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Aprender sempre é caminho para crescer

Nivaldo
Dzyekanski

O ser humano está em constante desenvolvimento e, assim como ele, seus projetos.
A beleza do crescimento está exatamente
em carregar consigo a experiência de erros e
acertos sem esmorecer no caminho. Equivocar-se na lida e aprender com isso é o segredo
do sucesso, porque para acertar grande é preciso, antes disso, ter ousadia para lançar-se ao
desconhecido. Em um episódio sem precedentes na história recente da humanidade, vivemos um período de grandes incertezas e, com
certeza, muitos aprendizados. A pandemia de
Coronavírus exigiu uma reinvenção no mundo
dos negócios em que, estar aberto às mudanças, é essencial para sobreviver.
Alinhada às normas das organizações
mundiais de Saúde, a Associação Brasileira de Angus fechou sua sede administrativa
e ingressou na quarentena com sistema de
trabalho remoto. Exposições e viagens foram
canceladas. Alguns de nossos colaboradores

e funcionários mantiveram-se na ativa. Com
todos os cuidados necessários, nossos técnicos
dos frigoríficos seguiram certificando as carcaças e produzindo carne Angus, assim como
os inspetores de campo não descuidaram dos
rebanhos de seus assessorados, o que mostra
responsabilidade com um projeto maior, com a
alimentação da população e com a vida.
Nesse período difícil, nos reinventamos,
achando formas diferentes de manter o fomento da raça. Coletivas transformaram-se em “lives”. Reuniões, em teleconferências. Nesta edição do Angus@newS, você irá conferir muitas
novidades, algumas delas criadas exatamente
durante a quarentena. Além de três novas parcerias firmadas com o frigorífico Boibras (MS),
Supermercados Comper (MS) e Frigorífico
Coqueiro (RS), a Angus também lançou novo
hambúrguer Angus em parceria com o Marfrig.
Gás novo para o Programa Carne Angus, que
vem avançando também nas exportações. Veja

Angus, só boas novas!
Na contramão de praticamente todos os setores em meio à
pandemia do Coronavírus, a Angus
inverte a lógica geral e cresce mais
e mais. Cada vez mais pecuaristas
criam Angus e cruzam zebuínos
com Angus e agora Ultrablack (o
touro para as fêmeas F1) Brasil
afora. O sucesso dos leilões realizados no formato virtual até este momento mostram essa realidade. E
os preços pagos por esta genética,
comparados ao mesmo período de
2019, tem incremento da ordem
dos 30%.
Na área da genética, praticamente metade das vendas de
sêmen no Brasil é de Angus. Os
protocolos IATF fazem o show. Já
são quase seis milhões de doses co-

mercializadas, e as centrais não param de contratar touros importados
e nacionais. Isto porque o potencial
é tremendo. Apenas 20% das vacas
de corte são atualmente inseminadas, enquanto o rebanho de fêmeas
chega a 100 milhões de cabeças no
pais.
A carne Angus gourmet produzida pelo Programa Carne Angus
Certificada, agora faz negócios da
China, com a própria China, sem
falar em outros destinos nas exportações, além do consumo interno.
No primeiro quadrimestre de 2020
foram exportadas 194 toneladas de
carne Angus (mais da metade para
a China), representando 66,5% de
todo o volume embarcado no ano
passado. Comparando-se os primei-

EXPEDIENTE

ros quatro meses deste ano com
mesmo período de 2019, houve
um incremento da ordem de mais
de 73% em volume de exportações e mais 60% em crescimento
do faturamento. E já são 18 frigoríficos parceiros do Programa
Carne Angus, espalhados por 11
estados brasileiros, e cresce também a fila de frigoríficos que miram a meta de se tornar parceiros
do programa.
Por isto, nesta edição do seu
Angus@newS, três reportagens
são especialmente indicadas: sobre o mercado de sêmen, sobre a
carne Angus – exportações e novos
parceiros, e sobre a raça Ultrablack, que é a genética Angus para
um Brasil mais quente e adverso.

