
GRUPO CANTO PORTO
O Grupo Canto Porto é um negócio familiar que teve início em 1988 e opera com foco em duas palavras-chave: 
eficiência e rusticidade. E é o inconformismo que move a inovação constante do grupo para aprimorar os negócios.

São 2.930 animais das raças Gir e Girolando criados a pasto que produzem 14 mil litros de leite por dia nos 1.020 
hectares das duas fazendas que fazem parte do grupo, em Mogi-Mirim/SP.

Quem conta sobre a produção e o projeto do grupo é o gestor de pecuária e médico-veterinário do grupo, Thiago 
Marcantonio. Além de realizarem a lactação oficial de 100% do rebanho, as fazendas se dedicam à produção de 
embriões de vacas comprovadas. 

O projeto conta com o conhecimento da avaliação genômica para identificação dos animais de 
maior potencial para os objetivos do grupo. Foi através da seleção e de técnicas de manejo que o 
problema de temperamento de boa parte do rebanho foi sanado.

“
“

A vaca que se destaca se torna doadora e esses embriões são 
comercializados. Temos uma central de exportação de embriões, 
credenciada pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento). Nosso maior cliente é a Colômbia até o momento.

THIAGO MARCANTONIO, GESTOR DE PECUÁRIA DO GRUPO CANTO PORTO

“
“

O temperamento do gado Girolando foi resolvido com a doma, bom 
manejo e seleção das doadoras também por temperamento, visto que a 
herdabilidade para temperamento é bem alta.

A sanidade do rebanho também é assunto sério no dia a dia do grupo. No passado, o rebanho 
teve problemas com Staphylococcus aureus e um surto de mastite elevou o índice da infecção 
de 2,9% para 8%, afetando 70 animais.
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“

“
“
“

“
“

As vacas em destaque foram secas e se tornaram doadoras; as outras 
foram descartadas. Hoje somos livres. Os problemas com mastite foram 
devidos ao início de uso da toalhinha. Voltamos a usar papel toalha e 
estamos fazendo testes de sanitização dessas toalhas.

O diferencial da Zoetis é a qualidade dos produtos e a participação no 
dia a dia. Recebemos visitas mensais de um técnico e pretendemos 
continuar com a parceria porque ela é muito importante para nós.

A reprodução é feita através de nossos próprios embriões: somos os 
maiores clientes de nós mesmos. Realizada semanalmente, temos dois 
sanitaristas responsáveis por ela. Seguimos o protocolo completo da 
Zoetis para vacas em lactação. Também fazemos identificação de cio 
natural e a transferência de embriões nessas vacas.

Gostou desse relato de um de nossos parceiros? Leia mais alguns depoimentos e conteúdos 
completos para você se tornar um Milk Master no nosso portal:

www.zoetis.com.br/milkmaster

Outro desafio com o qual o Grupo Canto Porto teve de lidar é o fluxo de leite das vacas 
Girolando, que é baixo e, por isso, resulta numa ordenha demorada. A solução de manejo foi 
a realização de uma adaptação do sistema carrossel: algumas vacas necessitavam de uma 
segunda volta para serem totalmente ordenhadas. Isso resolveu o problema.

A parceria com a Zoetis, aliás, é bem avaliada pelo Grupo Canto Porto e vista como estratégica 
para o presente e o futuro do negócio.

Como a produção de leite e de embriões são a tônica do negócio do grupo, é claro que a 
reprodução não poderia ficar desassistida.

http://www.zoetis.com.br/milkmaster

