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Divulgação

Vai começar a maior
vitrine da cadeia leiteira,
e muito mais ...

Shopping do Leite

Divulgação / Christian Christóforo

Em sua 17ª edição, o Agroleite lança uma nova ferramenta de negócios de bovinos. Trata-se
do Shopping Agroleite, um ambiente de comercialização onde os expositores poderão colocar
a venda os animais jovens das raças que participam do evento: Holandesa Preta e Branca,
Holandesa Vermelha e Branca e Jersey. A ferramenta estará disponível tanto para os animais que
participarão da pista de julgamento quanto os específicos para comércio.

Resultado da somatória de esforços da Cooperativa
Castrolanda, patrocinadores oficiais, expositores de
empresas e de animais, associações de raças, instituições, governos e dos investidores da Cidade do Leite,
o Agroleite 2017 reúne 27 empresas do setor que,
em conjunto com a Castrolanda, mantêm a estrutura da cidade formada pelo Pavilhão Agroleite, Praça
Central e a Vila Holandesa.
Charmosas e bem ambientadas, as construções
transportam os visitantes a uma viagem pela Holanda,
inspiração arquitetônica da cidade. Ao longo do ano,
os sobrados da vila são utilizados pelos investidores
como um centro comercial do agronegócio, local para
receber seus clientes, fechar negócios e confraternizar.
Divulgação / Eduardo de Oliveira

Troféu Agroleite

Divulgação / Christian Christóforo

Durante a realização do Agroleite, um dos destaques fica para a cerimônia de premiação dos
vencedores do Troféu Agroleite. Este ano os premiados serão conhecidos na quarta-feira (16),
segundo dia da feira. Os finalistas são anunciados numa grande festa no Memorial da Imigração
Holandesa e a cerimônia é prestigiada por autoridades, personalidades ligadas ao agronegócio,
os próprios produtores e a imprensa. O objetivo do prêmio que reúne 18 categorias, é homenagear os maiores e melhores destaques do segmento da cadeia do leite.

Cinco empresas na dinâmica de máquinas

Quatro dias antes da
abertura oficial da 17ª
Feira do Agroleite em
Castro, a reportagem do
Página Um foi até a Colônia Castrolanda onde
conversou com Frans
Borg, presidente da
Cooperativa Castrolanda,
responsável por uma das
maiores exposições da
cadeia do leite no País.
Durante quase uma hora
ele falou dos desafios dessa feira e como se planeja
um evento de sucesso!

Empresa de Nova Zelândia patrocina feira

ENTREVISTA

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Jornalista Renato
de Oliveira entrevista
o presidente da
Cooperativa
Castrolanda,
Frans Borg

Planejar e apostar, com os pés no chão
Divulgação / Eduardo de Oliveira

Quatro dias antes da abertura
oficial da 17ª Feira do Agroleite em
Castro, a reportagem do Página
Um foi até a colônia Castrolanda
na sexta-feira (11), onde conversou
com Frans Borg, presidente da
Cooperativa Castrolanda, responsável por uma das maiores exposições da cadeia do leite no País.
--------------------------------Página Um - Qual sua expectativa para essa edição do Agroleite,
em se tratando de negócios, uma
vez que o País está saindo de uma
recessão?
Frans Borg - Se o País está
passando momentos nada interessantes para nós cidadãos, e nem
para os negócios, não quer dizer
que neste momento nós devemos
nos esconder. Já é conhecida a
expressão de que são nas crises é
que surgem as oportunidades e é
justamente aí que devemos buscar
crescer, evidentemente com os pés
no chão, mas não devemos nos retrairmos e buscar novas parcerias,
novas ideias, apostar exatamente
neste momento, e sobretudo estar
presente no mercado.
P1- Como se mede o montante
vendido - ano passado, foram 45
milhões -, se muitos negócios se
concretizam após a feira? Esta
comercialização pós Agroleite é
acrescida?
Frans - De fato é muito difícil
avaliar a questão de negócios feitos
durante a feira. A gente até tem
números. Mas a gente entende que
o resultado não deve ser imediato.
Os negócios durante feira dependem
muito do momento econômico. Num
primeiro momento, geramos conhe-
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Frans: "São nas crises que devemos buscar oportunidades"