nesta edição uma reportagem sobre os ganhos
da carne Angus no mercado chinês, o que deve
render bons negócios para frigoríficos e pecuaristas nos próximos meses.
E há mais boas novas a caminho. Na área
de Fomento, Angus e Embrapa sacramentaram parceria público-privada para pesquisa de
metodologia em genômica, processo que qualifica a seleção de nossos rebanhos. Para os
próximos meses, aguarde inovações também
na área administrativa que virão para integrar
novos criadores ao time da Associação Brasileira de Angus e estar cada vez mais perto
do campo. Porque esse é o objetivo primeiro
da atual diretoria: estar ao lado do criador,
aprendendo e ensinando em tempos de safra
cheia, em tempos de seca e, também, em tempos de pandemia.
Boa leitura!
Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Sêmen: um
novo recorde
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Nem a pandemia é capaz de frear os negócios com sêmen, segmento
em que a raça Angus pontificou mais uma vez. Em 2019, foram
comercializadas 5,8 milhões de doses, crescimento de 17,6% em relação
a 2018, representando praticamente metade das vendas de sêmen de
corte no Brasil. Ainda antes do surgimento do novo corona vírus no País,
as promessas de negócios seriam ainda maiores, o que se confirmou no
primeiro semestre de 2020, quando a Associação Brasileira de Inseminação
Artificial (Asbia) identificou um crescimento de 22,6% nas vendas no País.

Por Horst Knak
De fato, a pecuária – uma
indústria a céu aberto com
grandes negócios internacionais
- não pode parar e efetivamente
não parou de crescer. Em 2019,
as vendas de sêmen corte alcançaram 11,8 milhões de doses.
O mercado de corte da IA tem
dobrado a cada 5 anos, puxado
principalmente pela raça Angus: a pecuária moderna exige
mais tecnologia, maior intensificação. Mesmo assim, apenas
20% das vacas do segmento
corte são inseminadas.
O desempenho crescente das
vendas de sêmen Angus está
sendo puxado por vários fatores: o sucesso dos cruzamentos
industriais no Brasil Central,
em segmentos voltados à exportação. Outro fator determinante
é a bárbara consolidação do
programa carne Angus Certificada, que está em milhares de
gôndolas de supermercados e
lojas de carnes pelo País. E falta produto! O terceiro fator é a
tecnolgia certeira da IATF (Inseminação Artificial por Tempo
Fixo, que permite sincronizar
cios e partos, bem com padronizar a produção dos rebanhos de
fêmeas. E por último, o sucesso
do cruzamento angus x Nelore,
que alavancou a produtividade
da pecuária brasileira e a coloca entre as mais produtivas e

crescentes no cenário pecuário
mundial.
Em seu segundo ano à frente da Associação Brasileira de
Angus, Nivaldo Dzyekanski está
entusiasmado com a comercialização de sêmen da raça, com
o lastro da produção de carne
Premium. “O consumidor confia na qualidade da Carne Angus Certificada. Onde tem o
selo do Programa Carne Angus
não há brechas para erro e isso
traz reflexo direto no campo. O
pecuarista reconhece que usar
Angus traz diferencial tanto no
manejo quanto na valorização
e liquidez na hora da venda”,
afirma o presidente da Angus.
Potencial para
30 milhões de vacas
O presidente da Asbia, Márcio Nery, lembra que apenas
16% das vacas são inseminadas no Brasil. No curto prazo,
em poucos anos, há potencial
para atingir 30 milhões de vacas, porque o produtor está

receptivo às novas tecnologias,
como a IATF, que permite economia de profissionais, tempo e
dinheiro. “Se crescermos de 15
a 17%, chegaremos às 21 milhões de doses ao final do ano”,
prospectava ao final do primeiro trimestre, quando a pandemia ainda não produzia tantos
estragos. O desafio é manter
estas previsões, o que parece
possível, já que a pecuária continua muito rentável e de olho
em mercados internacionais.
Pra o presidente da Asbia,
o produtor já identificou que o
ganho genético é uma vantagem
permanente e por isso há uma
tendência crescente do uso de
sêmen de qualidade e da IATF,
bem como de profissionais inseminadores preparados. “A inseminação tem um custo muito
baixo diante dos benefícios”,
aponta Nery. “Temos mais carne por boi, mais leite por vaca,
mais bezerros nascidos, maior
giro da pecuária, redução do
ciclo e modernização de técnicas”, diz. Quando se seleciona
para eficiência alimentar, economizamos comida, quando se
seleciona para saúde e longe-

