte com
melhoramento genético
através, também, de
fertilização in vitro;
ovinocaprinocultura;
apicultura e
meliponicultura (abelha
sem ferrão); alimentos
orgânicos; aquicultura
(ostra, camarão e peixes de
água doce); produção de
alho nobre; queijo
artesanal e galinha caipira.

A Festa do Boi é uma vitrine para o Sebrae/RN mostrar o que os
pequenos produtores rurais potiguares estão fazendo no campo.
Ações que podem ampliar as oportunidades e parcerias com
restaurantes, supermercados e casas especializadas

O Sebrae vai mostrar na
Festa do Boi o que se produz,
se vende e como se deve fazer
para comercializar a produção
de micro e pequenas
empresas do Rio Grande do
Norte, resume o gerente da
Unidade de Agronegócio do
Sebrae/RN, Angelo Baeta. A
Festa do Boi é um evento
onde o  Sebrae mostra toda a
sua potencialidade e
capacidade de fazer conexão
com a indústria, o comércio,
os serviços e outros setores. 

Angelo Baeta explica que o
Sebrae não quer mais um
evento com foco só no
produtor. “Agora a micro e
pequena empresa tem
oportunidades de se
qualificar, melhorar seu
produto”, complementa. 

A estratégia é qualificar
melhor o produtor local para,
a partir dessa oportunidade,
ele agregar diferenciais a seus
produtos. Por isso é tão
importante o Terroir, que é a
valorização do produto da
terra, conceitua  Baeta.

O objetivo é atrair  as
pessoas e empresas que não
estavam conectadas com essa
oportunidade de ver produtos
locais na Festa como
restaurantes, bistrôs,
mercadinhos especializados.
Baeta destaca que esse é o
arranjo que que o Sebrae está
tentando fazer até para
qualificar melhor esses
produtos.  A nova formatação
para a Festa do Boi, diz Baeta,
agrega conceitos inovadores
na forma de atuação da
Unidade de Agronegócio. 

Esta edição da Festa é um
divisor de águas, explica
Baeta. Segundo ele, o
agronegócio é a principal
atividade econômica do
estado mas não anda sozinho:
“Se não trouxer junto a
indústria, o comércio e o
serviço, desconecta o RN das
novas necessidades”.

O que as pequenas 
empresas têm
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Novidades 
no Espaço 
Empreendedor
Na Festa do Boi 2018,o Espaço Empreendedor 
do Sebrae/RN terá o fortalecimento do 
Espaço Terroir e o evento de finanças sociais 

Pelo segundo ano
consecutivo, o Sebrae/RN
amplia e fortalece o “Espaço
Terroir Potiguar”, reunindo
renomados Chefs norte-
rio-grandenses e de outros
Estados brasileiros na Festa
do Boi 2018. Outra inovação
é a realização de um evento
de Negócios de Impacto
Social, uma versão do
conceituado programa da
TV fechada Sony, Shark
Tank Brasil, sob o comando
da empresária e
investidora-anjo, Camila
Farani. Estas e outras
novidades do Espaço
Empreendedor do Sebrae
na Festa do Boi, você
confere nesta entrevista
exclusiva do Diretor de
Operações do Sebrae-RN,
Eduardo Viana.

O Sebrae participa da
Festa do Boi há 21 anos.
Qual a novidade do Espaço
Empreendedor para este
ano?

Temos duas novidades
para 2018. A primeira é o
fortalecimento do Espaço
Terroir, que estamos
montando pelo segundo
ano consecutivo, com
muitas oficinas
gastronômicas. A proposta
é mostrarmos produtos
locais e oportunizarmos
experiências aos potenciais
clientes e compradores.
Aproximar compradores
diferenciados para
produtos diferenciados.
Além do espaço de
comercialização, teremos a
participação de vários chefs
renomados, preparando
receitas com esses
produtos. Compradores
que antes não vinham ao
maior evento agropecuário
do Nordeste, como
restaurantes, hotéis, lojas
especializadas, mercados e
outros, serão atraídos por
este espaço diferenciado e
inovador.

A segunda novidade é o
evento de finanças sociais,
baseado no programa da

Sony, o Shark Tank Brasil,
com a presença de
investidores-anjo que
analisarão empresas
potiguares de diversos
segmentos de atuação,
com ênfase em negócios
de impacto social. Um
desses investidores é a
participante do programa
da Sony, a Camila Farani e a
apresentação será aberta
ao público, mediante o
pagamento de ingresso de
R$ 100,00 (inteira) ou
metade para estudantes e
outras categorias,
conforme previsto em lei
estadual.

O agronegócio é o

carro-chefe da Festa do Boi,
mas há como ampliar a
atuação do Sebrae? Isso vai
ser feito de que forma?

A Festa do Boi é o maior
evento agropecuário do
Nordeste, na atualidade.
Há três anos estamos
ampliando esse conceito.
Antes trabalhávamos
exclusivamente com
projetos relacionados ao
agronegócio potiguar, mas
isso era pouco, uma vez
que a exposição
agropecuária envolve toda
a longa cadeia produtiva do
agronegócio, não apenas os
produtores rurais, mas
todos os setores

econômicos do Rio Grande
do Norte. Nessa visão,
temos ampliado nossa
participação e mostrado
que ‘TEM SEBRAE’ para
todas as micro e pequenas
empresas que participam
direta ou indiretamente da
Festa do Boi. Atraímos
novos olhares de empresas
à medida em que geramos
oportunidades de mercado
e divulgamos tendências
de consumo e produção.

O país vive uma crise
econômica,mas
especialistas apontam
recuperação.O momento é
de apostar em novas

tendências de mercado
relacionadas ao
agronegócio?

A valorização da
produção local e feita de
forma artesanal, como os
queijos de coalho de
manteiga artesanal e outros,
é uma tendência que ganha
cada vez mais adeptos, assim
como a alimentação
saudável, que são focos dessa
edição no Espaço
Empreendedor do Sebrae, na
Festa do Boi.

Quais os diferenciais que
o Rio Grande do Norte pode
apresentar como
alternativas para as micro e
pequenas empresas na Festa
do Boi?

A diferenciação de
produtos e a excelência na
qualidade de produção são
palavras de ordem no
mercado. No Rio Grande do
Norte não poderia ser
diferente. O Sebrae trabalha
o conceito do Terroir, de
forma mais ampla,
mostrando a força de
pequenos empreendimentos
rurais e como produtos de
características locais
fortalecem a sua origem e
dão nova dinâmica ao
mercado, com
sustentabilidade e
reposicionamento. Algumas
dessas empresas com
diferenciais estarão
presentes, realizando vendas
e degustação, além de
repassarem conhecimento
de suas histórias de sucesso.
E, se elas puderam se
diferenciar, por que não
muitas outras seguirem esses
exemplos? Convidamos
empreendedores e
potenciais empreendedores
a embarcarem nessa jornada
gastronômica com chefs
reconhecidos
nacionalmente e que estarão
participando deste evento,
que tem duração de oito dias
no Parque Aristófanes
Fernandes, em Parnamirim,
na região metropolitana de
Natal.

