THE ROYAL
BARENBRUG
GROUP

SEMENTES PARA
AS MELHORES

PASTAGENS

A Barenbrug é um holding que desenvolve negócios em nível global, com
sede na Holanda. Dedica-se ao melhoramento e desenvolvimento de
tecnologias voltadas para as áreas de pastagens e gramados, atuando
globalmente no mercado de gramíneas e leguminosas. Fundada em 1904,
expandiu-se pelos 6 continentes alcançando lugar de destaque como
principal fornecedor mundial de sementes para pastagens e gramados.
Contando com 27 filiais espalhadas por 18 países e mais de 480
cultivares próprios, o Grupo Barenbrug é o líder muncial em sementes de
pastagens e gramados há mais de 110 anos. Para manter essa posição
todo o trabalho é executado com ênfase na qualidade dos produtos e
serviços oferecidos, assim como quando surgiu com os pioneiros da
família, permitindo que a marca seja reconhecida globalmente pela
excelência de seus trabalhos prestados. A aposta no desenvolvimento de
soluções sustentáveis é uma constante no Grupo que busca sempre
inovação em todas as ações executadas e atua sob rigorosos protocolos
próprios de qualidade. Com isso busca-se oferecer produtos
diferenciados, com maior valor agregado, sempre buscando responder as
demandas atuais e futuras do mercado.
FATOS & NÚMEROS
Renda Anual
Produção de sementes / vendas por ano
Direitos de variedades
Pessoas colaboradores
Filiais em 18 países e 6 continentes

VENDA DE PRODUTOS
€ 200 milhões
75.000 ton.
480
575 (100 P&D)
25

Culturas forrageiras

46%

Gramíneas

40%

Outros produtos

14%

O Grupo Royal Barenbrug é uma empresa privada familiar, fundada em 1904.
Somos especialistas em culturas forrageiras e gramíneas.

BARENBRUG
NO BRASIL

SEMENTES PARA
AS MELHORES

AGENDE UMA VISITA EM NOSSO CENTRO DE PESQUISA
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PASTAGENS

A decisão do Grupo Barenbrug de entrar no mercado de sementes
forrageiras tropicais, tendo o Brasil como porta de entrada, faz parte da
estratégia de expansão global do grupo. Com esse posicionamento, a
empresa busca combinar a experiência local em comércio e tratamento de
sementes forrageiras tropicais com a experiência e liderança global do
grupo no segmento, contando para isso com a sinergia das outras
empresas do Grupo Barenbrug espalhadas pelo mundo. A empresa se
estabelece no paíscomo fornecedora de materiais forrageiros de genética
superior, além de ser especializada na prestação de serviços
diferenciados deprocessamento, tratamento e empacotamento de
sementes forrageiras. A partir de alianças estratégicas, a Barenbrug do
Brasil busca o desenvolvimento da produção pecuária nacional ao
oferecer produtos diferenciados, seja pela disponibilização de novas
cultivares forrageiras, seja pela excelência no exclusivo tratamento de
sementes que oferece ao mercado.

BARENBRUG DO BRASIL,

A MAIS ALTA QUALIDADE AO ALCANCE DE TODOS
A Barenbrug do Brasil, uma empresa do The Royal Barenbrug
Group, foi fundada em 2012 e está localizada no município de
Guaíra, estado de São Paulo. Suas instalações contam com o que
há de mais moderno no mercado. A Barenbrug do Brasil, uma
empresa do The Royal Barenbrug Group, foi fundada em 2012 e
está localizada no município de Guaíra, estado de São Paulo. Suas
instalações contam com o que há de mais moderno no mercado
quanto ao beneficiamento e tratamento de sementes forrageiras. O
complexo industrial está equipado ainda com escritórios, campos
de pesquisa, laboratórios próprios de análise e toda a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento e processamento
de sementes forrageiras. A proposta de valor da Barenbrug do
Brasil é oferecer ao mercado soluções produtivas a partir de
sementes forrageiras diferenciadas. O êxito da Barenbrug do Brasil
é alcançado pela combinação de 5 valores fundamentais:

THE ROYAL
BARENBRUG
GROUP

• Presença Global;
• inovação Sustentável;
• Qualidade;

LOCALIZAÇÃO
A Barenbrug do Brasil situa-se em uma área de 20 hectares,
próximo a Guaíra, estado de São Paulo.