Apesar do grande
incremento da IATF, o Brasil
insemina apenas 20% do seu
rebanho de fêmeas

vidade, reduzimos a perda de
animais, quando se seleciona
para fertilidade e precocidade,
os ganhos de uma geração para
outra são imensos, exemplifica
o presidente da Asbia. “Este
tripé pode transformar o rebanho nacional rapidamente”, diz
Marcio Nery.
E a boa notícia é que muitos criadores que já inseminaram pelo sistema IATF vão
ampliar seus protocolos, graças
aos excelentes resultados do
processo, aliados à valorização
do boi e ampliação dos programas de carne de qualidade. A
IATF será a locomotiva deste
crescimento que só não será
exponencial devido à pandemia
e à dificuldade de encontrar
bons profissionais inseminadores. “Temos que formar mais
inseminadores para suprir a
demanda, que é muito concentrada em 100-120 dias do
ano”, projeta o presidente da
Asbia. Segundo ele, as decisões
de agora vão impactar daqui a
quatro-cinco anos. Um dos motores da inseminação, a raça
Angus ressente-se da falta de
testes de progênie, para provar
touros nacionais, mas há claros
sinais de crescimento. O sêmen
Angus nacional já responde por
20% das vendas.
Sêmen Angus:
caminho sem volta
Grande parte dos profissionais consultados pelo Angus@

newS concorda com as afirmações do presidente da Asbia. O
diretor da Solução Genética e
experiente orientador de cruzamentos, Luis Felipe Cassol diz
que “a utilização de sêmen Angus não tem mais volta: O volume é grande e cresce a olhos
vistos”. Só os 17% de crescimento em 2019 representam
mais do que a segunda raça que
mais vende sêmen no País, fora
o Nelore, lembra. O crescimento do Angus, para Cassol, deverá ser ainda maior nos próximos anos. Um dos parâmetros
apontados pelo especialista é
que um bezerro Angus no Brasil
central vale R$ 10,00 o kg vivo,
enquanto outras cruzas valem
R$ 7,00 ou R$ 7,50 o kg. Representam pelo menos 30% a
mais. No final do processo, bois
cruza Angus terminados e que
estejam em programas de carne
de qualidade são remunerados
por 10 a 12% acima dos animais comuns.
No que tange à produção
de genética nacional, uma das
iniciativas é da parceria AltaProgen, lembra o gerente da
Progen, Fábio Barreto. “Hoje
temos 30 touros Angus em coleta, com previsão de atingirmos
50 touros até o final de 2020.
Trabalhamos em parceria com
a Alta Genetics e a Associação
Brasileira de Angus e o Promebo, focando em touros provados
e melhoradores . Grande parte

>>>
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da nossa bateria é oriunda deste teste”, explica Barreto.
Ele vê uma conjuntura favorável às vendas de sêmen Angus
no País, já com boa representatividade do produto nacional, em parte pela diferença
cambial, aliado à consolidação
dos programas de melhoramento genético e lançamento das
DEP´s genômicas. Segundo
Fábio Barreto, o fomento estimulado da ABA à coleta de dados de carcaça, aliado à coleta
de genótipos estão sendo vitais
para incrementar sua competitividade.
Com isso, também surge
espaço para as exportações.
Em 2019, houve um salto de
285%, alcançando 22,5 mil
unidade, 8% do total nacional.
O principal comprador do sêmen Angus brasileiro em 2019
foi o Paraguai, seguido por outros importantes clientes latino-americanos como Bolívia,
Costa Rica e Equador, além de
Angola. “Foi um ano espetacular que reflete, sim, a questão
do câmbio, mas também a posição do Brasil como referência
em genética Angus”, completa
o gerente de fomento da Angus,
Mateus Pivato. Fica claro que
o potencial de mercado é mesmo gigantesco. Se o sêmen importado – principalmente dos
Estados Unidos - segue chegando ao Brasil, é sinal de que
há muito mercado a conquistar.
Investir pesado em provas de
desempenho parece ser um caminho para ampliar a fatia do
sêmen nacional, fazendo chegar novos animais adaptados
às centrais genéticas. Num país
de dimensões continentais, ob-