cimento, informação e esperamos
o que isto vai gerar lá na frente,
nos próximos meses e até anos. O
que se pretende é investir a médio
e longo prazo. Dentro de nossas
cadeias de negócios precisamos
estar atualizados nas tendências do
mercado e para isso a gente buscar
oferecer, também conhecimentos
como o ciclo de palestras que ocorre
durante o evento.
P1- De que forma uma feira desse porte, direcionada, contribuiu para
o mercado e a economia do País?
Frans - O fato da feira é justamente trazer uma cadeia na área produtiva. A cadeia do leite, tem vários
elos, onde tem pessoas e empresas
participando e o grande objetivo é
trazer para a feira, todos esses elos
e compartilhar informações, necessidades e interesses e isto faz com que
se traga uma soma de conhecimentos
e se construa uma cadeia de negócios
mais abrangente e mais sustentável.
E isto acreditamos que possa ajudar
na economia do país.
P1- Na edição de 2016, a feira
foi visitada por 54 mil pessoas. A
expectativa é superar este volume?
Frans - Pela tendência do próprio evento acho que vamos superar
isso. A gente começou pequeno e
a cada nova edição vem crescendo
e continuamos com a tendência de
crescimento. A feira é técnica, voltada
para a classe produtora. Quem vem
tem interesse na cadeia do leite.
As vezes somos a atenção porque
o Agroleite não tem um parque de
diversões, outras atrações, mas
insistimos que a feira é dirigida e
é um evento para quem é da área.
Nós acreditamos que as pessoas
quem vem, com raras exceções como
escolas, universidades tem interesse
na feira, como estudo. De outro lado,
também achamos importante que as
crianças participem para saberem
que de fato o leite não vem da ‘caixinha’, mas vem da vaca. (risos). E os
próprios moradores também tem a
oportunidade na feira de alimentação
diferenciada, e sobretudo, uma opção
de diversão. A feira aqui, tem um
foco. E se você abrir apenas para
atrair público, as vezes para os
empresários e empresas que estão
na cadeia do leite, isto não é interessante. Mas o público em geral,
será sempre bem vindo. A maior
razão de se ter uma feira focada
no leite, com excelência que há na
região, para nós como produtores, é
importante porque atrai os olhos do
setor público, do setor privado, da
área de investimentos, da área dos
bancos. Na realidade, o Agroleite é
uma vitrine da cadeia do leite, onde
quem tem interesse em participar
disso, as portas estão sempre abertas. Além disso , para a Cooperativa
Castrolanda, a imagem de um evento
desse é muito positivo, isto se você
pensar em marca, em imagem institucional, padrão de organização,
da infraestrutura, isto transmite um
sentimento de qualidade e a imagem

que a Agoleite carrega, é de suma
importância para que isto seja divulgado. O Agroleite dita tendência de
mercado, de genética.
P1- Antes havia uma certa
pompa nas cerimônias de abertura,
com a presença de governador e
até ministros. No ano passado foi
mais contida. Por quê? Essa edição
seguirá o padrão da anterior?
Frans - Há momentos em que
a presença de determinadas pessoas
são importantes. O convite é bastante abrangente, mas tem um trabalho
diferenciado. O evento é realizado
a todo ano e não necessariamente
precisamos, em determinados momentos, dessas autoridades, mas
também é importante a variação
dessas personalidades e a gente até
espera essa variação, para que mais
pessoas possam participar e marcar
presença.
P1- O que representa a participação de uma empresa estrangeira,
no caso da Nova Zelândia, como
patrocinadora da feira. Poderia se
dizer que o Agroleite é um evento
internacional?
Frans - A gente sente há
vários a participação de outras
empresas estrangeiras as vezes não
diretamente na feira. São olheiros,
empresas de fora que tem interesse
em participar do mercado brasileiro,
nesta área de produção de leite e isto
faz com quem empresas estrangeiras
enxerguem o momento de mostrar a
sua presença. A embaixada da Nova
Zelândia que já há dois anos vem
visitando a feira e agora foi o caso
através da New Zealand Trade e
Interprise, agência de negócios da
Nova Zelândia, de participar diretamente do Agroleite. E para nós isto
é importante para que nos também
possamos conhecer a tecnologia que
é aplicada neste país e trazer isto
para a nossa região, para o nosso
estado e para nosso país.
P1- A vila Holandesa tem
projeto de ampliação, ou ela já está
grande para seus padrões?
Frans - A cidade do leite tem
um projeto que foi lançado há cinco
anos atrás e todo ano a gente vem
evoluindo neste projeto. Um ano
mais, outro ano menos e a decisão
de evoluir, recaem sobre a demanda
das necessidades e cada evento
a gente aprende onde estão as
deficiências, como por exemplo na
área de estacionamento, na logística
e outros setores. Há também mudanças que são aparentes, outras
já evoluíram, mas não aparecem.
Então, a cada edição temos sempre
novos empreendimentos na organização do Agroleite.
P1- No tocante a comissão
julgadora formada por estrangeiros,
é mudado o conceito das avalições,
ou os padrões e critérios são sempre os mesmos?
Frans - A Cooperativa é apenas
a organizadora do evento e são os

