
“O foco permanente do Grupo ao longo de sua história, 
direcionado à seleção de características dos animais de 

forte impacto econômico, como fertilidade, precocidade, 
ganho de peso e rusticidade, bem como o reconhecimento 

pelo mercado das qualidades reais dos animais 
selecionados a pasto, resultaram em um projeto bem-

sucedido de venda de genética de ponta para o mercado” 
Antônio Rezende

Atualmente, além de atender nossas 
próprias necessidades de reprodutores de 

Nosso projeto de pecuária de corte no Mato 
Grosso já tem mais de seis décadas de 
história e segue sendo aperfeiçoado a cada 
dia. Explorando a cria nas fazendas Santo 
Antônio das Três Marias e Peixe de Couro, e 
a recria/terminação nas fazendas Santo 
Antônio do Ouro Branco e Santo Antônio da 
Mulateira, em Juscimeira, o Grupo Rezende 
possui um rebanho de cerca de 40 mil 
cabeças. Visando inicialmente a produção 
de reprodutores de qualidade para nosso 
próprio projeto, focados na produção de 
carne, investimos sem interrupção, desde o 
final da década de 60, no melhoramento 
genético a campo. 

Destaca-se no trabalho de melhoramento 
genético o forte incremento do uso dos 
protocolos de IATF e FIV em larga escala 
para acelerar os ganhos genéticos no 
rebanho; a análise de dados de imagens de 
ultrassom e a genômica, como ferramentas 
complementares de seleção também 
fazem parte do processo.

O Grupo Rezende trabalha com programas 
de melhoramento genético da DeltaGen, da 
ABCZ e da ANCP. 

a l t a  q u a l i d a d e ,  e s s e  t r a b a l h o  d e 
melhoramento genético gera, a cada ano, 
mais de 1 mil reprodutores comprovados, 
que atendem aos clientes espalhados pelo 
Brasil, assim como possibilita milhares de 
doses de sêmen comercializadas. 
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