VISÃO GERAL DA EMPRESA

BRASIL

O VALOR POR PASTAGENS BARENBRUG

GUAÍRA•SP

O mercado brasileiro de forragem está evoluindo. Para acompanhar essa evolução o
mercado exigirá cada vez mais sistemas mais eficientes, que combinem pastagens
produtivas, com boa qualidade forrageira, acompanhada de um manejo mais
eficiente. Neste cenário, a Barenbrug busca contribuir com a intensificação sustentável
dos sistemas de produção animal a pasto através do melhoramento de cultivares, da
assistência técnica e do desenvolvimento e comunicação de tecnologias eficientes.
Como resultado teremos uma maior capacidade de suporte das áreas, com melhor
desempenho animal, poupando terra e diminuindo a degradação ambiental e os
impactos negativos da atividade.

Empresas operantes

Estações de pesquisa

ESTAÇÕES DE PESQUISA

EMPRESAS OPERANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Holanda (Países Baixos)

Holanda (Países Baixos)
Irlanda do Norte
França
Itália
Finlândia
Polônia
República Checa
Romênia
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Nova Zelândia
China
África do Sul

www.barenbrug.nl

• França

www.barenbrug.nl

• Reino Unido

www.barenbrug.co.uk

• Bélgica

www.barenbrug.be

• Luxemburgo

www.barenbrug.lu

• Polônia

www.barenbrug.pl

• Dinamarca

www.barenbrug.dk

• Estados Unidos
www.barusa.com

• Argentina

www.barenbrug.com.ar

• Brasil

www.barenbrug.com.br

• Nova Zelândia

PASTAGENS PARA A PRODUÇÃO ANIMAL
SUSTENTÁVEL E RENTÁVEL
A Barenbrug do Brasil contribuirá para promover a biodiversidade e produção de
gado economicamente sustentável, através do seu programa GreenEarth.
O programa envolve a criação de cultivos adaptados para melhor uso dos recursos
ambientais disponíveis. Facilita a percepção através de assistência técnica ao
agricultor, dos benefícios ambientais e vantagens econômicas que caracteriza um
pasto sustentável.

Conheça mais sobre a Barenbrug.
Visite nosso site, laboratórios,
plantas e o campo experimental.

www.agriseeds.co.nz

• Austrália

www.heritageseeds.com.au
www.seedmark.com.au

• China

www.barenbrug.com.cn

• África do Sul

www.barenbrug.co.za

ROYAL BARENBRUG GROUP

Barenbrug do Brasil Sementes LTDA

Rodovia Prefeito Fábio Talarico
SP-345 | S/N | Km 131
Gleba A | Zona Rural
Guaíra | SP
CEP 14790-000 | Brasil
ATENDIMENTO AO CLIENTE

55+17+3321.7444

WWW.BARENBRUG.COM.BR
info@barenbrug.com.br

MISSÃO
Melhorar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade da
pecuária nacional no que se refere ao segmento de sementes
forrageiras.

VISÃO
Ser reconhecida no mercado brasileiro como a empresa líder e
mais rentável no segmento de sementes forrageiras. Buscando
sempre oferecer tecnologia de ponta aos clientes, desenvolvidas
através das parcerias mundiais e do talentoso corpo de
colaboradores que a compõe.
Inovação em produtos eserviços é o fator-chave para o crescimento
e a rentabilidade da empresa, que busca sempre entregar
produtos de qualidade superior ao mercado.

PROPOSTA DE VALOR

Fornecer sementes forrageiras para formação de pastagens de
qualidade
superior,
adaptadas
as
diferentes
regiões
agropecuárias do Brasil, e prover apoio técnico e difusão de novas
tecnologias através da comunicação permanete com nossos
colaboradores e clientes.

A BARENBRUG DO BRASIL É ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO
GENÉTICO, PRODUÇÃO E TRATAMENTOS DE SEMENTES
FORRAGEIRAS, ATUANDO TAMBÉM NO DESENVOLVIMENTO DE
NOVAS TECNOLOGIAS EM PASTAGEME FORNECENDO
SERVIÇOS DIFERENCIADOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO.

