There is only one

Resultados que vão além da qualidade da carcaça!
O Essential entrega para o mercado muito mais do que uma nutrição eficiente e foi essa a razão que levou a PECSA - Pecuária
Sustentável da Amazônia a adotar o aditivo da OLIGO no início de 2016.
Veja o que diz o diretor executivo Vando Telles de Oliveira:
“Acreditamos que a pecuária na Amazônia pode ser um negócio sustentável de verdade e um dos valores da PECSA é a
excelência na produção, otimizando a produtividade em áreas já desmatadas, realizando a gestão integrada da fazenda como
negócio, com enfoque no retorno econômico e na qualidade, disponibilizando tecnologias compatíveis com cada sistema de
produção. Além disso, trabalhamos para garantir uma cadeia de produção sem desmatamento e com recuperação de nascentes
e matas ciliares, adequação dos passivos ambientais, conservação dos solos e da água e redução das emissões de gases de
efeito estufa.
Este nosso posicionamento tem produzido excelentes resultados e um exemplo recente é o contrato que firmamos com a JBS
para atender a rede de fasf food Mc Donalds no Brasil. O volume ainda é pequeno, mas consideramos como um grande avanço
abrir o mercado de carne da Amazônia para um cliente que tem uma política rigorosa com a garantia de origem.
Para alcançar estes resultados, além dos valores que norteiam o trabalho da PECSA, nós procuramos também estar sempre a
frente do mercado quanto as normas regulatórias de produção de proteína animal e atentos ao que acontece com o mercado
mundial.
Por conta disso tudo, adotamos os seguintes pilares para um produção sustentável e rentável no campo da tecnologia nutricional:
a) manejo de pastagens (reforma, correção e adubação) e rotação de animais,
b) suplementação nutricional estratégica (suplementos proteicos e ração para ganho em peso e acabamento de carcaça),
c) aditivo alimentar não antibiótico que no caso vem a ser o ESSENTIAL® (Óleo Funcional) que atua como aditivo modulador de
fermentação ruminal e controle de pH ruminal de toda a nutrição dos animais produzidos pela PECSA.
Sobre este último pilar, é importante frisar que queríamos um aditivo que contribuísse para uma maior produção e com qualidade
de carcaça por área tanto no confinamento quanto no semi confinamento e no pasto; que nos ajudasse na redução de gases de
efeito estufa; e que estivesse certificado pelos principais órgãos no mundo, uma vez que muito da produção daqui vai para o
mercado externo.
E foi isso que encontramos no ESSENTIAL por meio das pesquisas científicas que analisamos. Em resumo, o ESSENTIAL nos
entrega tudo o que buscamos pois ele é um aditivo não antibiótico, o que significa segurança por possuir princípios ativos
sinérgicos conhecidos e capaz de potencializar a nossa produção, e também por ele estar respaldado nas certificações FAMIqs
(Certificadora Européia), Sindirações Nível Internacional entre outras.”
Sobre a PECSA
A PECSA é uma empresa de gestão e parceria agropecuária fundada em junho de 2015, sediada em Alta Floresta, no norte de
Mato Grosso.
A PECSA oferece soluções de gestão integrada da propriedade rural baseadas no conhecimento técnico, com foco em geração
de resultados e sustentabilidade, promovendo a pecuária de gado de corte da Amazônia através de tecnologia e investimentos.
Atualmente é a empresa que executa o maior projeto de pecuária sustentável do Brasil. Os animais produzidos pela PECSA são
em sua totalidade enviados para programas de qualidade como Mc Donalds, JBS (exportação para Europa na cota Hilton) e
Frigobom (Precoce Grill / Carne Premium). Ao todo são 50 funcionários, entre equipe administrativa, diretores, gestores,
supervisores, gerentes e colaboradores, para atender a exigência sócio ambiental de seus parceiros e a qualidade do produto final
exigida pelo mercado (segurança alimentar).
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Prezando pelos animais,
cuidando das pessoas.