Juliana Ferragute Leite

Angus@newS
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Angus: Angus definido, ciclo
completo, que precisa das fêmeas de reposição (Região Sul) e
o Cruzamento Industrial, onde
o foco é genética terminal, com
alto desempenho em ganho de
peso e uma tendência mundial
de eficiência alimentar e carcaça de alta qualidade (acabamento e marmoreio).
De olho na expansão do
mercado Angus, a Select Sires
acaba de incorporar quatro
touros provados norte-americanos, importados recentemente e está com novo processo a caminho, informa Felipe
Escobar. Com esta estratégia,
a empresa está acumulando
aumentos de vendas de 35%
serva Fábio Barreto, há deman- ela, a valorização do bezerro sul do Brasil os produtores se ao ano. As oscilações da modas distintas e cada produtor especialmente no centro-oeste, preocupam com facilidade de eda americana, porém, criam
deve identificar suas necessi- demandado pelo aquecimento parto e características raciais, espaço para o sêmen nacional,
dades, seu ambiente e sistema das exportações, é um dos prin- enquanto no Centro-Oeste e observa Escobar.
de produção, buscando o(s) cipais motivos da explosão de Norte do País, a preocupação é
O gerente da ABS, Marcelo
reprodutor(es) adequado(s) à vendas, mesmo em tempos de peso a desmama, peso ao ano, Selistre, destaca a raça Angus
pandemia. A alta do dólar freou marmoreio e até área de olho como carro-chefe em volume
sua demanda.
A gerente de corte da Ge- um pouco o mercado de impor- de lombo. Muito importante ser de sêmen: “Temos várias frennex, Juliana Ferragute Leite, tados, abrindo espaço também homozigoto preto”, assinala.
tes para alavancar as vendas
destaca que o mercado de sê- para a genética nacional, seLuis Felipe Cassol anota que de Angus, como o IATFMax,
men já estava muito aquecido gundo Juliana.
a busca das centrais por touros ABS XBlack além dos touros
no primeiro semestre, ainda
nacional provados, com bons ín- líderes nas DEPs americanas,
Dois momentos,
fora do pico da temporada de
dices (DEPs), bom fenótipo, já como o BLACK MAGIC, #1 da
duas necessidades
monta/inseminação. “Isto nos
é visível, frente à alta do dólar, raça em Peso ao Ano e $Beef,
O gerente de corte da Select que deixou o produto importado características de alta delevou a realizar investimentos
agressivos, com a contratação Sires, Felipe Escobar, avalia menos competitivo do ponto de manda e RAMPAGE, líder de
de cinco touros nacionais ainda que existem mercados distin- vista de custos. “Teremos cer- registros nos EUA”, enumera.
no primeiro semestre. Também tos para a raça Angus, que re- tamente um aumento no con- Para ele, porém, o crescimento
incorporamos 15 novos touros presenta um de seus principais sumo de sêmen nacional, isto é não se dá em apenas um indivíimportados”, assinala. Para produtos no segmento. “No muito bom, porque se tivermos duo, em sim no perfil genético
bons produtos e o consumidor oferecido, a bateria de touros
ficar satisfeito, conquistaremos precisa ser muito forte e conadeptos da genética nacional”, sistente, com grande disponibiO crescimento da genética
lidade de produto. “Genética é
prospecta Cassol.
nacional abre um novo
O gerente de corte da ABS, o único insumo permanente e
Marcelo Selistre, vai mais lon- cumulativo”, afirma o gerente
campo: as exportações de
ge. Dois grandes segmentos da ABS.
GMD de 30% maior
formam a demanda do sêmen
sêmen a outros países