próprios participantes- os outros
elos da cadeia, no caso da comissão
julgadora é quem define padrões e
critérios de avaliação e nós oferecemos as condições para isto aconteça
da melhor forma, sobretudo de
forma isenta.
P1- Paralelo ao Agroleite, tem
também a dinâmica das máquinas
e campos de demonstração. Esse
fator tem importância fundamental
no evento? Fato concreto é que
teve aumentada a sua área de demonstração.
Frans - Existiam antes, a exposição das máquinas, mas a gente
passou a necessidade de que o
produtor enxergue estas máquinas
trabalhando, justamente para poder
avaliar melhor o desempenho. O ser
humano gosta de ‘ver para crer’,
Então existe hoje essa tendência de
que as máquinas não fiquem apenas
expostas, mas que estejam atuando
no campo. Pra isso, fizemos uma
parceria com o colégio Agrícola,
onde vamos usar o maquinário,
onde serão feitas demonstrações de
Divulgação / Eduardo de Oliveira

corte, beneficiamento e embalagem
desse produto e na sequência é
repassado para o colégio, que será
beneficiado, uma vez que não terá
custos e o aumento dessa área para
nós é de extrema importância. Nós
temos que ter um plano A, B e se
vier a chuva, até um plano C (risos).
Eu espero que a expectativa da chuva seja maior da nossa necessidade.
Estamos a quase cincoenta dias
sem chuva na região. Mas isto nós
deixamos nas mãos de Deus.
P1- Em 2016, a Cooperativa
Castrolanda adquiru a cervejaria Bier
Hoff e hoje ela estará no Agroleite.
Qual a relação com a feira? Além da
‘chopeira’ do leite, agora teremos a
do Chope, no Agroleite?
Frans - O negócio da Bier Hoff
é um negócio estratégico para a
Cooperativa. Nós queremos crescer
com essa marca, com o produto e
daí a importância dela estar presente
no Agroleite, embora não esteja
focado no evento, mas que faz parte
da cadeia alimentar. De outro , a
Alegra também está presente nesta
feira. Depois das seis da tarde, quando fechar a feira, nós teremos uma
‘chopeira de leite e uma chopeira de
choop’. [risos]
P1- O Agroleite tem crescido,
se modernizado, avançado em todos
os setores. Na contramão, tem Castro que, com raras exceções (rede
hoteleira, bares e restaurantes), não
acompanha esse ritmo, e parece não
entender a importância desse evento,
para a cidade. Não deveria haver
essa integração?

Frans: A tendência é que as
máquinas não fiquem só expostas

Frans - Nós não podemos
esperar que com um evento como o

Agroleite, outros setores possam caminhar juntos. É preciso, no entanto,
promover mais eventos paralelos.
As oportunidades estão passando e
todo setor que se envolve diretamente, eu sou da opinião de que deveria
se aproveitar a oportunidade. De
outro lado, no que se refere a segurança, feito a nossa parte e nossa
preocupação, está focada no entorno
e no acesso. A cada edição se busca
um programa para que não sejamos
surpreendidos, mesmo sendo um
evento aberto, graças a Deus, nunca
problemas maiores no que se refere
a segurança.
P1- Hoje, o Agroleite chega
a sua 17ª edição como a maior
feira tecnificada do setor, no País.
Como o sr. imagina essa feira na
sua trigésima, ou quinquagésima
edição? Existe esta preocupação
com o futuro da feira?
Frans - A gente tem feito um
planejamento para este evento (Agroleite), e percebe que ela cresceu
até mais do que a gente esperava.
Os tempos mudam tão rápidos, as
questões em tecnologias, das necessidades, das demandas e as oportunidades, também, então a gente
imagina que no mínimo daqui a dez
anos, deverá estar bem maior do que
está hoje. E nós já estamos nos precavendo com relação a isso. Isto passa
pela área, infraestrutura, tecnologia,
imagem, mas sempre com os pés no
chão. A gente investe quando existe a
demanda, a necessidade. A ideia não
é fazer um evento por tamanho, mas
que tenha boa estrutura e que possa
atender o público interessado. Não
queremos transformar o Agroleite
em show, mas num evento técnico,
dedicado a cadeia do leite.

