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Os dados e informações da cadeia produtiva da carne bovina encon-

tram-se dispersos em variados meios de comunicação, como publica-

ções e sites especializados. Quando algum agente dessa cadeia ne-

cessita elaborar um estudo precisa buscar as informações em diversos 

locais, muitas vezes de difícil acesso. O portal em desenvolvimento 

na Embrapa Gado de Corte, chamado Centro de Inteligência da Carne 

buscará atender essa demanda por meio da missão de produzir, siste-

matizar e dispor informações e dados de maneira organizada visando a 

melhor coordenação dessa cadeia promovendo ganhos competitivos. 

Para se atingir esse objetivo estão sendo realizadas pesquisas bibliográ-

ficas no tema de gestão da informação e do conhecimento, assim como 

estudos exploratórios para prospectar dados e informações existentes 

em diversas fontes referentes aos elos da cadeia, divididos em: insu-

mos (corretivos, fertilizantes, rações, suplementos, máquinas, equi-

pamentos, sementes de forrageiras, vacinas, medicamentos, serviços 

técnicos, defensivos agrícolas, materiais genéticos animal e vegetal), 
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produção (cria, recria e engorda), transporte, processamento (inspeção 

sanitária e resíduos, classificação e tipificação de carcaças, desossa e 

preparo de cortes, indústria de curtimento), comercialização (exporta-

ção e varejo) e consumidor. O desenvolvimento do portal será feito na 

ferramenta Wordpress, que permite a descentralização da gestão de 

conteúdo do site, permitindo que mais de uma instituição possa alimen-

tá-lo. Dentro desse contexto o Centro de Inteligência da Carne dispo-

nibilizará, como exemplo, dados sobre os insumos que são utilizados 

na atividade de pecuária, rebanhos por regiões, índices zootécnicos da 

pecuária e variações das exportações de carne. Também pretende con-

ter um repositório de conhecimentos e tecnologias de 15 Unidades da 

Embrapa que trabalham com essa temática, além de outras instituições 

de ensino e pesquisa reconhecidas por seus relevantes trabalhos. Serão 

também compatibilizadas e qualificadas as demandas por novos conhe-

cimentos e tecnologias de forma que fiquem disponíveis às instituições 

de ensino e pesquisa e demais interessados.

Embrapa Gado de Corte.


