Últimos

artigos

O negócio de sêmen - Por Valdomiro Poliselli Junior
Informação | 24 de Outubro de 2018

O investimento em touros de central para coleta e comercialização de sêmen se tornou um negócio rentável para pecuaristas e, principalmente, investidores urbanos que não precisam de fazenda pra ter seu gado.

O negócio de comercialização de sêmen se tornou uma realidade no Brasil, tanto que as cinco maiores empresas do setor são multinacionais. Presume-se que só em 2018 serão vendidas mais de 4 milhões de doses de sêmen somente da raça
angus, a líder de mercado dos últimos anos em função do cruzamento com vacas nelore e a produção de animais para abate com alta qualidade de carne e o melhor preço do mercado.
A aquisição de touros para produção de sêmen se tornou uma prática interessante para investidores de todos os setores, pois os touros são cuidados pelas centrais e o proprietário recebe mensalmente sua participação na comercialização das
doses de sêmen. O negócio se torna ainda mais seguro quando o investidor adquire parte do touro ficando um percentual da propriedade do animal com o proprietário criador que dará garantias de produtividade.
Entendendo melhor o negócio, para cada dose de sêmen vendida o proprietário recebe entre 15 a 20% do valor comercializado por dose. Por exemplo: um touro que produz 30 mil doses de sêmen ao ano vendidas a R$ 15 terá um faturamento bruto
de R$ 450 mil, ficando para o proprietário R$ 67.500,00.
Os números do mercado de sêmen superam as expectativas e pecuaristas e empresários começam a investir nesse segmento. É o caso do cantor Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano e do jogador Luís Fabiano que já adquiriram touros Angus da
VPJ Pecuária.
A VPJ Pecuária, empresa que desenvolve um dos mais importantes projetos de seleção e melhoramento genético das raças angus e brangus no Brasil, realizará no próximo dia 27 de outubro seu 21º leilão com oferta de 60 touros, sendo sete
selecionados através de um criterioso processo de avaliação por DNA e prova de desempenho para coleta de sêmen. Esses touros já seguem contratados pelas principais centrais de coleta e comercialização de sêmen no Brasil.
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