EDUARDO VIANA - DIRETOR DE OPERAÇÕES DO SEBRAE-RN
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potiguares contam com
o Projeto Leite e
Genética no Rio Grande
do Norte, que
desenvolve duas ações
inéditas no estado: o
Geneleite e o Genecorte
que possibilitam aos
criadores potiguares
contar com a tecnologia
da Fertilização In Vitro
(FIV) do Laboratório de
Melhoramento Genético
Animal (IBS GEN),
inaugurado há exatos

três anos, através de uma
parceria entre o
Sebrae/RN e Instituto
BioSistêmico (IBS).

A biotecnologia para o
melhoramento genético
do rebanho bovino
potiguar utiliza vacas
matrizes e reprodutores
por meio da transferência
de embriões e fertilização
in vitro. O gestor do
Projeto Leite e Genética,
engenheiro agrônomo
Acácio Brito, explica que a
tecnologia vai até as mais
remotas áreas rurais do
estado em uma ação
também pioneira para o
produtor rural.

Qualidade
Com o projeto, o

rebanho potiguar começa
a ganhar qualidade e
mostrar resultados de
melhoramento genético,
que reflete na produção
bovina. Uma nova geração
de vacas leiteiras e gado
para corte já povoa currais
em todo o estado e
participa de feiras
agropecuárias. “Melhor
certificado para o projeto

Nas diversas regiões
do Rio Grande do Norte,
pecuaristas têm acesso à
biotecnologia mais
avançada na área da
genética de animais. Isso
graças à implantação de
estrutura destinada ao
melhoramento da
produção do gado
bovino de leite e de corte. 

Pequenos, médios e
grandes produtores de
bovinos dos territórios

No RN,pecuaristas têm acesso à biotecnologia
mais avançadas na área da genética de 
reprodução de animais bovinos de corte e de leite

BIOTECNOLOGIA
TRANSFORMA 
PECUÁRIA POTIGUAR

LABORATÓRIO DE GENÉTICA

/// PROJETO LEITE E GENÉTICA NO RN

Resultados 2015-2018
Atendimentos de Campo

Total 4.437

Inseminação Artificial por Tempo Fixo
(IATF) – programada

21.315 
vacas inseminadas

8.848
crias

Melhoramento Genético
Fertilização In Vitro
Produção de 840 prenhezes

Impacto econômico
Investimento: R$ 4.000.000,00
Bezerros Gerados:
FIV - 840 x R$ 5.000,00 = R$ 4.200.000,00
IATF - 8.848 x R$ 800,00 = R$ 7.078.400,00

não há”, resume Acácio
Brito. 

O gestor frisa que
atualmente a tecnologia
é acessível aos
selecionadores do Rio
Grande do Norte, que
contam com
profissionais altamente
qualificados na
execução dos serviços
de fertilização in vitro e
com um subsídio de até
70% dos custos.

Melhoramento
O laboratório de

Melhoramento Genético
IBS GEN está instalado
no bairro de Neópolis,
em Natal, e serve de base

de atendimento a todas
as ações. Anteriormente,
a fertilização in vitro era
feita em um laboratório
em Rio Preto, em São
Paulo. Tem capacidade
instalada para produzir
4,5 mil embriões/mês.
Na estrutura que recebeu
investimento de R$ 500
mil estão equipamentos
de última geração
distribuídos na sala de
lavagem, onde é feita a
esterilização e secagem
dos materiais; sala de
cultivo para a fertilização,
maturação e avaliação do
sêmen e sala de meios,
onde ocorre a produção
dos embriões.
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Transformação
da realidade

Mudar a realidade do rebanho bovino para corte e leite do
Rio Grande do Norte é o propósito maior do projeto Leite e
Genética, desenvolvido pelo Sebrae-RN. E a transformação já
está acontecendo. Executado há mais de seis anos, o projeto de
2015 a 2018 já realizou 4.437 atendimentos em propriedades de
pecuaristas potiguares.

“O Sebrae quer elevar a produtividade do rebanho bovino.
Com o Projeto Leite e Genética queremos bovinos com maior
produtividade para o corte e para o leite, melhorando o padrão
genético dos animais”, enfatiza o gestor do projeto, Acácio Brito.

Anualmente são atendidos, em média, 200 produtores de
gado bovino. O número de vacas avaliadas com o uso de
ultrassom, entre 2015 e 2018, foi de 42.434 animais. Esse
trabalho contribui para a eficiência reprodutiva dos rebanhos
de todo o estado do Rio Grande do Norte. 

Os resultados acontecem em um momento crítico para a
pecuária do estado, que de 2012 a 2017, mais fortemente,
atravessou um período de estiagem que provocou a redução do
rebanho e comprometeu a sua qualidade, atingindo de forma
severa o pequeno produtor rural. 

Os números do
monitoramento mostram
que projeto chega aos
rincões da terra potiguar.
Um dos maiores êxitos,
exemplifica o gestor, é a
sistemática de
atendimento com os dois
laboratórios, o Vaca Móvel
e o Rufião, que se deslocam
até às propriedades rurais
beneficiando,
principalmente,
produtores que não
imaginavam ser possível
receber a visita de um
veterinário para monitorar
os seus animais.

O Rufião tem um médico
veterinário e é equipado com
ultrassom para realizar
diagnóstico nas vacas. A
avaliação do ponto de vista
reprodutivo do rebanho é
feita animal por animal. 

“Queremos que, com
uma gestão profissional, o
rebanho bovino do Rio
Grande do Norte dê um
salto de qualidade”, espera
Acácio Brito, destacando
que uma grande vantagem
é que os processos são
planejados, inclusive com
data para fecundação
predeterminada. 

O Projeto Leite e
Genética conta com dois
laboratórios: Vaca Móvel e
Rufião Móvel que se
deslocam da sede do
laboratório do Instituto
BioSistêmico, em Natal, e
onde é realizada a
fertilização in vitro. 

No laboratório Rufião
Móvel é feito o diagnóstico
das vacas que estão
prenhas e o tempo de
gestação, e das que estão
vazias, e prontas para
reprodução. A partir desses
dados é feito o
planejamento para a
inseminação artificial da
matriz escolhida. 

No Vaca Móvel, o
produtor tem direito a
análises da qualidade do
leite de forma geral com a
quantificação de todas as
substâncias que entram na
sua composição. 

Também são oferecidas
orientações sobre o
calendário sanitário do
rebanho, as principais
doenças a serem
controladas e as vacinas
que o produtor pode
aplicar para as doenças
mais comuns e as possíveis
doenças reprodutivas. 

