
MAIS DE 60 ANOS DE PECUÁRIA DE CORTE, 
DO PANTANAL PARA O BRASIL



 A história do Grupo Rezende, hoje liderado 
por Antônio Carlos Rezende, é de muito 
trabalho e comprometimento com a Pecuária 
de Corte no MT e se funde com a história da 
expansão e modernização da pecuária de corte 
brasileira no Centro-Oeste.
 A primeira semente foi plantada em 1954, 
com a compra da Fazenda Santo Antônio das 
Três Marias, localizada às margens do Rio 
Itiquira, em Santo Antônio do Leverger MT, 
composta de campos nativos e cerrados. Sob 
comando inicial de Ismael Rezende, o negócio 
cresceu rapidamente, sempre incorporando 
tecnologia de ponta, na busca incessante de 
ganhos de produtividade.

PECUÁRIA, 
TRADIÇÃO E PIONERISMO.



 O Grupo Rezende se orgulha do pioneirismo 
na adoção de várias tecnologias,  hoje 
consagradas:
n Mineralização do rebanho e implantação de 
protocolos sanitários de ponta desde a década 
de 60; 
n Uso, já a partir de 1969, de inseminação 
artificial do rebanho PO, que constituiu o núcleo 
inicial do projeto de melhoramento genético; 
n Formação de pastagens artificiais de 
braquiárias no início da década de 70; 
n Fornecimento de sal proteinado na estação da 
seca e semiconfinamento de terminação a 
pasto desde a década de 90;
n Desenvolvimento, implantação e uso de 
softwares especializados na coleta e validação, 
em tempo real, de dados de todos os manejos 
dos animais, no curral e no campo, viabilizando 
a rastreabilidade e certificação de todo o 
rebanho a partir de 2002; 
n Uso intensivo dos protocolos de IATF e FIV a 
partir de 2007; 
n Uso desde 2013 da genômica e de imagens de 
ultrassom de animais como ferramentas 
complementares no processo de seleção.



UM GRUPO 
CONSOLIDADO

 Grupo Rezende se dedica ao ciclo completo 
e possui um rebanho, com mais de 40.000 
cabeças, espalhadas por quatro propriedades: 
Fazendas Santo Antônio das Três Marias e Peixe 
de Couro, em Santo Antônio do Leverger e 
Fazendas Santo Antônio do Ouro Branco e 
Santo Antônio da Mulateira, em Juscimeira.
 Para contar com reprodutores de qualidade, 
o Grupo investe, desde o início da década de 70, 
em um projeto consistente de melhoramento 
genético a campo. O foco permanente na 
seleção de características de forte impacto 
econômico, como fertilidade, precocidade 
ganho de peso e rusticidade, gerou frutos e o 
reconhecimento pelo setor do alto valor 
genético dos animais selecionados. 



 Para seleção dos reprodutores e matrizes de 
reposição o Grupo Rezende coleta e analisa, de 
maneira sistemática e criteriosa, dados 
genealógicos e fenotípicos do rebanho. Para 
isto conta com apoio dos programas de 
melhoramento genético da ABCZ (PMGZ) e da 
Delta Gen, de forma que a comparação entre os 
animais do rebanho e com animais de outros 
rebanhos seja sempre técnica e justa. Destaca-
se ainda, no seu trabalho de melhoramento, o 
uso de sêmen dos melhores reprodutores da 
raça e dos protocolos de Inseminação Artificial 
em Tempo Fixo (IATF) e da Fertilização In Vitro 
(FIV) em larga escala, para acelerar o avanço 
genético do rebanho. A análise de informações 
genômicas e de imagens de ultrassom, como 
ferramentas complementares de seleção, 
integram este processo.



GRUPO REZENDE 
EM NÚMEROS
15.000 fêmeas em reprodução | Identificacão 
e avaliacão individual. 

100% de amarração de mães e filhos. 

100% das fêmeas inseminadas | Acasalamentos 
dirigidos. 

1.000 produtos anuais oriundos de FIVs, 
com a genética de nossas melhores doadoras. 

100% dos reprodutores comercializados 
genotipados, garantindo mais segurança 
aos nossos clientes.

Mais de 4.000 animais genotipados 
em seu banco de dados.

Fêmeas superiores voltadas para produção de 
genétia Nelore de ponta.

Fêmeas comuns voltadas para produção de 
animais 1/2 sangue Angus.

Índice de prenhez: média de 85%, 
em pastos de humidicola, no Pantanal.

Índice de desmama: média de 77%.



GRUPO REZENDE
EM NÚMEROS

Peso médio de desmama de bezerros machos 
Nelore de 220kg.sem creep-feeding, 

Peso médio de desmama de bezerros machos 
Cruzados  de 245kg.sem creep-feeding,

Venda anual de 500 bezerros e 500 bezerras. 

Descarte anual de 3.500 fêmeas. 
 de pressão de selecão. Garantia de manutenção

Abate anual de 4.500 machos, 
com idade, pesos e rendimentos médios de 
28 meses, 550kg e 54%, após 60/70 dias de 
terminação em semi-confinamento 

100% das novilhas cruzadas 
desafiadas a emprenhar aos 12-14 meses, com 
índice de prenhez médio de 75%.

750 reprodutores Nelore comercializados 
por ano.

80% das novilhas Nelore superprecoces, 
 12-14 meses, com desafiadas a emprenhar aos

índice de prenhez médio de 75%.
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