Marcelo Selistre

Fábio Barreto

Miguel Abdalla

Felipe Escobar
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Para a gerente da Genex, as
vendas de sêmen como um todo
jamais teriam a explosão atual,
se não fosse a Inseminação Artificial por Tempo Fixo. “Esta
ferramenta permite manejar e
inseminar muitas fêmeas em
rebanhos grandes e de qualquer
tamanho. E também conseguimos acompanhar o crescimento
ano a ano, desde o ano em que
surgiu a inseminação por tempo
fixo” diz Juliana Ferragute. Na
Genex, passa de 90% de tudo
Luis Felipe Cassol
que é vendido em sêmen é utilizado em regime de IATF. “A
do o crescimento da IA no técnica permitiu o crescimene ciclo mais curto
O forte incremento do cru- Brasil. Houve um aumento to das vendas e trouxe muitos
zamento industrial, avalia Se- expressivo das vendas a par- outros benefícios decorrentes,
listre, mostra que o produtor tir de 2008, época de conso- como a possibilidade de produsoube identificar as vantagens lidação da IATF como uma zir um animal muito superior
dentro da porteira, com um técnica segura e rentável. e em volumes muito maiores”,
ganho médio diário até 30% Segundo o professor da USP, afirma Juliana.
Apesar de o Brasil ser um
superior, com visível encurta- Pietro Baruselli, 87% do sêmento do ciclo da pecuária. men comercializado em 2019 dos países que mais insemina
Além disso, o produtor tem um foi aplicado em regimes de no mundo, ainda falta muito
produto de valor agregado, de IATF. “Esta técnica revolu- para atingir os índices de ecoalta demanda, desde a desma- cionou o mercado de sêmen e nomias desenvolvidas. Mas as
ma, até o novilho gordo, assim nos faz prever um grande fu- pontes para o futuro já foram
como as fêmeas, que muitas turo para o mercado de cor- construídas. A genética naciovezes tem o mesmo preço do te no Brasil, calcula Frigoni. nal está avançando rápido e
macho, puxados principalmen- Luis Felipe Cassol percebe disponibilizado animais com
te pelos programas de carne que até médios e pequenos alto ganho de peso ao desmade qualidade, pela bonificação. produtores podem ter acesso me e ao sobreano, carcaças
“Isto é algo real, que chega a inseminação, via IATF, que pesadas, marmoreio, alto renno produtor e impulsiona suas cria uma concentração no dimento e cobertura de gordecisões de investimento. As período de inseminação. “Os dura. Aliando-se isso à adapexportações também ajuda- custos baixaram muito e ago- tabilidade, homozigoto para
ram, migraram para o padrão ra se tornou acessível a qual- pelagem preta, bom fenótipo
genético preto, porém com quer tamanho de proprieda- e bons índices na IATF, este
é um pacote que o produtor
maior impacto na região norte de”, entende Cassol.
do país, mais precisamente no
Pará”, assinala.
Apesar de investir forte
O cruzamento não é um
na genética americana, dada
a sua origem, a ABS também
milagre que corrige falhas
investe em genética nacional:
em 2019 foram adquiridos
gerenciais, mas ele pode
seis novos touros nacionais.
potencializar os ganhos
Foto: Divulgação
“A avaliação genética nacional vem evoluindo muito bem,
contudo, precisa ter a adesão
de 100% dos criadores, porém
não só fazer a avaliação genética, mas principalmente usar
os números como critério de
seleção, esse é o ponto. Vários
rebanhos evoluíram neste sentido, mas ainda falta credibilidade por parte dos usuários”,
explica Selistre.
O gerente de corte da CRV
Lagoa, Fábio Frigoni, traz um
dado histórico relevante para
Fábio Frigoni
entender como está ocorren-
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com resultados e rentabilidade
desastrosos. A IATF traz benefícios diretos e estimulam melhorias indiretas, como a boa
Um bom F1 se expressa
gestão da propriedade rural. A
com nutrição e sanidade
O gerente da CRV Lagoa própria IATF está sendo qualisustenta que o produtor está ficada em seus protocolos dentrabalhando corretamente com tro ou fora dos laboratórios,
a ferramenta de cruzamento fazendo com que as fazendas
industrial. “De nada adianta ampliem seu uso, com segurantermos um excelente animal ça e maior eficiência, assinala
F1 se não dermos conduções Abdalla.
Parceira da gaúcha Pronutricionais e sanitárias para
que ele expresse todo o seu po- gen, a Alta Genetics também
tencial genético. O cruzamento percebe melhora significativa
industrial não é um milagre na produção de touros nacioque corrige falhas gerenciais nais. “Mais e mais pecuaristas
e operacionais da propriedade. estão medindo e comparando
Ele potencializa os ganhos das resultados, fazendo escolhas
fazendas de gado de corte”, cada vez melhores”, aponta
o gerente da Alta. Apesar da
observa.
O gerente de Corte Taurino tradição e qualidade do sêda Alta Genetics, Miguel Ab- men dos EUA, o que importa
dalla, lembra que o cruzamen- mesmo é o Plano Genético da
to industrial produz no mínimo fazenda. “Identificamos tou20% mais do que as raças ros para cada caso, dependenpuras, fruto do vigor híbri- do do sistema de produção e
do, largamente dimensionado do mercado, atendendo assim
pela pesquisa. “Ao promover- perfis diversificados no Bramos cruzamentos corretos, há sil”, explica Miguel Abdalla.
um ganho de tempo de 8 a 10 Com uma diversidade tão
meses. Por isso a necessidade grande de ambientes e sistede avaliação precoce de bons mas de produção, comenta ele,
reprodutores e ferramentas chega a ser loucura achar que
de seleção confiáveis”, diz Ab- apenas alguma característica
dalla. Se houver falhas, o cru- deve ser levada em conta na
zamento industrial se transfor- identificação do reprodutor
ma em mera mistura de raças, ideal.
precisa buscar”, aponta Fábio
Frigoni.