“Nosso interesse é que o
animal esteja sadio para
poder gerar boas crias”,
explica Acácio Brito. “Se
não fosse assim, não
haveria condições de
atender ao produtor”,
completa. 

Outro exemplo da
facilidade de acesso à alta
tecnologia que o projeto
atende é o exame de
ultrassom para avaliação
ginecológica e diagnóstico
de gestação das matrizes
que é feito no Rufião
Móvel, onde também todos
os protocolos de
biotecnologia de
reprodução do tipo
Inseminação Artificial em
Tempo Fixo (IATF) são
fornecidos.

Projeto Leite e Genética transforma o
rebanho bovino do Estado. Entre 2015 
e 2018, realizou 4.437 atendimentos

/// PROJETO 
LEITE E GENÉTICA

1 O Sebrae financia
até 70% dos custos

de consultorias
tecnológicas através
do SebraeTec

2 Presta serviço
conforme

proposta apresentada
e pacote de serviços
tecnológicos adquirido
pelo produtor

3 Realiza
consultorias

tecnológicas na
propriedade do
produtor, seguindo o
termo de adesão

4 Disponibiliza
infraestrutura e

mão de obra para
realização das etapas
do projeto

5Orienta sobre as
práticas de ordenha

higiênica, interpreta as
análises do leite quanto
aos parâmetros físico-
químicos e recomenda
procedimentos de
nutrição e sanidade
animal

ACÁCIO BRITO - SEBRAE/RN

As vacas de 
quatro rodas



175 produtores
participam 
do projeto
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Projeto Leite e Genética atende hoje 175
produtores de 63 municípios do Rio Grande
do Norte. Maior concentração está no Seridó

/// PROJETO LEITE E GENÉTICA NO RN
PASSO A PASSO

LABORATÓRIO VACA MÓVEL

àà Realiza até 02 análises de qualidade do leite
àà Até 02 análises de contagem somática
àà Determina teores de substâncias do leite
àà Pesquisa indicadores de fraudes e
adulterações na amostra do leite
àà Implanta calendário sanitário dos rebanhos
àà Pode realizar vacinação das bezerras de 03 a
08 meses contra brucelose, a critério do
produtor que paga a dose
àà Realiza Inseminações Artificiais em Tempo
Fixo (CRIATF) conforme pacote adquirido
àà Coleta uma amostra de solo para análise

LABORATÓRIO RUFIÃO MÓVEL (CRIATF-IATF)
àà Realiza avaliação ginecológica e diagnóstico
de gestação de matrizes com ultrassom
àà Orienta planejamento e distribuição
sincronizada da produção através da
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF)
àà Protocola matrizes vazias e aptas a
receberem IATF
àà Orienta sobre mineralização e alimentação
das matrizes
àà Orienta sobre aplicação de hormônios

(GENELEITE/GENECORTE-FIV)
àà Realiza a avaliação ginecológica e
diagnóstico de gestação das va-cas receptoras
com ultrassom
àà Protocola as repeceptoras vazias e aptas
àà Orienta aplicação hormonal
àà Aspiração de vacas doadoras
àà Fertilização in vitro
àà Transferência de embriões

“Percebemos que havia 
espaço para incorporar 
aos serviços prestados
pelo projeto, as 
biotecnologias 
de reprodução”.

ACÁCIO BRITO – GESTOR DO LEITE E GENÉTICA

Atualmente o Projeto
Leite e Genética atende a
175 produtores em 63 dos
167 municípios do Rio
Grande do Norte, sendo a
maior concentração maior
na região do Seridó e
municípios do entorno de
Natal.

O Seridó ainda tem uma
forte vocação pecuária e é
uma das regiões mais
importantes da bacia
leiteira do Estado. A
produção de gado para
corte está mais
concentrada na região do
entorno de Natal em
municípios, como São
Gonçalo do Amarante,
Poço Branco, Taipu e

havia espaço para incorporar aos
serviços prestados pelo projeto, as
biotecnologias de reprodução”, reforça
Brito.

A fertilização in vitro foi a grande
evolução do projeto com a biotecnologia
mais avançada para reprodução de
bovinos. ”A FIV possibilita que se tenha
uma matriz -  fêmea bovina - que
deixaria no máximo 10 filhos.
Possivelmente metade machos e metade
fêmeas, se tudo desse certo na vida dela”,
calcula o gestor. Pelo processo natural,
uma vaca ter 10 crias é muito raro, mas
com a fertilização in vitro se consegue
que ela deixe 30, 40, 50, 80 e até 100
filhos. Com a biotecnologia ainda existe
a possibilidade de escolher o sexo do
bezerro. “Isso do ponto de vista de
produção. Do pronto de vista de
competitividade é muito forte”, reitera o
engenheiro-agrônomo.

Ceará-Mirim.
Em 2012, quando o

projeto começou atendia a
80 produtores de gado
leiteiro. Não havia o projeto
de reprodução. As visitas
eram feitas com dois
laboratórios móveis. Um
monitorava a reprodução e
o outro, a qualidade do
leite.

O gestor do Projeto Leite
e Genética, engenheiro-
agrônomo Acácio Brito,
lembra que posteriormente
foram incorporadas as
biotecnologias de
reprodução com o projeto-
piloto de Inseminação
Artificial em Tempo Fixo
(IATF). “Percebemos que



para que conheçam os produtos
originários do Rio Grande do
Norte, seus potenciais e
histórias. Se forem
comerciantes, prestadores de
serviços, explica Mona Paula,
que os coloquem em seus
estabelecimentos comerciais,
restaurantes, hotéis,
conveniências, para que os
produtos potiguares ganhem
mais espaço aqui e em outros
estados. 

O Terroir Potiguarna Festa
do Boi este ano será um lugar
onde o público que
comparecer conheça os
produtos, provem e comprem.
Levem para casa e saibam um
pouco mais sobre a
procedência de cada um. O
espaço é um convite à
população em geral e pessoas
interessadas em negócios a
viver experiências sensoriais.
Além da exposição de produtos
potiguares, a programação terá
oficinas gastronômicas com
chefsnacionais e locais que vão
preparar alimentos terroircom
receitas que também fazem
parte do cardápio mesa da alta

gastronomia. Entre os chefs
estão Raquel Novaes e Irina
Cordeiro. E os ChefsDaniel
Cavalcanti, Sônia Benavides e
Walter Dantas que vão
participar do Painel “Chefs
Potiguares e suas influências”.