shopping do Agroleite

A nova ferramenta de negócios
Divulgação / Christian Christoforo

Expositores
poderão colocar
os animais jovens
que participam
do evento
Da Redação
Em sua 17ª edição, o
Agroleite lança uma nova
ferramenta de negócios de
bovinos. Trata-se do Shopping
Agroleite, um ambiente de
comercialização onde os
expositores poderão colocar
a venda os animais jovens
das raças que participam do
evento: Holandesa Preta e
Branca, Holandesa Vermelha e
Branca e Jersey. A ferramenta
estará disponível tanto para
os animais que participarão
da pista de julgamento quanto
os específicos para comércio.
Além do excelente aspecto
visual e layout privilegiado
que valorizam os animais
ofertados, o Shopping contará
com o apoio da venda virtual
através do site da Embral
Leilões Rurais. O sistema de
vendas terá um novo formato,
já adotado nas principais
exposições mundiais, o de
vendas através de lances em
propostas no papel.
Os compradores poderão
disputar suas preferências
através de propostas
sobrepostas, ou seja, o
pr e ço f i n al d o an i ma l s ó
será definido no término do
evento, o que proporciona
um ambiente democrático,

com baixo custo e promoção
da marca. Com tudo isso o
Agroleite se consolida e se
posiciona como uma feira de
alta qualidade e de inovações
tecnológicas de produtos e
serviços agropecuários.
Dirceu Rodrigues,
vendedor do setor de
Comercialização de Gado de
Leite da Castrolanda, explica
que o limite de inscrição é de no
máximo 50 animais, sendo 25
no modo virtual, e 25 no modo
presencial. Rodrigues ressalta
que os animais cadastrados
no modo presencial também
serão divulgados virtualmente.
“Temos a experiência do
balcão de bovinos realizado
ano passado, algo bastante
próximo do que faremos
esse ano. O Setor de
Comercialização Agropecuária
está a disposição para
esclarecimento das dúvidas
de todos os interessados”,
completa o vendedor.

Nelci Mainardes venceu
o Agroleite 2016
Divulgação / Christian Christoforo

Na edição do ano passado
do Agroleite, a grande campeã
foi Ana Ikella Minister da Wacaraça Jersey que é de propriedade
do criador e expositor Nelci José
Pedrozo Mainardes, de Castro.
Com esta conquista, Nelci Mainardes entrou para o hall da fama
e e teve seu nome eternizado na

‘calçada da fama’, na Cidade
do Leite. Bastante emocionado,
logo que teve seu nome anunciado como o grande vencedor do
Agroleite, disse que a vitória era
resultado de um trabalho feito
com amor e carinho. E agradeceu
a seus pais, esposa e filhos e ainda seus parceiros e equipe. Nem

mesmo a chuva que acompanhou
a semana do Agroleite da edição
passada, não atrapalhou os negócios e o resultado do evento,
que encerrou com recorde de
público- foram 54 mil visitantes
e também de negócios, que chegou a marca de R$45 milhões
comercializados.
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AS CONSTRUÇÕES SÃO CHARMOSAS E BEM AMBIENTADAS

Cidade do Leite e seus investidores
Divulgação

Agroleite reúne 27 empresas do setor
Da Redação

Resultado da somatória de esforços
da Cooperativa Castrolanda, patrocinadores oficiais, expositores de empresas e
de animais, associações de raças, instituições, governos e dos investidores da
Cidade do Leite, o Agroleite reúne 27
empresas do setor, que ajudam a Castrolanda a manter a estrutura da cidade
formada pelo Pavilhão Agroleite, Praça
Central e a Vila Holandesa.
Charmosas e bem ambientadas, as
construções transportam os visitantes
a uma viagem pela Holanda, inspiração
arquitetônica da cidade. Ao longo do ano,
os sobrados da vila são utilizados pelos
investidores como um centro comercial do
agronegócio, local para receber seus clien-

tes, fechar negócios e confraternizar.
Nesse ano a Semex passou a integrar o
time de parceiros do projeto. A empresa,
que comercializa genética bovina, une-se
aos outros 26 apoiadores: Nutron,
Sicredi, CRV Lagoa, Gea, Biogenesis
Bagó, ABS, Prado, DeLaval, Hipra, Vallée, Bayer, Tectron, Ouro Fino, Agener,
Sexing, AG Brasil, Colônia Holandesa,
MSD, DSM, Zoetis, Trow Nutrition,
Vetoquinol, Alltetch, Nutriphós, Kemin e
Pool Leite.
O intuito do centro comercial assemelha-se ao principal objetivo do Agroleite:
gerar conhecimento e negócios. Além
disso, a concentração das empresas em
um mesmo local facilita o acesso e otimiza
o tempo do cooperado e dos profissionais
dos diversos segmentos da cadeia.