FACILIDADES E INFRAESTRUTURA
TECNOLOGIA DE PONTA
A infraestrutura da companhia é única no país quando se compara os
processos e equipamentos utilizados, bem como sua capacidade de
operação, estocagem e logística de distribuição, permitindo grande
versatilidade das operações. Todo este projeto permitiu que a empresa
estabelecesse uma unidade fabril que reflete o "estado-da-arte" no
processamento de sementes forrageiras.

OS CULTIVOS DA BARENBRUG DO BRASIL SÃO RESULTADO DE
PROGRAMAS LOCAIS E INTERNACIONAIS DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO QUE COMBINAM MÉTODOS TRADICIONAIS
DE MELHORAMENTO COM OS ÚLTIMOS AVANÇOS EM
BIOTECNOLOGIA.

EQUIPE ALTAMENTE CAPACITADA,
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO DE ACORDO
COM AS NECESSIDADES LOCAIS
A empresa conta atualmente com cerca de 45 colaboradores onde se
inclui equipes especializadas no melhoramento genético de forrageiras
tropicais, pessoal de laboratório capacitado, agrônomos de campo e
todo um corpo de funcionários altamente qualificados e
especificamente treinados para as atividades da companhia.
Nossa equipe comercial se encontra distribuída pelas principais
regiões agropecuárias do Brasil, prontos a oferecer o suporte
adequado aos nossos clientes. Além disso, contamos com uma equipe
de desenvolvimento do produto especificamente destinada a atender
as demandas técnicas de nossos clientes e colaboradores, tanto no
suporte aos produtos da empresa quanto na busca por soluções.

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

A partir de alianças estratégicas, a Barenbrug do Brasil busca agregar
valor por meio de seus tratamentos de sementes exclusivos e
inovadores.

UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO DE SEMENTES
Nossa UBS incorpora inovações tecnológicas em processamento de
sementes ao coordenar ações conjuntas com outras empresas do
Grupo Barenbrug localizadas nos EUA, Canadá, Holanda, Nova
Zelândia e Austrália. Todos os trabalhos são realizados seguindo
rigorosos protocolos e padrões de qualidade que são requisitos do
próprio Grupo Barenbrug. A planta industrial da companhia,
localizada em Guaíra, é a única do gênero no país considerando sua
capacidade de operação, desenho e processos industriais,
especialmente elaborados para o tratamento de sementes forrageiras
tropicais. Na UBS são realizados todos os processos que garantem a
qualidade física do produto final. Contamos com equipamentos
importados da Dinamarca, desenhados especialmente para o
beneficiamento de sementes forrageiras tropicais. A linha de produção
é contínua e automatizada, dirigida por um software projetado pela
Barenbrug do Brasil. Isto permite que o produto final atinja um valor
mínimo de pureza física de 95%. O sistema de processamento ocorre
todo em um circuito fechado, assegurando mínima liberação de
resíduos e subprodutos, contribuindo para qualidade final do produto
e bem-estar dos nossos colaboradores.
WWW.BARENBRUG.COM.BR
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EMPREGAMOS O USO DAS SEMENTES DE MELHOR QUALIDADE FÍSICA
E FISIOLÓGICA, COM IDENTIDADE GENÉTICA GARANTIDA.
DISPONIBILIZANDO AO MERCADO SOMENTE CULTIVARES COM
COMPORTAMENTO AGRONÔMICO COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