Nesta 56 edição da Festa do Boi,o
Sebrae vai apresentar os produtos que
ornam a tradição gastronômica do RN

Terroir para 
potiguar 
degustar

Pro

para o cultivo e produção de determinados alimentos de forma
ímpar, com raízes culturais e identidade ímpar.  Como no ano
passado, o Sebrae Terroir quer manter a relação entre produtor e
consumidor cada vez mais próxima, como explica a analista
técnica da Unidade de Desenvolvimento do Agronegócio, Mona
Paula Nóbrega. No ano passado os produtos eram de várias partes
do Brasil e a “novidade deste ano do Terroir Potiguar é uma maior
valorização dos produtos do Rio Grande do Norte. Do saber fazer
local, do nosso povo, dos diversos territórios do Rio Grande do
Norte. São produtos diferenciados e com valor agregado, seja na
diferenciação de embalagem, na certificação orgânica, nos selos de
qualidade ou denominação de origem”, explica Mona Paula.

A intenção do Terroir Potiguar é chamar a atenção das pessoas

Nos no
palestras té
Impacto, o
nacionais v
partir de se
potencialid
receberem
da investid
“tubarões”
principais 
investimen
versão pot
outros inve

O Shar
empreend
negócios 
potenciai
financiam
chamado
também u
de Impact
cases loca
circuito es
realizado 
dos muni
os escritó
Rio Grand

Produt
expor na fe
lançado no
é atendida
seja na pro
também n
e no Projet
nova em p
Indústrias 
projetos do
SebraeTec
tecnológic
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Por causa de uma xícara de
chá e uma Madeleine(o bolinho
de limão em forma de concha),
o escritor francês Marcel Proust
escreveu um dos clássicos da
literatura mundial, o livro “Em
Busca do Tempo Perdido”. Foi
essa combinação que lhe trouxe
à memória, através do paladar e
do olfato, as lembranças da
infância. E nesta 56ª edição da
Festa do Boi, o Sebrae Terroir– O
sabor de cada lugar, vai
apresentar ao público do evento
os produtos que fazem parte da
tradição gastronômica do Rio
Grande do Norte. 

Esta é a segunda vez
consecutiva que o Sebrae leva à
feira a expressão francesa que
este ano tem como tema
“Terroir Potiguar– Comer,
Comprar e Aprender”. O termo
que não tem tradução literal
pode ser entendido como uma
região demarcada com
características próprias de um
lugar, seu clima, sua natureza e
sua geografia de onde
germinam e fazem brotar um
alimento peculiar. E conectam
o lugar, seu povo e suas técnicas

CHEFS ESTARÃO NO SEBRAE TERROIR

MONA PA

“A novidade deste
ano é o Terroir
Potiguar, a
valorização dos
produtos do Rio
Grande do Norte. Do
saber fazer local, do
nosso povo, dos
territórios do
Agreste, Seridó. São
produtos que têm
um valor agregado,
diferenciação de
embalagem,
certificação de
orgânicos”

MONA PAULA



Programação de alto impacto
Nos nove dias do evento haverá

palestras técnicas e o Shark Tankde
Impacto, onde grandes investidores
nacionais vão avaliar 10 empresas ao vivo a
partir de seus pitchs, identificando a
potencialidade desses negócios para
receberem investimentos. Sob o comando
da investidora-anjo Camila Farani, um dos
“tubarões” do Shark Tank Brasil, e um dos
principais nomes na área de
investimentos em startups no Brasil, a
versão potiguar do programa contará com
outros investidores-anjo. 

O Shark Tank é um game show onde
empreendedores apresentam ideias de
negócios em curto espaço de tempo a
potenciais investidores, a fim de obter
financiamento. Os investidores são
chamados de “ tubarões”. Acontecerá
também uma Maratona de Negócios
de Impacto com a apresentação de
cases locais com os vencedores do
circuito estadual de maratonas,
realizado em diversas universidades
dos municípios aonde estão presentes
os escritórios regionais do Sebrae no
Rio Grande do Norte.

Produtores rurais selecionados para
expor na feira se inscreveram em um edital
lançado no início do ano e a maior parte já
é atendida pelo Sebrae em outros projetos,
seja na produção de orgânicos, como
também no projeto Sertão Empreendedor
e no Projeto Produto Potiguar, que é uma
nova em parceria com a Federação das
Indústrias do estado.  Os participantes de
projetos do Sebrae são assistidos pelo
SebraeTec, um programa de apoio
tecnológico que, entre outras ações, presta

consultoria no desenvolvimento de
embalagens para produtos, acompanha a
qualidade dos produtos, realiza análise
físico-química de produtos como a
cachaça de alambique, por exemplo.
Também promove ações de acesso ao
mercado desses produtos, capacitando e
fortalecendo suas marcas para que elas
ampliem as oportunidades de
comercialização em vários mercados. 

No Espaço Cozinha Show haverá
oficinas com chefs que vão mostrar como
os produtos locais podem inspirar receitas
variadas, atendendo ao paladar mais
exigente de gourmets. Até oficina
sensorial para fazer tortas com mel está na
programação, assim como a Oficina
Cortes da Caatinga vai ensinar como fazer
um cabrito de forma adequada e de sabor
inigualável. Tudo isso misturado a
ingredientes nacionais e internacionais.
Nas 44 palestras técnicas, o público em
geral vai ter um resumo do painel do
agronegócio voltado para os pequenos
produtores rurais com técnicas de
manejo, startups, projeto Leite e Genética,
modelos de sustentabilidade em
meliponicultura, que é a produção de mel
a partir de abelhas sem ferrão como a
jandaíra, presente no Rio Grande do
Norte. E os chefspotiguares vão falar sobre
o que os influencia na cozinha. Além de
tudo que se faz hoje na agropecuária
potiguar, na aquicultura, fruticultura e os
modelos autossustentáveis de
convivência com o semiárido, como a
produção de queijos artesanais, cuja
tradição será preservada graças a uma
legislação estadual.
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MONA PAULA - SEBRAE/RN

/// DIA 12
àà  16h - Oficina MINI CHEFS:
Cookies com  Moinho dias Branco 
àà  18h - Oficina MINI CHEFS:
Brigadeiro Gourmet com Caroli
doces 
àà  20h - Oficina MINI CHEFS:
CupCakes com a Masterchef Raquel
Novaes

/// DIA 13
àà  16h - Queijeiros do Mato - Oficina
Show com Dieguinho Caseirinho e
Guilherme Capim.
àà  18h - Oficina Sensorial e
produção de tortas com mel e
outros produtos regionais com a
MasterChef Raquel Novaes
COZINHA SHOW  
àà  20H - Oficina Temperos do
Mundo - Chef Sergio Motta - Koru
Brasil

/// DIA 14
àà  16h - Oficina Queijos Potiguares
Inovadores  com o Laticinista Raoni
àà  18h - Oficina UnP: Defumando
aves em casa com os chefs Warison
Albino e Mildred Negreiros.
àà  20h - Oficina Criação de re-ceitas
com produtos e subprodutos de
Aves   com  Raquel Novaes
àà  16h - Oficina Cortes Traseiros de
Bovinos para Supermerca-dos com
Marili 