NA PISTA DARIO MACEDO

Trekker Trek é atração no sábado
Da Redação
No último da 17ª Feira do
Agroleite, o público vai poder
vibrar com as emoções do já tradicional Treker Trekk. O evento
que reúne centenas de pessoas
na pista Dario Macedo, anexo
ao parque de exposições acontece no sábado (19), e começa
às 10 horas.
Em 92, esse esporte chegou
ao Brasil, trazido da Holanda,
organizado por descendentes de
holandeses que já conheciam o
esporte do país europeu. Hoje,
além de Castro, é praticado em
várias cidades brasileiras. O

Construções transportam os visitantes a uma viagem pela Holanda

Tratornew

primeiro evento foi registrado
em 1929, em Ohio. As regras
da competição, foram ditadas
entre os anos 50 e 60. No início, eram usados tratores de
fazenda, depois foram sendo
construídas máquinas com mais
de um motor em um trator.
Entre as categorias, a grande
disputa que mexe com o público
é o da Categoria Livre 4.400
kg, que tem dois grandes adversários já bastante conhecidos
dos castrenses- Dick Vigarista e
Bandido. No ano passado, esses
dois competidores levantaram
poeira e o público que lotou as
arquibancadas. Uma outra cate-

Rolatrek

goria que também é aguardada
com muita expectativa é o da
categoria Agrícola.
História
O trekker trek é uma competição entre um objeto imóvel (o
trenó) e uma máquina puxando.
O trenó tem rodas traseiras
e um prato de derrapagem à
frente. O peso total deste trenó
é de aproximadamente 15.000
quilos (saiba mais sobre o trenó
na página de Carreta). Os competidores tentam mover o trenó
o mais longe possível em uma
pista especial para Trekker
Trek.

Programação do Agroleite
Uma série de atividades fazem parte da programação do Agroleite que começa oficialmente hoje (15)
e se estende por cinco dias com palestras, fóruns,

Na terça (15)
Abertura oficial do
Agroleite........... 10horas
Na quarta (16)
Fórum da Pecuária
Leiteira............ 08h30
Centro de Eventos
Dia de Campo sobre
pastagem....
09h00
Campo Experimental
Dinâmica de
Máquinas....... 14h00
Campo Experimental
Painel Técnico de
Onivicultura....... 14h00
Centro de Eventos
Julgamento da Raça
Holandesa.....
15h00
Na pista de julgamento 1
Premiação do Troféu
Agroleite........ 20h00
Memorial da Integração
Quinta-feira (17)
Dia de Campo sobre
pastagem.......
09h00
Campo Experimental
Julgamento de Ovi-

demonstrações, julgamentos, premiações e até disputa
de tratores. O Cidade do Leite estará aberta para visitação durante todo o dia e não cobrará ingresso.

nos................
09h00
Pista de Julgamento 2
Fórum do Feijão
....................
09h30
Centro de Eventos
Dinâmica das
Máquinas...............14h00
Campo Experimental
Painel da Mulher
Cooperativista.........14h30
Centro de Eventos
Julgamento da raça
Jersey....................15h00
Pista de Julgamento 1
Sexta-feira (18)
Julgamento de
Ovinos...................09h00
Pista de Julgamento 2
Fórum da
Agricultura.............09h30
Centro de Eventos
Fórum da
Sunuicultura............09h30
Centro de Eventos
Julgamento da Raça
Holandesa..............17h00
Pista de Julgamento 1
Premiação do concurso/

silagem.......19h00
Centro de Eventos
Sábado (19)
Fé E
Café......................08h30
Centro de Eventos
Clube da
Bezzerra................10h00
Pista de Julgamento 2
Campeonato Trekker
Trek......................10h00
Pista de Provas
Julgamento do Clube
Borregas..........10h30
Pista de Julgamento 1
Copa dos
Apresentadores.......13h00
Pista de Julgamento 1
Julgamento da Raça
Holandesa..............15h00
Pista de Julgamento 1
Julgamento da Vaca
Campeã
Suprema.................20h00
Pista de Julgamento 1
Encerramentodo
Agroleite..............21h00