PROGRAMA DE
TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIAS
Realce de semente patenteada é uma tecnologia extra-genética-chave para o modelo de
negócio B to B. É um dos fatores mais relevantes na cadeia de valor para diferenciar a empresa,
agregando valor aos seus produtos. Os processos e os custos de produção dos diferentes
revestimentos e tratamentos de sementes serão monitorados continuamente para melhorar a
eficiência de custos da planta de revestimento. O revestimento da planta de Guaíra é a única
no seu gênero para a capacidade operacional, design industrial e processos industriais. As
formulações e tratamentos Barenbrug foram desenvolvidos e são continuamente adaptados a
cada espécie e situação plantio. Além disso, incorpora grandes inovações tecnológicas em
produtos e tratamentos, compartilhando conhecimento e desenvolvimento genético com as
demais subsidiárias do grupo espalhadas pelos quatro cantos do planeta. É uma planta versátil
que permite aplicar diferentes combinações de produtos de sementes de forma diferente, peso
e volume. Os processos são automatizados e são de um computador central que controla a
qualidade de execução de cada etapa de processamento controlado. A fórmula do produto
aplicada a cada espécie de cultivo e é executado por um computador que regula a
combinação, a dosagem e a sequência de aplicação dos componentes e processos de
transporte. Os tratamentos são realizados em um especialmente construído para a nossa
empresa. Esta equipa a execução das diferentes produtos por rotação e micro-pulverização
bicos com alta precisão. Isso garante um uniforme e estável que separa cada uma das
componentes de sementes em camadas separadas de cada reves¬timento. As diversas
formulações e estágios peletizadas são geridas e ajustadas com o software desenvolvido
localmente. Os dados relevantes de cada formulação de cada processo e diagnósticos de
desempenho mecânicos possíveis falhas são reconhecidas pelo programa de computador.

CONTROLE DE
QUALIDADE BARENBRUG
PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ABSOLUTA
A qualidade está nos genes da Barenbrug. Nossa marca são sempre
destacados nas listas de cultivares de desempenho superior,
reconhecidos em todo o mundo. Por isso, os produtos Barenbrug são
permanentemente recomendados e aprovados pelos consumidores.

HONRAS REAIS
Nosso trabalho e desempenho excepcional foi coroado em 2004,
quando a Barenbrug celebrou seus centésimo aniversário. Nesse
momento, recebemos a designação real na Holanda, pela posição
única de liderança que a empresa alcançou ao longo de um século:
The Royal Barenbrug Group.

A BARENBRUG DO BRASIL ESTÁ EMPENHADA EM SE TORNAR
A LIDERANÇA NACIONAL NO SETOR, BUSCANDO SER A
REFERÊNCIA EM MELHORAMENTO GENÉTICO, PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES FORRAGEIROS E
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA PASTAGEM
NO BRASIL.

A BARENBRUG DO BRASIL TAMBÉM BUSCA INOVAR E CRIAR
SOLUÇÕES PRODUTIVAS PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS COM O
OBJETIVO
DE
MELHORAR
SUA
SUSTENTABILIDADE.
FORNECENDO OPÇÕES DE COBERTURA DO SOLO E SISTEMAS
ILP/IPF, A EMPRESA CONTRIBUI COM A CONSERVAÇÃO E
MELHORIA DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO, QUE É A
BASE DE UMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL.

INOVAÇÃO
SUSTENTÁVEL
As pastagens são parte de nossa proposta de sustentabilidade.
Fornecemos genética apropriada com melhor adaptação E maior
diversidade de espécies e cultivares. Temos aumentado a
produtividade e o valor nutritivo das pastagens, enquanto reduzimos o
uso de terra, e utilizamos de maneira mais eficiente o consumo de
água e o uso de fertilizantes e defensivos.
Por isso, colaboramos significativamente para uma melhor qualidade
de vida ao contribuirmos na obtenção de produtos lácteos e carnes
produzidos de maneira mais eficiente, reduzindo impactos ambientais,
diminuindo as emissões globais de dióxido de carbono e utilizando
mais eficientemente os recursos disponíveis. Assumimos o desafio de
colaborar na produção e uso de forragens de maneira mais eficiente,
seja qual for o ambiente ou sistema produtivo em que for empregada.

WWW.BARENBRUG.COM.BR
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LABORATÓRIO E CONTROLE DE QUALIDADE
AVANÇADA PARA TRATAMENTO DE SEMENTES
Nosso laboratório é credenciado pelo MAPA e possui habilitação para emitir todos os boletins técnicos
que comprovam a qualidade do produto. A equipe técnica laboratorial implementa uma série de
análises da qualidade física, fisiológica e genética, que possibilitam uma diagnose qualitativa e
quantitativa completas. As análises incluem:
•
•
•
•
•
•

Germinação em diversos substratos e meios de crescimento;
Pureza física;
Doenças e pragas;
Vigor;
Peso de mil sementes;
Teste de tetrazólio.