/// DIA 15
àà  18h -Oficina Cozinha sustentável
com Raquel Novaes
àà  20h - Oficina Biomas Brasil com
Irina Cordeiro
àà  14h - Oficina Cortes da Caatinga -
Cabrito com Cordeiro Chique

/// DIA 16
àà  16h - Oficina do nome ao prato:
Rota do Cordeiro. Nhoque de queijo
de cabra com file mignon de
cordeiro e molho de rapadura e
misso com Irina Cordeiro. 
àà  18h - Oficina Desbravando o
Cordeiro com Cordeiro Chique
àà  20h - Oficina Macaxeira rosti 
com Cordeiro na cachaça Raquel
Novaes

/// DIA 17
àà  16h - Oficina Cortes Dianteiro de
Bovinos para Supermercados com
Marili 
àà  18h - Oficina  Gastrotinga - Mato
no Prato Natureza Viva
comTimoteo Domingues
àà  20h - Cozinha nordestina de
matriarcado DE MÃE PARA FILHA
+ MODERNIDADE: Carpaccio de
sol (cura), espuma de nata, pó de
manteiga de garrafa, tuili de queijo
coalho e vinagrete de pimenta
biquinho.  Irina Cordeiro

/// DIA 18
àà  16h - Oficina BBQ: Cortes para
Churrasco- Marili 
àà  18h - Oficina Sensorial e
apresentação de receitas a base de
Suíno e produtos do Cajú Raquel
Novaes
àà  20h - Oficina MAR E mil CAJUS
UM SO INGREDIENTE E UM
MUNDO AO DISPOR: Peixe em
crosta de farofa de 3 cajus, consome
de cajuina e pirão de castanha de
caju com Irina Cor-deiro.

/// DIA 19
àà  16h - Oficina Desafio do Chef: Filé
de Panga -  Raquel Novaes
àà  18h - Oficina O sertão vai virar mar
aquicultura e mangue: gaspacho de
manga defumada, jerimum, crosta
de farofa de casca de camarão e
camarão na cachaça. Irina Cordeiro.
àà  20h - Oficina Ostras da Pipa com
a Chef Luciana Macedo

/// DIA 20
àà  16h - Oficina deHarmonização de
cachaças artesanais com  e
elaboração de aperitivos regionais
Raquel Novaes
àà  18h - Oficina de Harmonização:
Vinhos Nacionais e Queijos
Artesanais - ADEGA PERLAGI
àà  20h - Oficina Boteco sem carne e
com cerveja- receitas vegetarianas
harmonizadas com cervejas
artesanais:  3 pestiscos (caldo,
fritura e grelhado) e 3 Cervejas
artesanais (Ale, Weiss e IPA) Irina
Cordeiro e Cervejaria Raffe

ESPAÇO COZINHA SHOW 
12 A 20/10/2018 - 16H ÀS 22H



GenePotro vai 
GERAR ANIMAIS
de alto padrão

Agreste Potiguar, que
desde 1978 cria cavalo, e
tornou-se parceiro do
Sebrae na execução do
projeto. 
A transferência de
embriões é uma técnica
que permite fazer a
migração das éguas
doadoras para o útero das
receptoras, melhorando
as características
genéticas dos animais.
Isso garante obtenção de
potros de alta linhagem e
o prolongamento do
período reprodutivo das
éguas. 
Na inseminação artificial,
o sêmen é depositado nas
éguas por manipulação
mecânica para

se pode escolher o sexo do
animal. O processo pode
acelerar o melhoramento
genético e proporcionar
ganhos comerciais, pois as
fêmeas têm maior valor no
mercado. 
Segundo Acácio Brito, o
Sebrae do Rio Grande do
Norte é o único agente
estadual do país a
desenvolver o programa
Genepotro. “Tudo na
égua, em termos de
reprodução, é diferente da
vaca”, revela Acácio Brito,
lembrando que o rebanho
de animais de Quarto de
Milha do Rio Grande do
Norte é referência no país.
“Temos animais
extraordinários”, elogia.
Segundo o gestor do
Genepotro, a cadeia
produtiva dos equinos é
de extrema importância
para a economia potiguar,
principalmente porque o
animal está presente em
todos os municípios
potiguares em
modalidades como
cavalgadas e em
vaquejadas, uma das mais
tradicionais
manifestações culturais
da região Nordeste.

fecundação. Já o
congelamento do sêmen
equino serve como banco
de reserva genética para
animais de alto padrão
racial e comercial. 
Sexagem é uma
biotecnologia sofisticada e
inovadora no Brasil onde

Um recém-nascido entre os projetos do Sebrae no Rio
Grande do Norte para a pecuária, o Genepotro pretende
melhorar o rebanho equino do Rio Grande do Norte,
assim como já vem sendo feito pelo Leite e Genética
voltado para o gado bovino. Pensado para incentivar
entre os criadores a cultura do melhoramento genético,
o projeto tem subsídios de até 70% dos custos bancados
pelo Sebrae para os criadores que optarem pela adesão.
Tem apoio da Associação Norte-rio-grandense de
Criadores (Anorc) e da Associação Norte-rio-grandense
dos Criadores de Quarto de Milha (ANQM) e foi lançado
no início de julho deste ano. 
O Genepotro oferece biotecnologia de transferência de
embrião, inseminação de éguas reprodutoras
(prenhes), sexagem e congelamento de sêmen. Os
procedimentos são realizados na Central BompastO,
um haras localizado no município de Serrinha, no
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Projeto pretende melhorar rebanho Equino,
tem subsídios de até 70% do custo e oferece
Biotecnologia de transferência de embriões

/// PROJETO
GENEPOTRO 

70%
de subsídios do Sebrae
para quem fizer
adesão.

O QUE OFERECE
Biotecnologia de 
transferência de
embrião, inseminação
de éguas reprodutoras
(prenhes), sexagem e
Congelamento de
sêmen.

A TÉCNICA
A transferência de
embriões é uma técnica
que permite fazer a
migração desses de
éguas doadoras para o
útero das receptoras.

PROJETO FAZ INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL



Investimento  é em qualidade 

///  PROJETO GENEPOTRO - TERMO DE ADESÃO

São quatro tipos de serviços oferecidos pelo projeto
Genepotro:

1Transferência de Embriões (T.E) que tem como
procedimentos: comprador envia as éguas doadoras

com os exames sanitários; envio do sêmen do garanhão;
embriões serão implantados nas receptoras;
responsabilidade da central de oferecer alimentação ao
animal durante sua estadia nas suas instalações, além de
hormônios e exames de retorno; prenhez do produto na
receptora com garantia de 120 dias, quando seguidas as
recomendações protocolares.

2Inseminação de Reprodutoras, cujos procedimentos são:
serviço s de inseminação realizados na base física da

Central; envio de éguas com os devidos exames sanitários;
envio de sêmen do garanhão; prenhez do produto na
reprodutora com garantia de 120 dias, quando seguidas as
recomendações protocolares.