Watanabe

Sicredi

Magparaná

Kugler
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6º troféu agroleite

Premiação é cercada de expectativa
Finalistas serão
anunciados numa
festa no Memorial
da Imigração
Holandesa
Da Redação
Durante a realização do
evento, um dos destaques fica
para a cerimônia de premiação
dos vencedores do Troféu Agroleite. Este ano os premiados
serão conhecidos na quarta-feira
(16), - segundo dia da feira. Os
finalistas são anunciados numa
grande festa no Memorial da Imigração Holandesa e a cerimônia
é prestigiada por autoridades,
personalidades ligadas ao agronegócio, os próprios produtores
e a imprensa.
O objetivo do prêmio que
reúne 18 categorias, é homenagear os maiores e melhores
destaques do segmento da
cadeia do leite, como forma de
reconhecimento e valorização
da contribuição de cada um dos
envolvidos, em cada etapa de
produção, desde as atividades
desenvolvidas da porteira para
dentro e aquelas que são voltadas de forma específica para
o consumidor final. Disputam
a premiação, setores de genética, nutrição, medicamentos,
forragens, sementes, ordenha,
ensilagem, fenação, tratores
agrícolas, prestadores de serviços agrícolas, técnico do ano,
agente financeiro, associação de
produtores, produtor de leite
do ano, laticínios, embalagens,
mídia impressa e mídia digital.
Os nomes de empresas ou
pessoas ligadas a cadeia do
leite, foram indicados com pelo
menos cinco meses de pesquisas, antes mesmo de começar a
edição deste ano.

6

Vencedores em 2016

Cinco empresas na Dinâmica de Máquinas
Da Assessoria
A Dinâmica de Máquinas do
Agroleite reunirá nesse ano as
empresas Kuhn, Claas, Fliegel,
Marispan e Bouwman. Elas terão
quase 20 hectares disponíveis para
demonstrar ao público os recursos e
avanços tecnológicos das máquinas
e equipamentos. Esse ano a área
de demonstração foi ampliada em
virtude de parceria firmada entre
a Castrolanda, Fundação ABC e
o Centro Estadual de Educação
Profissional Olegário de Macedo.
Podem participar da dinâmica
todos os expositores do Agroleite
que tenham máquinas voltadas à
produção de silagem pré-secada e
será possível inscrever-se na hora.
Para saber um pouco mais sobre a
visão das empresas participantes,
a redação conversou com Rafael
Hendrik Bouwman, Diretor Comercial da Bouwman Tecnologia
Agropecuária e Gerente Territorial
KRONE na América do Sul.
O Agroleite é um evento que
cresce a cada ano e é muito respeitado devido sua finalidade técnica.
O que representa para a Bouwman
estar entre as empresas que participam da Dinâmica de Máquinas
de 2017?
A Agroleite é um evento de referência não somente nacional, mas

Você sabia?
Que uma semana antes do início do Agroleite, todos
os 328 quartos, dos seis hotéis da cidade, já estavam reservados. Nem a rede hoteleira de Ponta Grossa possuia
vagas durante os cinco dias de feira.

internacional na cadeia produtiva do
leite. Aproximadamente 2/3 do custo
de produção do leite está relacionado
com a dieta dos animais. Tendo
isto em mente, é fundamental que o
produtor aplique a maior tecnologia
possível na produção da alimentação
animal, e como consequência reduza
custos e maximize seus lucros. A
Dinâmica de Máquinas da Agroleite
tem papel fundamental neste processo, uma vez que é a oportunidade que
o produtor tem de visualizar os equipamentos na prática, demonstrando
toda sua qualidade, confiabilidade e
potencial produtivo. Portanto a Dinâmica de Máquinas representa não
somente para a Bouwman Tecnologia Agropecuária, mas para todas as
empresas que dela participam, uma
oportunidade única de demonstrar
todo potencial dos equipamentos e
transformá-la em chances reais de
negócios.
A dinâmica é uma oportunidade
para demonstração dos recursos das
máquinas e conquistar novos clientes. O que a Bouwman apresentará
esse ano?
A Bouwman é uma empresa que
possui foco totalmente direcionado ao
pecuarista, tanto em gado de corte,
quanto leite. Seu portfólio atende ao
ciclo completo de produção animal,
o que inclui equipamentos para
produção de forragens, misturadores
de ração, distribuidores de esterco e