Novo Manual Asbia
A Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia), lançou a
nova edição do “Manual
de Inseminação Artificial e IATF em Bovinos”.
“O manual detalha cada
técnica, todas as informações sobre o manejo correto do rebanho, os cuidados sanitários, além de
trazer um histórico da Inseminação Artificial (IA)
no Brasil”, promove o presidente da Asbia, Márcio Nery.
Destinada a criadores, profissionais e estudantes da área,
a publicação reúne, pela primeira vez, as orientações integradas para IA e IATF. Nery explica ainda que o manual é
atualizado a cada dois anos, possibilitando assim o acesso
aos leitores ao que há de mais moderno em termos de orientação técnica. Interessados em adquirir o manual devem entrar em contato com a Asbia.
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Ultrablack: sangue Angus
para um Brasil mais quente
Foto: Divulgação/Angus

Este ano promete ser um divisor de águas mas
já começa muito bem para a ainda jovem raça
Ultrablack. Oficialmente com cerca de 700
animais registrados na Associação Brasileira
de Angus e em torno de 50 criadores no Brasil,
esta é a primeira safra de reprodutores da raça
e os leilões deste ano vão mostrar o interesse do
mercado por esta sintética, uma sacada técnica e
estratégica da Associação Brasileira de Angus.
Por Eduardo Fehn Teixeira
Originária de cruzamento entre Angus e Brangus,
com composição sanguínea de
81,25% de sangue Angus e
o restante de raça zebuína, o
Ultrablack oficialmente passou a existir no Brasil a partir
de 2017, com a delegação via
Ministério da Agricultura, que
permitiu que a Angus fosse a
responsável por seu registro
genealógico em solo nacional.
Mas especialmente no Sul do
Brasil se sabe que esse cruzamento de Angus com Brangus
há muitos anos já vinha sendo
feito e muito bem avaliado por
vários criadores.

mento, buscando ser uma ferramenta para efetivo aumento da
produção de carne de qualidade, voltada a suprir uma grande
demanda em todo o país, que
é o cruzamento com a fêmea
meio-sangue Angus”, apontou
o técnico.

Um dos touros Ultrablack produzidos no Rio Grande do Sul

de apenas 20 meses de idade
foi valorizado em R$ 81 mil. E
o reprodutor já foi contratado
pelas empresas Solução Genética e Premium Gen. “Essa valorização sinaliza para a força
que a raça Ultrablack ganhará
no Brasil Central nos próximos
anos. “Ela veio para ficar e potencializar o uso da genética
Angus e a produção de carne
de alta qualidade em regiões de
clima mais adverso”, prospectou Cassol.
Luis Felipe Cassol chamou a
atenção para a grande adaptabilidade que a Ultrablack possui, chegando a ter um potencial 10% melhor em ambientes
com alguma restrição. “Dependendo do nível de tecnologia que se tem na propriedade,
quanto mais pura a raça, maior
o nível nutricional e sanitário