3Congelamento do Sêmen Equino, que tem como
procedimentos: o garanhão deverá ser enviado à Central

atendendo aos requisitos exigidos pelo Ministério da
Agricultura (MAPA); testes de adequação aos processos de
congelamento/descongelamento; o proprietário poderá
fazer seguro de transporte e permanência do garanhão na
Central e o tempo de permanência dependerá da quantidade
de palhetas contratadas.

4Sexagem de Sêmen Equino, cujos procedimentos são: o
proprietário poderá enviar o ejaculado ou fazer a coleta

na Central; o sêmen será processado na Central e as despesas
de coleta e frete ficam por conta do proprietário.

No projeto Genepotro,
para melhoramento da
qualidade dos equinos no
Rio Grande do Norte, o
Sebrae pretende investir
R$ 400 mil e o Sebraetec
cobre a maior parte dos
custos, atingindo até 70%
dos serviços, enquanto a
contrapartida do criador é
dos 30% restantes. O
produtor pode participar
através da aquisição de
pacotes com de serviços.
Nesta fase piloto serão
atendidos entre 30 e 50
criadores que servirão de
parâmetro de avaliação do
projeto, em 2018.

Pelas regras do Termo de
Adesão do projeto, o
criador pode adquirir de
uma a 10 doses de sêmen
sexado e o investimento
varia de R$ 900 a R$ 9 mil
para o produtor, que
também pode optar pelas
técnicas de transferência
de embriões fertilizados in
vitro. Neste caso, as éguas
doadoras são levadas à
Central BompastO e o
sêmen escolhido para
implantação dos embriões
nas éguas receptoras, que
ficam 45 dias no haras
para fechar o ciclo de
reprodução.  
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O Sebrae pretende investir R$ 400 mil no projeto Genepotro. O Sebraetec cobre
70% dos custos e o restante é a  contrapartida do criador de equinos

CAVALO DO HARAS BOMPASTO

HARAS BOMPASTO
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Caminhos 
que levam ao 
agronegócio 4.0
Sebrae prepara pequeno produtor do RN para
a migração para o agronegócio 4.0,que agiliza
processos e conecta segmentos produtivos

segmentos da economia.
A maioria dos

produtores do RN é de
pequenos proprietários de
terra. Há lugares ainda
sem acesso a internet, o
celular não pega. Mas se
não há acesso mobile tem
acesso a outras
tecnologias como
inseminação artificial,
melhoramento genético
de rebanho e da qualidade
do leite, que também são
alta tecnologia ofertada
pelo Sebrae em projetos e
programas voltados para a
área rural. 

A introdução dos
conceitos e utilização das
ferramentas tecnológicas
para o pequeno produtor

no campo, explica o
gerente da Unidade de
Agronegócios do
Sebrae/RN, Angelo Baeta,
faz parte de uma transição
feita sem muito alarde.

“O Sebrae está muito
focado na sua
ressignificação de atuação
e para isso a
transformação digital é
presente”, pontua Baeta.
Segundo ele, é importante
incorporar diversas
culturas com a tecnologia
para promover a
competitividade setorial
através da visão de cadeia
produtiva. 

O gerente de
Agronegócios explica:
“Não adianta chegar para
pequenos produtores e
dizer: olha, você vai usar
drone, vai ter um
mapeamento através de
satélite se ele não está
preparado para questões
básicas  ainda”. 

Mais importante, explica
o gerente, é realizar um
trabalho de
acompanhamento para
fazer com que os produtores
cheguem às tecnologias que
de alguma forma eles já têm
acesso através do programa
de melhoramento genético
do rebanho bovino que
utiliza laboratório com a
tecnologia mais avançada
do mundo.  

Os caminhos de
micros, pequenas, médias
e grandes empresas
acabam se cruzando em
ambientes virtuais, por
mais rudimentar que seja
o modo de produção de
alguns desses segmentos.
As infovias, mesmo para
quem não domina ou não
tem acesso às novas
tecnologias, são o futuro.
Nesta perspectiva, o
Sebrae está preparando o
produtor do Rio Grande
do Norte no processo de
migração para o
agronegócio 4.0, assim
chamado por sua
agilidade na execução dos
negócios e conectividade
com os diversos

ANGELO BAETA - SEBRAE/RN

Como está a atuação do Sebrae no
agronegócio potiguar?

O Sebrae discute um reposicionamento
em todas as áreas, não apenas no
agronegócio. Isso é interessante porque é
uma nova forma de atuação. Não que a gente
vai deixar de trabalhar especificamente com
cada setor desses, pelo contrário. A gente vai
fortalecer ainda mais esses setores. Só que a
ideia é que todos os projetos da casa, todo o
trabalho tenha uma noção de cadeia
produtiva. É importante destacar que para o
Sebrae agronegócio está relacionado ao
pequeno produtor, à produção orgânica e
diversificada, nada de monocultura
extensiva, que usa agrotóxico. Nosso conceito
de agronegócio é um  modelo
autossustentável. 

O que muda para o cliente, para a empresa
nessa forma de atendimento?

O Sebrae tem buscado atender aos seus
clientes de forma mais ampla com soluções
direcionadas para o negócio. Esse processo
possibilita uma maior interação entre as áreas
de atendimento da própria instituição. O
resultado disso se reflete tanto na cadeia
produtiva do agronegócio, quanto no alcance
de mercados diferenciados.

Qual o tamanho do agronegócio na
economia potiguar?

O Rio Grande do Norte tem uma economia
fortemente agropecuária. São pequenos
produtores rurais e agricultores familiares, que
formam a grande maioria do Rio Grande do
Norte. A maior  característica do nosso estado é
a predominância de pequenas propriedades
rurais com menos de 20 hectares.

Como é que esse pequeno produtor pode se
destacar na cadeia de valor do agronegócio? 

Você tem que diferenciar os produtos. É
nessa linha que a gente vem trabalhando, e o
orgânico é uma das possibilidades reais disso
acontecer. No Brasil este nicho de mercado
tem crescido bastante. No Rio Grande do Norte
é mais tímido, mas tem despertado o interesse
de alguns empreendedores. Havia um
problema muito sério que era o custo da
certificação e o Sebrae está desmistificando
isso, porque já foi mais caro. Atualmente com o
apoio tecnológico do Sebrae, conseguimos
fazer com que a certificação caiba no bolso do
pequeno produtor.

