
 

Regimento do Programa ABC Corte 

  

Programa 

             O Programa ABC Corte é coordenado pela Embrapa por meio de sua 

unidade descentralizada Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas. Este programa 

tem por objetivo ampliar a adoção de tecnologias de intensificação sustentável da produção 

de carne a pasto e contribuir para o constante aperfeiçoamento técnico dos profissionais 

participantes em apoio à política pública nacional da Agricultura de Baixa Emissão de 

Carbono - Plano ABC. O Programa ABC Corte apresenta três componentes principais: 

atualização tecnológica em intensificação sustentável da produção de carne a pasto, 

capacitação teórica e prática sobre o método de transferência de tecnologias ABC Corte e 

certificação de consultores e extensionistas rurais. 

  

Participação 

A participação no Programa ABC Corte é voluntária e de âmbito regional, 

abrangendo os estados do Tocantins, o sudeste do Pará e o nordeste do Mato Grosso. 

Podem participar engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas e técnicos 

agrícolas (ou similares) ligados a instituições de consultoria, assistência técnica e extensão 

rural, sejam privadas ou públicas. A adesão ao programa é anual e coordenada pela 

Embrapa e operacionalizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento 

(FAPED). 

Participação de profissionais de instituições públicas 

Profissionais ligados a instituições públicas de assistência técnica e extensão rural 

deverão apresentar autorização assinada pelo dirigente de suas respectivas instituições 

para participação no programa e termo de compromisso da instituição quanto ao 

fornecimento de condições adequadas para a realização de assistência técnica aos 

produtores por eles assistidos e demandantes do programa. O modelo dos termos a serem 

apresentados serão fornecidos pela Embrapa. 

Participação de profissionais de empresas privadas 

Poderão participar profissionais autônomos ou vinculados a empresas de consultoria 

e assistência técnica em pecuária. As empresas deverão apresentar os comprovantes de 

regularidade fiscal e trabalhista. 

Custo para participação 

A participação tem um custo definido por edital publicado anualmente pela FAPED. 

Este recurso é utilizado para custeio das despesas relacionadas ao programa como 

deslocamento de profissionais da Embrapa para atendimento dos participantes, realização 

de cursos, dias de campo, palestras, impressão de material técnico, contratação de serviços 



 

de pessoa jurídica, aquisição de insumos, entre outros. A gestão dos recursos do programa 

é realizada pela FAPED e está sujeita a auditoria. Para os profissionais ligados a 

instituições públicas o custeio pode ser feito na forma de contrapartida econômica 

constituída por itens diretamente aplicados nas ações do programa a partir de uma proposta 

apresentada à Embrapa e aprovada pela mesma, não sendo contemplados aqueles 

recursos referentes ao serviço de assistência técnica em si. 

 

Atualização Tecnológica 

             Os participantes do Programa ABC Corte tem como benefício a participação 

em dois eventos anuais de atualização tecnológica, cuja programação é montada baseada 

nas demandas dos próprios participantes e nas diretrizes dos coordenadores do programa. 

Podem também participar dos eventos os produtores atendidos pelos profissionais inscritos. 

  

Capacitação na metodologia ABC Corte 

             A capacitação sobre a metodologia de transferência de tecnologias ABC 

Corte ocorre em formato teórico-prático. A teoria é apresentada, em curso presencial ou à 

distância, anualmente, no mês de agosto, aos novos participantes do programa e àqueles 

que desejam permanecer como participantes. Além disso, a capacitação teórica conta com 

dois eventos anuais de troca de experiências entre os participantes e de atualização 

tecnológica, por meio de palestras e mini cursos. Cada participante deve selecionar, 

mediante critérios estabelecidos pela coordenação do programa, uma propriedade rural de 

seus clientes para se constituir numa Unidade de Referência Tecnológica (URT). A 

capacitação prática contempla a aplicação da metodologia ABC Corte na URT e conta com 

ao menos uma visita de acompanhamento e orientação por ano e tutoria à distância 

contínua, as quais são realizadas pela Embrapa. 

 Avaliação e Certificação 

             A avaliação de desempenho dos participantes do programa será baseada em 

dois critérios: participação ativa nos eventos e aplicação da metodologia ABC Corte. O 

atendimento a esses critérios habilita o participante a ser um técnico certificado na 

metodologia ABC Corte. 

Participação ativa nos eventos 

O participante deverá apresentar frequência igual ou superior a 75% nos eventos 

obrigatórios¹ promovidos pelo Programa ABC Corte para atendimento a esse critério. 