Carta forte
“O Ultrablack é mais uma
carta forte no baralho da pecuária brasileira”, diz o criador e
vice-presidente de Fomento da
Associação Brasileira de Angus, Luis Felipe Cassol. Para
justificar o acerto da Angus
em apostar nessa nova raça, ele
lembrou que recentemente a
Primeira safra
raça Ultrablack surpreendeu a
de touros
todos registrando preço recor“Agora podemos dizer que de durante o Leilão Revolution,
temos a primeira safra de ani- no início de maio. O reprodutor
mais que foram planejados, Tradição Azul 008, da Tradição
acasalados e vemos os primei- Azul, de Quaraí, RS, teve cota
ros touros a serem comercia- de 50% comercializada por R$
lizados no Brasil este ano”, 40,5 mil para um criador do
reforça o técnico de Fomento Mato Grosso do Sul.
da Angus e Superintendente de
Assim o touro Ultrablack
Registro Genealógico da raça
Ultrablack no Brasil, o veterinário Mateus Pivato.
Ele informa ainda que a
raça já é criada e selecionada Com grande adaptabilidade,
nos estados do Rio Grande do
o Ultrablack é mais uma
Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo e Minas Gerais. “Já carta forte do baralho
vem sendo muito avaliada dentro dos programas de melhora- da pecuária brasileira

ocupar um lugar importante
na pecuária de tecnologia. Sua
utilização sobre as fêmeas 1/2
sangue Angus/Nelore (as F1)
produzirão um animal com
aproximadamente 65 % de
Sangue Angus,
sangue Angus, mas ainda muiadaptados e resistentes
“A raça Ultrablack fez sua to rústico e de adaptação fácil.
estreia este ano no megaleilão “Tenho certeza que os terneiRevolution, e entre os animais ros resultantes deste cruzaque ofertamos, tivemos a gra- mento serão muito disputados
ta satisfação de apresentar um e valorizados pelos confinadotourinho, o Tradição Azul 008, res. E este cruzamento poderá
que cravou o novo recorde de ser feito por IA ou monta napreço do leilão e também o re- tural, pois os touros Ultrablack
corde para a raça”, comemo- são animais muito adaptados e
rou Vasco Antônio Costa Gama, resistentes”, define o diretor
da Tradição Azul.
da Tradição Azul.
Também uma das pioneiRusticidade
ras na seleção de Ultrablack,
e adaptabilidade
a Tradição Azul deu o start
“Um animal rústico, com
na criação em 2017. “Inseminamos um lote selecionado grande resistência para ecde ventres Angus com touros toparasitas, adaptabilidade e
Brangus. Como criamos ambas enorme possibilidade de proas raças faz muitos anos, sabí- dução e crescimento especialamos, por experiência própria, mente em cima das fêmeas
que este cruzamento produzi- F1”. É dessa maneira que o
ria um animal espetacular, com pecuarista Paulo Sérgio Cormuita precocidade, qualidade rea Vianna, criador de Angus e
de carcaça e carne e com ex- de Ultrablack em Potirendaba,
celente adaptabilidade”, revela no noroeste paulista, na boca
Vasco Antônio. Ele acredita de Mato Grosso, vê a introduque o Ultrablack chegou para
>>>
exigido. E com a Ultrablack, é
possível ter níveis produtivos
excelentes nos mais diversos
sistemas”, disse o dirigente.
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ção da nova raça Ultrablack
no cenário nacional da carne de qualidade. Proprietário
da Angus Terras de São José,
Paulo foi um dos pioneiros na
criação da nova raça no país.
“O Ultrablack vem para complementar essa linha de fêmeas
F1. Ao mesmo tempo que nós
ofertamos o Angus para fazer
F1, ofertamos também o Ultrablack para colocar sobre
as fêmeas F1 e aí temos um
animal com todos os predicados que tem o Angus: carne,
marmoreio, precocidade, docilidade, ganho de peso, mais a
rusticidade do Ultrablack”, argumenta o selecionador.
Com todas estas características ele diz que há um
grande mercado para a comercialização da raça no
centro-oeste brasileiro - Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e também parte de Minas Gerais. “Eu estou apostando nisso. O Ultrablack é
um animal interessante, ele vai
agregar às crias das F1 um
bom acabamento de carcaça,
vai colocar marmoreio e a
rusticidade dele a campo; vejo
uma grande alternativa, uma
ferramenta para o pecuarista
dessas regiões do Centro Oes-