Em virtude da falta de protocolos específicos para avaliação de brachiarias híbridas, foi necessário o
desenvolvimento de testes, métodos e procedimentos específicos para este tipo de material. Nosso
sistema de gestão de Qualidade Total envolve distintas metodologias complementares para cada lote,
incluindo os mais diferentes testes. A empresa conta ainda com um sistema de controle de qualidade
baseado na rastreabilidade de cada lote de semente processado e incrustado, desde o ingresso do
mesmo `a unidade de beneficiamento até o momento de carregamento e envio da semente ao cliente.
Os testes especialmente desenhados para o sistema de incrustação Barenbrug avaliam:
•
•
•
•
•
•
•

Padronização em relação a forma, tamanho e peso;
Espessura e cobertura do recobrimento;
Aparência / Cor / Uniformidade;
Perda de material ou pó (avaliação dos-off);
Dureza e flexibilidade do revestimento;
Germinação e emergência da semente incrustada;
Plantabilidade.

A BARENBRUG DO BRASIL SINTETIZA E INCORPORA A
INFORMAÇÃO GERADA PELA PESQUISA EM
RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS DE MANEJO DE PASTAGENS.
ISSO PERMITE OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DE FORRAGEM
PRODUZIDA E ALCANÇAR ALTOS NÍVEIS DE PRODUÇÃO
ANIMAL A PARTIR DE NOSSOS CULTIVARES.

A TECNOLOGIA
DE PELETIZAÇÃO BARENBRUG É
DESENVOLVIDA PARA CADA ESPÉCIE E SITUAÇÃO DE
SEMEADURA, POTENCIALIZANDO AS VANTAGENS
PRODUTIVAS DA GENÉTICA BARENBRUG.

• Apenas lotes com as sementes de melhor qualidade fisiológica
(germinação, vigor) e pureza física são selecionadas para serem
incrustadas;
• Formulação e processos exclusivos para gerar uma semente de
melhor qualidade;
• Processos industriais planejados para proteger a semente e otimizar
o efeito de cada produto aplicado;
• A tecnologia de incrustação garante aplicação precisa dos
nutrientes, fungicidas, insecticidas e quaisquer outros produtos
empregados no processo, satisfazendo os requisitos de cada cultivar;
• Tecnologia inovadora que separa a aplicação de cada produto em
camadas sobrepostas, minimizando o efeito de interferencia entre os
mesmos;
• Substâncias que promovem incorporação de hormônios vegetais de
crescimento, macro e micro nutrientes de liberação lenta,
aminoácidos e vitaminas.
• Qualidade consistente com calibração uniforme.
• A semente incrustada com qualidade BARENBRUG é homogêne,
estável e flexível, sem presença de pó ou quebras.

PROGRAMA DE
MELHORAMENTO BARENBRUG
Nosso programa de melhoramento está baseado no município de Guaíra-SP, onde se
encontra nosso campo de pesquisa, contando com mais de 10 hectares dedicados
exclusivamente para seleção e multiplicação de materiais promissores. Vários projetos de
pesquisa e desenvolvimento estão sendo desenvolvidos, focados na busca por um portfólio
completo de cultivares e tecnologias de pastagem.
Atualmente a prioridade do nosso programa é a de selecionar e avaliar os materiais
superiores que se encontram no nosso banco de germoplasma, acelerando o
desenvolvimento e lançamento de novos cultivares.
São dois os principais programas de melhoramento em andamento na área:
1) Major tropical species and emerging alternative options
2) Hybrid Brachiarias
A Barenbrug do Brasil trabalha com uma ampla gama de materiais, de diferentes espécies,
adaptados a todas as regiões e sistemas agropecuários nacionais. Isso é fruto do
desempenho dos nossos profissionais locais em conjunto com colaboradores internacionais,
atuando conjuntamente para trazer ao mercado nacional os últimos avanços em
biotecnologia.

