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 Informações:

Pecuária Sudeste

Programa Bifequali de 
Transferência de Tecnologias

Tecnologias para a pecuária de corte



Levar soluções tecnológicas até o pecuarista de corte. Este é o principal 
objetivo do programa Bifequali de Transferência de Tecnologias. 

Para isso, técnicos são treinados pela equipe da Embrapa Pecuária 
Sudeste. Quando capacitados, podem implementar as tecnologias nas 
propriedades.

A Embrapa acompanha a atuação desses técnicos por meio da coleta 
de dados nas fazendas e da avaliação do impacto das tecnologias 
adotadas.

A ideia é aproximar o pecuarista da pesquisa desenvolvida pela 
Embrapa e também oferecer tecnologias que tornem a atividade mais 
rentável e sustentável.

No programa Bifequali TT, todos ganham. O produtor pode aumentar 
sua rentabilidade. O técnico extensionista tem boas soluções 
tecnológicas para levar às propriedades. E a Embrapa, mais 
proximidade com o setor produtivo.

Quais tecnologias?

As soluções a serem levadas ao pecuarista são definidas pela Embrapa, 
com a ajuda de um conselho técnico composto por produtores, técnicos, 
membros de associações e outros representantes do setor produtivo, de 
acordo com as características da região de atuação e da propriedade.

Como participar

Podem participar do Programa pecuaristas, técnicos extensionistas, 
instituições e demais entidades parceiras/financiadoras, pesquisadores 
e analistas da Embrapa ou externos. A manifestação de interesse deve 
ser enviada para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, disponível no 
endereço eletrônico: www.embrapa.br/pecuaria-sudeste 

Compromissos exigidos dos participantes

 Continuidade

 Comprometimento

 Transparência

 Imparcialidade  

Para saber sobre técnicos do Bifequali nas regiões, unidades demonstrativas         
e etapas de capacitação para o Programa 

acesse: www.cppse.embrapa.br/bifequali-tt 

Unidades
Demonstrativas Pecuaristas

Aproximação com o setor produtivo

TécnicosCapacitaçãoEmbrapa