ANGELO BAETA 
GERENTE DA UNIDADE DE AGRONEGÓCIOS DO SEBRAE/RN

“Todos precisam ter noção
da cadeia produtiva”



Horta usa Adubos
e fertilizantes 
naturais

A horta agroecológica da
Unidade Demonstrativa do
Sebrae, na 56ª Festa do Boi
tem hortaliças, frutas e
legumes, além de adubos
naturais e  biofertilizantes.   O
consultor e agrônomo Luiz IV
(a grafia é em romanos
mesmo) mostra que tudo na
horta é natural. O adubo,
explica, é feito com torta de
mamona, cinzas, farinha de
osso e de chifres de animais,
farelo de arroz e de trigo,
estercos naturais e
biofertilizantes líquidos feitos
a partir de matéria orgânica
fermentada em ambiente
anaeróbico (sem presença de
ar). São esses adubos que
fertilizaram a horta da
Unidade composta por quatro
tipos de alface, cebolinha,
coentro, rúcula, dois tipos de
couve, tomate, cenoura,
milho. Cebola de cabeça,
jerimum, abobrinha,
beterraba, beringela.  Dentre
as Plantas aAlimentícias Não
Convencionais (PANC) está a
Phisalys, conhecida como
camapu, joá-de-capote, saco-
de-bode, bucho-de-rã, bate-
testa e mata-fome, presente

orgânicos nacional e estadual.
Na feira, haverá visita guiadas,
treinamentos e consultorias
presenciais.    Quem trabalha
com agricultura terá a
experimentação participativa,
não apenas no uso e
desenvolvimento de práticas
diferenciadas, mas também,
no aprendizado sobre
possibilidades de solução de
problemas. “O agricultor
também aprende a trabalhar de
forma organizada e solidária,
desenvolvendo competências
que vão além das técnicas
produtivas, e resgatando
antigas formas de trabalho que
se realizavam com o enfoque
da solidariedade”, explica a
gestora do Projeto Orgânicos do
Sebrae, Sergina Fernandes
Dantas. 
Serviço - I SEMINÁRIO DE
PRODUÇÃO ORGÂNICA E
SUSTENTÁVEL NO RN 
Dia: 15/10/2018
Horário: 14h às 18h
Inscrições:
http://www.intelisoft.com.br/sebraefb

Local: Espaço SEBRAE Terroir – 56ª
Festa do Boi – Parque de Exposições
Aristófanes Fernandes –
Parnamirim/RN 
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Sebrae/RN cultiva horta que receberá
visitas guiadas,consultorias presenciais
e treinamentos durante a Festa do Boi

SEBRAE/RN CULTIVA HORTA ORGÂNICA NA FESTA DO BOI

como ingrediente para finalização de pratos exóticos e doces.
As sementes da horta foram doação da empresa Feltrin e
cultivadas dentro dos padrões da agricultura orgânica. Todas
foram plantadas estarem prontas para colher na Festa do Boi.
Ao lado da horta está o espaço de compostagem. Trata-se de
um processo biológico de valorização da matéria orgânica,
seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou
florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem
do lixo orgânico. O processo é natural, no qual os micro-
organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela
degradação de matéria orgânica, transformando-a em
húmus, um material muito rico em nutrientes e fértil.Marcus
Vinícius, consultor e agrônomo, é o responsável pela
compostagem na Unidade Demonstrativa. Segundo ele, o
processo é eficiente mas requer cuidados para garantir uma
boa fermentação e eliminação de organismos nocivos às
plantas na hora de adubar. A compostagem é feita de folhas e
galhos secos, geralmente desperdiçados nas propriedades.  A
Unidade é uma iniciativa do Sebrae com apoio do Ministério
da Agricultura. A entidade e faz parte da comissão de

/// HORTA
AGROECOLÓGICA 

O ADUBO
feito com torta de
mamona, cinzas, farinha
de osso e de chifres de
animais, farelo de arroz
e de trigo, estercos
naturais e
biofertilizantes líquidos
feitos a partir de matéria
orgânica fermentada em
ambiente anaeróbico

PANC
Phisalys, conhecida
como camapu, joá-de-
capote, saco-de-bode,
bucho-de-rã, bate-testa
e mata-fome,

COMPOSTAGEM
Técnica para formação
de resíduos em
substâncias húmicas
que vão  garantir adubo
para a plantação.
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Uma planta do bioma
caatinga que a maioria das
pessoas sequer sabe o nome
ou que dá um fruto utilizado
na alta gastronomia promete
ser uma das estrelas da
Unidade Demonstrativa
Agroecológica do Sebrae na
56ª Festa do Boi. O quilo do
Phisalys, nome científico do
camapu, pode chegar a R$ 100
nas lojas de produtos
especializados. Exótica, a
frutinha pode até chamar
atenção, mas o objetivo
Unidade Demonstrativa é
educativo, vai ensinar
produtores, estudantes e
população em geral como se
faz um cultivo agroecológico,
um passo fundamental para a
certificação de produtos da
agricultura orgânica,

tendência mundial que cresce
14% ao ano, explica a analista e
gestora do Projeto Orgânicos
do RN do Sebrae, Sergina
Fernandes Dantas. A Unidade,
diz a gestora, é uma forma de
levar o conhecimento ao maior
número de pessoas, o que é e
como se produz orgânicos.
Para isso, dois engenheiros
agrônomos credenciados do
SEBRAE, Luiz IV e Marcus
Vinícius, estruturaram a horta
demonstrativa com a mesma
técnica que aplicam nas
propriedades rurais. Em uma
plantação de orgânicos, nada
pode ser químico industrial.
Não se pode usar nenhum tipo
de agrotóxico.  Somente
biofertilizantes e defensivos
naturais. A gestora adverte que
mesmo seguido as regras de

produção, um produto só
pode ser chamado de
orgânico se for certificado
por entidades certificadoras
reconhecidas pelo Ministério
da Agricultura e Inmetro. Na
Unidade Demonstrativa,
pessoas interessadas vão
receber todas as informações
técnicas, orientação, tipo de
cultivo adequado, como
irrigar e do mercado de
orgânicos. O Sebrae atende
aos interessados nos nove
escritórios instalados no Rio
Grande do Norte, incluindo a
sede em Natal. Engenheiros
agrônomos mais próximos
da unidade demandada vão
à propriedade, fazem um
diagnóstico de situação e
orientam na produção para
posterior certificação.
Quando há implantação da
horta o Sebrae incentiva a
certificação. Supermercados,
lojas e estabelecimentos de
alimentação em geral só
podem comercializar
orgânicos do produtor
certificado por auditoria, que
possua o Selo Brasileiro de
Orgânico. Da mesma forma
em feiras de rua, o produtor
tem que, obrigatoriamente,
apresentar o certificado ou
declaração que comprove
que é vinculado à
Organização de Controle

Social (OCS).

Do município de Jandaíra, agreste potiguar, para o
sofisticado cardápio do restaurante D.O.M, do
internacional chef Alex Atala, no Jardins, bairro
paulistano, o mel produzido pela Associação de Jovens
Agroecologistas do Cabeço (JOCA) tem por trás uma
história de reconstrução da meliponicultura, a produção
do mel de abelha sem ferrão. 