 

 

¹Eventos definidos anualmente pela coordenação e divulgados aos participantes com antecedência mínima de 

trinta dias. 



 

Aplicação da metodologia 

O participante deverá aplicar a metodologia ABC Corte de forma plena, sendo que todas as 

ferramentas e relatórios deverão ser preenchidos durante as suas visitas de assistência 

técnica e apresentados ao final da safra para avaliação pela coordenação do Programa 

ABC Corte. Todos os indicadores técnicos e econômicos utilizados na metodologia ABC 

Corte deverão ser apresentados. A avaliação da aplicação da metodologia será feita por 

ferramenta desenvolvida pela Embrapa e apresentada ao técnico no início de cada ciclo do 

programa. 

Certificação 

O certificado de aptidão para replicação da metodologia ABC Corte será emitido 

anualmente e entregue em solenidade presencial ou virtual aos participantes que 

atenderem aos critérios do programa. Este documento garante que o profissional está 

habilitado a aplicar os conceitos de intensificação sustentável da produção de carne a 

pasto, bem como, utilizar as ferramentas ABC Corte para gerar e analisar indicadores 

técnicos e econômicos dos sistemas. Os participantes poderão utilizar este documento para 

divulgação de suas instituições e empresas apenas durante a vigência do certificado, que é 

de 12 meses a partir da data de sua emissão.  

Tipificação da certificação 

Técnico ABC Corte Júnior: profissional certificado pelo Programa ABC Corte em 

apenas uma safra. 

Técnico ABC Corte Pleno: profissional certificado pelo Programa ABC Corte pela 

segunda safra seguida. 

Técnico ABC Corte Sênior: profissional certificado pelo Programa ABC Corte pela 

terceira safra seguida. 

Responsabilidade Técnica 

Contudo, a responsabilidade técnica pelos resultados obtidos nos projetos assistidos pelos 

técnicos certificados é atribuída exclusivamente a esses, sendo a Embrapa eximida de 

qualquer responsabilidade relacionada a esse serviço. 

Uso da marca Embrapa 

 Os técnicos certificados poderão utilizar essa informação para promoção de seus serviços, 

única e exclusivamente durante a vigência do certificado. A marca Embrapa deverá ser 

utilizada respeitando o manual da marca e as peças de comunicação deverão ser 

submetidas à avaliação da equipe coordenadora do Programa ABC Corte antes de sua 

divulgação. 

 

 



 

Responsabilidades 

Embrapa 

- Coordenar o Programa ABC Corte; 

- Promover parcerias que beneficiem os participantes; 

- Prover treinamento teórico e prático na metodologia ABC Corte aos participantes; 

- Prover atualização tecnológica sobre intensificação sustentável da produção de carne aos 

participantes; 

- Apoiar os participantes, por meio de tutoria à distância e presencial, na implantação de 

Unidades de Referência Tecnológica; 

- Disponibilizar as ferramentas de planejamento e gestão necessárias para a condução das 

Unidades de Referência Tecnológica e prestar suporte no uso das mesmas; 

- Apoiar a realização de eventos de transferência de tecnologia (palestras, dias de campo, 

seminários, entre outros); 

- Promover ambientes de discussão técnica e compartilhamento de experiências mantendo 

um ambiente colaborativo entre os participantes e seus produtores assistidos. 

- Gerir os recursos do Programa ABC Corte visando o uso eficiente, eficaz e transparente 

dos mesmos. 

- Prestar contas dos recursos aplicados pelo Programa ABC Corte,anualmente por meio de 

relatórios públicos. 

 Participantes 

- Assinar termo de compromisso de adesão voluntária ao programa; 

- Participar dos eventos promovidos pelo Programa ABC Corte; 

- Implantar uma URT com pelo menos um módulo dentre as suas propriedades assistidas; 

- Aplicar plenamente a metodologia ABC Corte nas URTs; 

- Adotar as ferramentas de anotações, controle e gestão das URTs, mantendo-as 

devidamente preenchidas, atualizadas e compartilhadas com a Embrapa; 

- Visitar regularmente, as sua(s) propriedade(s) assistida(s) para conduzir tecnicamente 

sua(s) URT(s) em contínuo contato por aplicativos de mensagens instantâneas ou telefone 

com a Embrapa; 

- Apresentar os resultados das URTs nos eventos previstos dentro das capacitações e 

sempre que solicitado pela Embrapa. 