equipamentos para manipulação. Durante as Dinâmicas de Máquinas da
Agroleite, o foco principal sempre foi
apresentar as tecnologias disponíveis
para produção de forragens, e são
justamente estas tecnologias que serão demonstradas. Dentre elas, destacamos a segadeira condicionadora
tripla combinada KRONE EasyCut
9140 CV, o espalhador rebocado
KRONE KWT 8.82/8, o enleirador
de quádruplo rotor e entrega central
Swadro 1400, a enfardadora de
fardos cilíndricos Fortima F 1250
MC, o empacotador de fardos cilíndricos rebocado Tanco 1400-EH, e
a forrageira autopropelida
Krone Big X 700
Em anos anteriores, qual foi o feedback do público que acompanhou
as atividades da dinâmica? A região
dos Campos Gerais do Paraná, e
principalmente a cidade de Castro,
sempre foi considerada uma “ilha
de tecnologia” dentro do Brasil. A
tecnologia aplicada em toda a cadeia
de produção de leite está muito acima da média nacional, e tecnologias
atualmente empregadas na Europa
e América do Norte são também
proporcionalmente empregadas em
nossa região. Essa tecnologia destoa
muito em relação àquela empregada
pelos visitantes advindos de outras
regiões do Brasil, e o feedback que
recebemos deste público é uma

grande admiração e entusiasmo
pela tecnologia disponível e aplicada
nas Dinâmicas de Máquinas. Com
acesso facilitado aos meios de comunicação, principalmente internet,
os produtores tem conhecimento de
que estes equipamentos existem,
mas ficam impressionados ao saber
que esta tecnologia já está sendo
aplicada no Brasil.
Como a Bouwman analisa o
crescimento do número de participantes no decorrer dos anos?
O crescimento de participantes
na Dinâmica de Máquinas a nosso
ver é fruto de um investimento constante da Cooperativa Castrolanda
no fomento e ampliação da feira a
nível nacional. Um maior número
de expositores e visitantes na feira
reflete automaticamente em maior
público nas Dinâmicas de Máquinas.
Notoriamente existe um aumento
de público ano a ano, que reflete
diretamente a busca dos produtores
por informação e tecnologia, objetivando uma propriedade cada vez
mais produtiva e rentável. Devido
ao crescente investimento na feira,
refletido também pela nova área para
Dinâmica de Máquinas, esperamos
um público de 20 a 30% superior em
relação a ultima edição do evento.
Claro que para que essa previsão se
concretize, precisaremos contar com
a ajuda do clima, fator determinante
para obtermos sucesso.

da nova zelândia para o brasil

Empresa internacional aposta
Divulgação

'New Zealand'
possui 55
escritórios
ao redor
do mundo
Da Assessoria
O Agroleite está ganhando
notoriedade internacional e,
pela primeira vez, tem entre os
patrocinadores uma empresa
estrangeira. A New Zealand
Trade e Enterprise, agência internacional de desenvolvimento
de negócios da Nova Zelândia,
soma-se a outras 16 empresas
que acreditam no evento. O
apoio na Cota Prata é uma grande novidade para a organização.
A equipe do Castrolanda Notícias conversou com o Cônsul
Geral da Nova Zelândia para o
Brasil e Diretor Geral da New
Zealand Trade and Enterprise
na América do Sul, Nicholas
Swallow, e com a gerente de
desenvolvimento de negócios
em agribusiness da NZTE, Nádia Alcântara. Confira abaixo a
entrevista.
..................................,
Castrolanda Notícias Essa é a primeira vez que uma
empresa de fora patrocina nosso
evento. Recebemos esse apoio
com muita satisfação. Quais
fatores levaram a empresa a
apostar no Agroleite?
Nicholas Swallow - A New
Zealand Trade & Enterprise
é uma agência de fomento de
negócios do governo da Nova
Zelândia, e tem como objetivo
ajudar as empresas neozelandesas a construir alianças estratégicas e desenvolver relações
comerciais internacionalmente.
No portfólio de empresas neozelandesas que atuam no Brasil
e na América do Sul, há um

incluindo nossos escritórios na
Nova Zelândia. São escritórios
na Asia, na Europa, no Oriente
Médio, nos Estados Unidos,
México e na América do Sul.
Além do nosso escritório em
São Paulo, que é a sede das nossas operações na região, temos
representações em Santiago,
Chile, e em Bogotá, Colômbia.
.................................

grupo muito importante de empresas que oferecem produtos
e serviços voltados para a atividade de pecuária, e em especial
para pecuária leiteira. A Nova
Zelândia é reconhecidamente
o maior exportador mundial de
produtos lácteos, e esse posto
foi alcançado com base em
investimentos em tecnologia
para o homem do campo e
para a produção animal. As
estratégias das empresas que
estão focadas neste setor estão
baseadas em dois pilares: aumentar a produção com base
no aumento de produtividade,
e, principalmente, aumentar
lucro para o produtor. A Nova
Zelândia entende que estreitar
relações internacionais é fundamental para a sustentabilidade
dos seus negócios e, por isso,
nossas empresas estão sempre
olhando para fora do país, para
os mercados internacionais, sem
perder o foco em suas própria
realidade. Internamente, isso
significa criar um ambiente que
estimule e permita a seus produtores ter uma atividade pecuária
sustentável. Nosso foco externo
é nos tornar parceiros de outros
países por meio da transferência
de tecnologias e adaptação de
sistemas de produção mais efi-