O mel da abelha jandaíra, que dá nome ao município,
chega a custar até dez vezes mais que a de abelhas com
ferrão. A Associação já produziu este ano, 300 kg, um
volume expressivo mas que chegar à meta de uma
tonelada em 2019.

Desde 2009 a Associação trabalha o resgate da
produção do mel de jandaíra de forma orgânica. “Nós
fomos trabalhando técnicas de manejo principalmente
para repovoar o lugar multiplicando os enxames de
abelha”, diz o tesoureiro da JOCA, Francisco Melo
Medeiros.

Com foco em uma produção ambientalmente
correta, a Associação construiu um meliponário matriz
há dois anos para o trabalho de multiplicação dos
enxames através das famílias que participam do projeto.
Elas são responsáveis por montar a cadeia produtiva.
Paralelo, alguns meliponicultores já tinha suas caixas
para produção do mel.

A associação foi formada por 18 jovens mas o projeto
do meliponário matriz para multiplicação de enxames
envolve 20 famílias apesar de nem todas estarem
produzindo atualmente porque o processo de
multiplicação dos enxames é paulatino, explica
Francisco Medeiros.  Parar criar abelhas jandaíra dentro
das práticas agroecológicas e garantir a certificação
orgânica, o caminho não foi fácil. A espécie exige uma
série de cuidados no manejo, principalmente, porque a
produção depende da chuva e Jandaíra está em uma
região com problemas de recursos hídricos, em especial,
neste período de estiagem.

Slow Food
Para chegar ao D.O.M foi preciso caminhar nos

passos certos da Aliança dos Cozinheiros Slow Food, em
português literalmente “comida lenta”, um movimento
mundial da organização não-governamental fundada
por Carlos Petrini em 1986 com objetivo de levar à mesa,
alimentos saudáveis desde a prática de cultivo.  

Com o Sebrae, explica Francisco Medeiros, os
produtores fizeram cursos de capacitação em
empreendedorismo de gestão de negócios no meio
rural. Alex Atala tem uma preocupação com a
biodiversidade para  resgatar a cultura alimentar. Com
outros chefs faz parte de um movimento de preservação
para que alimentos genuínos não desapareçam,
descreve Francisco Medeiros. 

O que os rapazes de Jandaíra fazem chegou ao
pesquisador de meliponicultura Jerônimo Vilas Boas, do
Instituto ATA, que fez a ponte da JOCA com Atala. A JOCA
teve um encontro com Atala no Espaço Terroir do Sebrae
na Festa do Boi do ano passado e em festivais de
gastronomia em São Paulo.  

EQUIPE PROJETO ORGÂNICOS

Orgânicos
crescem 14% 
no mundo
Horta cultivada na Festa do Boi vai ensinar
produtores,estudantes e população em geral
como se faz um cultivo agroecológico

Dom de jandaíra é o mel



A  bioeconomia é prioridade
A bioeconomia é o resultado de uma revolução de inovações na área das

ciências biológicas. Está relacionada à invenção, ao desenvolvimento e ao uso de
produtos e processos biológicos nas áreas da biotecnologia

industrial, da saúde humana e da produtividade agrícola e pecuária, para
produção de alimentos mais saudáveis com manejo de baixo impacto ambiental

e mais eficiência na produção. Está entre as prioridades do Sebrae/RN para os
pequenos produtores do Estado. É esse conhecimento que a instituição tem

levado ao campo através de cursos de capacitação em diversos segmentos da 

atividade econômica, como a produção de ostras de forma sustentável para
evitar a depredação ambiental. Também a avicultura da galinha caipira em
contraponto à atividade industrial. Na apicultura estão sendo introduzidas
técnicas de aproveitamento do mel e seus derivados, à exemplo da fruticultura
com novas metodologias para a cajucultura com plantio tecnológico e a
ovinocaprinocultura, para aproveitamento da atividade tradicional,
principalmente, no interior do Rio Grande do Norte. Veja, a seguir, para onde o
Sebrae levabiotecnologia. 
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O Projeto de Desenvolvimento da
Ostreicultura Potiguar investe R$ 569 mil no
cultivo sustentável de ostras em áreas de
mangue. A parceria entre a Fundação Banco do
Brasil e o Sebrae vai atender a 30 associados da
Associação de Ostreicultores de Canguaretama
com qualificação através de consultorias,
repasse de técnicas de cultivo, manejo
adequado do molusco e ações de acesso a
mercados.

OSTRAS 
O PAIS - Produção Agroecológica Integrada e
Sustentável é um projeto que foi implantado em 11
municípios das regiões Agreste Potengi e Trairi do Rio
Grande do Norte no período de 2012 a 2016,
beneficiando 240 famílias,com o apoio da Fundação
Banco do Brasil (FBB) e do Sebrae.Agora,72 famílias,
serão beneficiadas com a implantação de aviários de
galinha de caipira,ampliando as fontes de renda com
a criação de aves caipira através do manejo
sustentável,com investimento de R$ 1,19 milhão.

AVICULTURA

O Sebrae atua na fruticultura do Rio Grande do
Norte com apoio na pesquisa e suporte técnico
em projetos de plantio de novas culturas como
a uva nas regiões Oeste,Trairi, Mato Grande e
Região Metropolitana de Natal, uma
alternativa de negócios para os pequenos
produtores.Também atua na revitalização da
cajucultura, substituindo cajueiros
antigos por variedades mais produtivas com
tecnologias mais avançadas.

FRUTICULTURA
Mais de 5 mil apicultores no RN são atendidos
pelo Sebrae através de cursos de capacitação e
uso da biotecnologia, como a extração da
apitoxina, veneno da abelha utilizada na
indústria farmacêutica, além do
aproveitamento do mel e seus derivados para
alimentação, e certificação do produto,
melhorando o manejo da cadeia produtiva.
Uma cooperativa de Apodi vai exportar mel
para o exigente mercado da Alemanha este ano.

APICULTURA

A tendência mundial de cultivo de produtos
orgânicos, associados a há-bitos saudáveis de
alimentação, é uma das prioridades do Sebrae
que transfere tecnologia através de
consultorias, cursos de capacitação e manejo
para o pequeno produtor rural no RN. No
catálogo de setores estão  cachaça, ostra,
camarão, arroz vermelho, frutas e hortaliças.

ORGÂNICOS 
Por iniciativa do Sebrae, o Rio Grande do Norte
é a 14º estado a entrar na Rota do Cordeiro,
promovida pelo Ministério da Integração
Nacional, que visa  modernizar a atividade no
país. O Sebrae também desenvolve ações para
fortalecer a ovinocaprinocultura através de
cursos, feiras e estímulo à produção de
alimentos a base de caprinos e ovinos.

OVINOCAPRINOCULTURA
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