BRACHIARIA HÍBRIDA
OS PASTOS DA NOVA PECUÁRIA BRASILEIRA
O principal componente estratégico da Barenbrug do Brasil é seu programa de seleção e
desenvolvimento de cultivares híbridos de Brachiaria spp. de qualidade superior. Através de
alianças estratégicas, a Barenbrug do Brasil tem acesso a um amplo germoplasma de
espécies de Brachiaria, híbridos interespecíficos e linhas sexuais avançadas. A terceira
geração de materiais híbridos combina características agronômicas de produção e
qualidade de forragem, aliada com adaptação a diferentes regiões agropecuárias e
sistemas de produção. O processo de avaliação inclui a produção de sementes, persistência
na área, resistência a pragas e doenças, tolerância fatores ambientais desfavoráveis e
adaptação
ao pastejo. Para cada híbrido promissor, são desenvolvidas recomendações de implantação
e manejo que otimizam a produção de forragem e permitem obter alta rentabilidade, devido
ao melhor desempenho animal. Este programa de melhoramento posiciona a Barenbrug do
Brasil como líder no desenvolvimento de cultivos e tecnologias inovadoras de pastagem.

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO BARENBRUG
Nosso departamento de Pesquisa e Desenvolvimento está empenhado na busca
por materiais forrageiros com desempenho agronômico superior e tecnologias
produtivas que atendam às demandas atuais e futuras da agropecuária. Para
isso, a Barenbrug do Brasil formou uma equipe especializada que está
amparada por toda a rede global com constantes trocas de informações, novos
processos e protocolos. O Grupo Royal Barenbrug, ao longo de sua história,
tem como meta oferecer aos seus clientes sementes de gramíneas e leguminosas
forrageiras que proporcionam um alto desempenho animal em pastagens.
O sucesso do grupo é consequência do trabalho conjunto entre as equipes de
pesquisa e desenvolvimento, produção de sementes, vendas e marketing. Além
disso, as parcerias estratégicas mantidas com universidades e institutos no
desenvolvimento de novos projetos, colocam a Grupo Royal Barenbrug na
dianteira do fornecimento de cultivares de qualidade superior, respaldados
pela credibilidade destas entidades. O melhoramento genético faz parte do
nosso negócio, e a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento está sempre atenta
às necessidades dos produtores, inovando e oferecendo cultivares forrageiros
com alta qualidade. A Barenbrug do Brasil trabalha comprometida com o
desenvolvimento de forrageiras que somam alta produção, melhor valor
nutritivo, resistência a principais pragas e doenças, adaptadas a diferentes
tipos de solos e que proporcionam alto rendimento animal em pastejo.

NOSSOS CULTIVARES SÃO AVALIADOS EM LOTES DEMONSTRATIVOS
E MÓDULOS DE PRODUÇÃO ANIMAL LOCALIZADOS EM DISTINTAS
REGIÕES AGROPECUÁRIAS DO PAÍS. OS ENSAIOS DE ANIMAIS EM
PASTEJO CONFIRMAM O TRABALHO REALIZADO PELA EQUIPE DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, GARANTINDO QUE MATERIAL
OFERTADO NO MERCADO TRAGA CONSIGO O MELHOR RETORNO
POSSÍVEL AO PRODUTOR.

PARCERIAS
ESTRATÉGICAS
Nossa empresa alcançou seu posicionamento com parcerias estratégicas,
trabalhando em conjunto com equipes de excelência em pesquisa e
desenvolvimento, produção, comercialização e comunicação. Trabalho que
reflete o posicionamento global da companhia, atuando sempre com equipes
técnicas, extensionistas, universidade e institutos de referência, com o objetivo
de otimizar os benefícios do melhoramento genético presentes em cada uma de
nossas sementes.
A nível global, somos parceiros estáveis dos nossos parceiros produtores de
sementes, através de relações a longo prazo baseadas na confiança mútua. Em
mais de 90 países, trabalhamos com profissionais e fornecedores locais, que
são referências em suas áreas de serviços, marketing e vendas.

TRABALHAMOS EM REDE COM INSTITUIÇÕES,
UNIVERSIDADES, PRODUTORES E REFERÊNCIAS TÉCNICAS.
NOSSA VISÃO É DESENVOLVER E TRANSFERIR
TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA A PRODUÇÃO DE
CARNE E LEITE EM SISTEMAS PASTORAIS SEDIADOS EM
NOSSOS CULTIVOS.