“

Nosso foco
externo é
nos tornar
parceiros de
outros países
por meio da
transferência de
tecnologias (...)

cientes, baseados sobretudo em
pastagens. Acreditamos que temos muito a oferecer ao Brasil,
de maneira adaptada à realidade
local. O principal fator que nos
levou a investir na Agroleite é
porque sabemos que a feira é
uma referência no lançamento
e divulgação de produtos e serviços no país. Entendemos que

se nós queremos difundir o que
a Nova Zelândia tem a oferecer
em termos de tecnologias para
a produção leiteira, o local certo de estar é aqui em Castro.
Nós sabemos que os níveis de
produção e produtividade da
região já são muito elevados,
e, que muitas outras empresas
brasileiras lançam novos produtos e serviços aqui porque se
sabe que o nível de absorção de
tecnologias na região pelos produtores é muito alto. Este ano,
em nosso estande na Agroleite,
nós contaremos com a presença
de todas as empresas neozelandesas que atuam no Brasil,
que apresentarão produtos e
serviços. Este elevado interesse
por parte das empresas que já
estão presentes no Brasil em
participar do evento conosco foi
para nós a maior prova de que
fizemos a escolha certa.
CN - A empresa tem muitos
escritórios ao redor do mundo.
Aqui no Brasil sua sede está em
São Paulo. Qual a importância
de participar em eventos no
Brasil, em especial no Agroleite
no Estado do Paraná?
Swallow - Temos 55 escritórios ao redor do mundo,

Nádia Alcântara, gerente de
desenvolvimento de negócios em
agribusiness da NZTE, ressalta
que a importância em participar
de eventos no Brasil vem da
representatividade do país no
cenário internacional de agronegócios em geral. “Nós sabemos
que o Brasil ainda não é um
exportador de leite, no entanto,
o Brasil possui um rebanho
leiteiro estimado em 20 milhões
de vacas, e produz 35 bilhões
de litros de leite ao ano. A Nova
Zelândia possui 5 milhões de
vacas e produz 20 bilhões de
litros. A grande diferença é o
nível de eficiência de produção
– com um rebanho equivalente
a um quarto do brasileiro, nós
produzimos mais que metade
do volume, em sistemas predominantemente baseados em
pastagens. Nós vemos o Brasil
como um parceiro para adoção
de tecnologias que podem ajudar a atingir níveis mais elevados
de produtividade, em especial,
para aproveitar a enorme vantagem de sistemas de produção
a pasto que o Brasil têm. Em
especial em regiões como o sul
do Brasil, onde o clima é mais
ameno e mais similar ao clima da
Nova Zelândia. Aqui nessa região algumas práticas de campo
podem ser facilmente adotadas,
em especial no que tange a
genética de pastagens, genética
animal, e os respectivos manejos
nas propriedades, como criação
de bezerros, adoção de cercas
elétricas entre outros sistemas
que facilitam muito a vida do
produtor”.
CN - Quais as expectativas
da New Zealand Trade e Enterprise para esse primeiro ano no
evento?
Nádia Alcântara - Nossa
expectativa é que o público
venha visitar nosso stand e
conheça um pouco mais sobre
o sistema de produção do país
– nosso stand será bastante interativo, teremos muitas informações a respeito do agronegócio
de leite na Nova Zelândia, e as
empresas apresentarão seus
produtos para o público. Haverá muitas novidades, como um
novo sistema de alimentação de
bezerros, que é muito eficiente
e comprovadamente melhora o
ganho de peso e reduz a taxa de
mortalidade dos animais; lançamentos mais recentes de variedades de gramíneas altamente
eficientes, inclusive algumas
variedades novas ao Brasil, mas
que já foram testadas e tem alta
eficiência; lançamentos na área
de cercas elétricas e manejo
de pastagens, genética animal,
aplicadores de medicamentos e
bombas de manejo de fluidos.
As empresas também farão
pequenas palestras sobre suas
tecnologias, e teremos também
uma experiência de realidade
virtual – o visitante terá a oportunidade de fazer um pequeno
tour na Nova Zelândia! Para
nós, queremos chegar ao final da
feira com a confirmação de que
estaremos novamente presentes
na Agroleite 2018!
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