SISTEMA DE
PRODUÇÃO
Neste aspecto, nosso objetivo é o de desenvolver tecnologias para a formação
e manejo de pastagens, otimizando sua produção e qualidade e assim
contribuir na construção de um sistema de produção competitivo e rentável.

A BARENBRUG DO BRASIL ANALISA E TRADUZ DE MANEIRA
CLARA AINFORMAÇÃO GERADA PELA PESQUISA EM
RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS DE MANEJO DE PASTAGENS.
ISSO PERMITE QUE O PRODUTOR OTIMIZE A UTILIZAÇÃO
DA FORRAGEM PRODUZIDA, ALCANÇANDO ALTOS NÍVEIS
DE PRODUÇÃO ANIMAL A PARTIR DE NOSSOS CULTIVARES.

OS CULTIVARES BARENBRUG SÃO RESULTADOS DE PROGRAMAS LOCAIS
COM APOIOS INTERNACIONAIS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO,
COMBINANDO MÉTODOS TRADICIONAIS DE MELHORAMENTO COM
OS ÚLTIMOS AVANÇOS EM BIOTECNOLOGIA.

BARENBRUG NO
NO MERCADO BRASILEIRO
A estratégia da Barenbrug do Brassil é ingressar, consolidar e expandir sua
participação no mercado brasileiro de sementes de forragem, impulsionando o
negócio dos produtores agropecuários. Por isso está desenvolvendo um plano
focado na seleção e produção de espécies forrageiras tropicais e temperadas,
adaptadas a diferentes ambientes e sistemas de produção regional.

NOSSOS CULTIVARES SÃO AVALIADOS EM DIFERENTES
AMBIENTES E SISTEMAS DE PRODUÇÃO, LOCALIZADOS
NAS REGIÕES AGROPECUÁRIAS MAIS REPRESENTATIVAS
DO PAÍS. OS ENSAIOS COM ANIMAIS EM PASTEJO
CONFIRMAM O TRABALHO REALIZADO PELA PESQUISA,
GARANTINDO QUE O MATERIAL FORRAGEIRO TRADUZA EM
RETORNO ECONOMICO O INVESTIMENTO REALIZADO.

SOLUÇÕES PRODUTIVAS
CADA VEZ MAIS RENTÁVEIS E DURADOURAS
O objetivo do programa de melhoramento genético é desenvolver um banco de germoplasma próprio,
com qualidade genética superior aos existentes atualmente no mercado. Com isso, buscamos oferer aos
nossos clientes produtos de qualidade, associados às tecnologias de produção ideais, sempre atentos
as demandas presentes e futuras do mercado.

PRESENÇA GLOBAL
RESPALDO DA MARCA BARENBRUG
Somos uma das empresas mais inovadoras em nosso ramo de atuação. Graças à troca de
conhecimentos e novas ideias com nossa rede de contatos espalhada por todo o mundo, podemos
oferecer as melhores soluções, adaptadas as necessidades locais de cada mercado.
Isso significa que não somos somente um bom parceiro para nossos clientes, mas também agregamos
valor a seu negócio, sendo uma plataforma inovadora para integrá-los aos últimos avanços genéticos e
tecnológicos no mercado de pastagens.

NOSSO OBJETIVO É CONTRIBUIR NA MELHORIA DA
RENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL
BASEADOS EM PASTAGENS, NOS DIFERENTES CONTEXTOS E
AMBIENTES EM QUE SE LOCALIZAM.

O DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTO & MARKETING
Os principais objetivos da nossa estratégia de desenvolvimento de produtos e
mercado podem ser resumidos como:
• Consolidar a Barenbrug do Brasil como a referência no mercado de sementes
forrageiras;
• Estabelecer a produção de pastagens e tecnologias de utilização como os
principais produtos e serviços associados à linha de negócios de sementes
forrageiras;
• Fazer mais que o papel de uma simples empresa fornecedora de insumos
para se tornar provedora de tecnologias para a produção em sistemas
baseados em pastagens;
No projeto de desenvolvimento de produtos, após a seleção criteriosa dos
materiais promissores realizado pela pesquisa, a sequência se dá com a
avaliação rigoroso de nossos materiais em uma ampla variedade de ambientes
de modo a selecionar aqueles que se descatam em cada uma das regiões. A
avaliação é realizada seguindo os critérios e protocolos definidos pela equipe
do Grupo Barenbrug. Os materiais que se sobressaem são então avaliadas em
parcelas demosntrativas comerciais e também sob pastejo com animais,
confirmando ou descartanto aqueles que não representem o padrão Barenbrug
de qualidade. Por fim, antes de serem liberados para o mercado, todos os
produtos são amplamente estudados e discutidos junto a nossa equipe técnica,
consultores e produtores que contribuíram com as avaliações. Todas estas
etapas pelo qual os produtos passam podem se estender por 4 ou 5 anos,
tempo longo porém necessário para que os produtos lançados sob a marca
Barenbrug saiam com a garantia e padrão de qualidade característicos da
empresa.

FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS DE APOIO
A empresa busca a excelência em serviços de apoio, alcançando a confiança dos clientes como
componentes de sua estratégia de marketing. O programa de treinamento da empresa está focada em
três grupos de parceiros com diferentes demandas e expectativas:
I) nossos colaboradores das empresas parceiras;
II) equipes técnicas (vendas e distribuidores);
III) os usuários finais (agricultores, pessoal de campo, consultores etc.).
Nossos treinamentos são empregados com o intuito de atualizar constantemente nossos parceiros acerca
das tecnologias, métodos e produtos mais recentes, além de estimular a busca de informação constante.
Assessoria técnica, divulgação de informação e apoio para a gestão de negócios são serviços que
diferenciam a Barenbrug do Brasil em relação a outras empresas desementes no mercado.

UMA NOVA ABORDAGEM PARA O MERCADO DE SEMENTES DE FORRAGEM
A Barenbrug do Brasil busca estabelecer uma nova categoria no mercado, negociando exclusivamente
sementes de alta qualidade e oferecendo um portfólio equilibrado de cultivos melhorados, logística
eficiente e apoio técnico especializado. Tratamentos de sementes com qualidade e tecnologia exclusiva
são também diferenciais que agregam valor e diferenciam a companhia.

NOSSAS VANTAGENS
• Marca Barenbrug: especialistas em pastagens. Uma identidade como líder mundial de sementes de
forrageiras;
• Foco em tecnologias em sistemas de produção baseados em pastagens;
• Programas de melhoramento genético locais;
• Acesso a programas de melhoramento genético, serviços e tecnologias do Grupo Barenbrug;
• Maior qualidade de sementes: uma nova categoria no mercado local;
• Tecnologia de revestimento inovadora e exclusiva;
• Equipamentos de beneficiamento, processamento, revestimento e embalagem de ultima geração;
• Profissionais experientes no mercado;
• Programas e protocolos com garantia de qualidade total;
• Laboratório de sementes moderno, totalmente equipado, credenciado pelo MAPA;
• Excelência técnica por meio de trabalho em equipe;
• Assistência técnica especializada;

TRABALHAMOS EM REDE COM INSTITUIÇÕES, UNIVERSIDADES,
PRODUTORES E REFERÊNCIAS TÉCNICAS. NOSSA VISÃO É
DESENVOLVER E TRANSFERIR TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA
A PRODUÇÃO DE CARNE E LEITE EM SISTEMAS DE PASTAGEM
SEDIADOS EM NOSSOS CULTIVOS.

SOLUÇÕES PRODUTIVAS
SISTEMAS DE PRODUÇÃO BARENBRUG
O core business da empresa será o de proporcionar cultivares
diferenciados, com alta tecnologia e orientação técnica para otimizar suas
vantagens genéticas. A proposta de valor da empresa é o de agregar valor
ao negócio através do conceito Barenbrug de sistemas de pasgagem. Este
processo inclui o desenvolvimento das tecnologias para a formação e
manejo de pastagens otimizando sua produção e qualidade em
compatibilidade com um sistema de produção competitivo e rentável. A
cadeia de valor termina com a comprovação nos ganhos percebidos na
maior produção de leite, carne e nas análises econômicas que comprovam
o potencial genético superior dos cultivares Barenbrug. A inovação
constante é o fator-chave para atender a missão de se tornar a empresa de
sementes forrageiras mais reconhecido e rentável do mercado.