te que tem um clima bastante
severo”.
Vianna começou a criar o
Ultrablack em 2017 e o rebanho ainda é modesto, mas
tem tido uma grande procura
devido à divulgação que vem
fazendo da raça. Já realizou
várias vendas desses animais.
Agora está fazendo o Promebo do plantel. Outro ponto que
Vianna destaca nos Ultrablack é o fato de que são animais
com uma libido muito precoce. “Outra coisa que notamos
é que normalmente são os touros mais velhos que têm melhor performance para cobertura, porém constatamos que
os Ultrablack ainda pequenos,
no início de carreira, também
são bastante assertivos, muito
namoradores, eles não querem
relações muito longínquas,
eles querem acasalar e vão
para outra, são muito bons
para isso”, destaca ele, enfatizando o grande desempenho
desses animais a campo. “Eu
acompanho o pós-venda e
todos os meus clientes estão
muito satisfeitos com os resultados obtidos. Isso é que dá
à raça uma direção correta,
garantindo seu futuro”, afirma o criador.

O Ultrablack vai agregar
às crias das F1 um bom
acabamento de carcaça,
marmoreio e rusticidade

Paulo Vianna, um dos pioneiros do Ultrablack no Sudeste
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Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Susana Macedo Salvador estreou
com vitória na Expointer

Sucesso na Expointer
Em 2019 a raça foi destaque, tendo sido a primeira vez
que foi exposta na internacional
Expointer. Foram 14 animais
inscritos para a mostra pelos
estabelecimentos Cia Azul, de
Uruguaiana; Cabanha São Xavier, de Tupanciretã e Fazenda
4 Linhas, de Guaíba, todas do
Rio Grande do Sul. A Cia Azul
Agropecuária, tocada pelo casal Susana Macedo Salvador
e Reynaldo Titoff Salvador foi
a grande vencedora nos julgamentos de classificação da estreia da nova raça na feira de
Esteio, RS.
“Recebemos essa vitória
com muita alegria porque coroou e reconheceu todo o trabalho de seleção que temos realizado nessa nova raça”, lembrou
Susana, veterinária por formação e autêntica criadora de
Angus, seguindo os passos de
seu pai, o saudoso João Vieira
de Macedo Neto, proprietário
da lendária Cabanha Azul, em
Quaraí, RS.
“Apesar dos mais de 100
anos de tradição na seleção de
gado puro, sempre mantivemos
olhar atento às inovações capazes de agregar à raça Angus novos horizontes na produção de
gado comercial e de carne de
qualidade Brasil afora. E Ultrablack é inovação e nova alternativa para viabilizar ainda mais
a produção de carne de qualidade no Brasil, levando a genética
Angus para cruzamentos com
zebuínos em novas regiões do
País”, completa a criadora, que
por muitos anos comandou o
Conselho Técnico da Angus.
Uma das pioneiras em Ul-

Nivaldo Dzyekanski: genética
para carne premium

trablack no Brasil, Susana
acredita que a raça representa
um animal de genética Angus
que se traduz numa nova e eficaz ferramenta para, a partir
dos cruzamentos com zebuínos
e especialmente com as fêmeas F1 (resultantes da cruza de
Angus com Nelore), produzir
nas regiões mais quentes do
Brasil, carcaças precoces e

corretas, adequadas à geração
de carne de qualidade superior.
A busca constante por novas
alternativas e novidades para
atender o mercado foi um dos
principais motivos para a renomada Cia Azul voltar sua atenção para a nova raça sintética.
A ferramenta para
pecuária de qualidade
“A raça Ultrablack é mais
uma opção para o uso da genética Angus para produção
de carne premium no Brasil”,
sintetizou o presidente da Associação Brasileira de Angus,
Nivaldo Dzyekanski. Para ele
o Ultrablack, que vem sendo
criado com sucesso na Austrália, Estados Unidos, Paraguai
e Colômbia, no Brasil não é
apenas mais uma ferramenta,
“é a ferramenta que estava
faltando para a pecuária de
qualidade”, sacramenta.

Nova plataforma
para consultas
Os técnicos e criadores
já podem contar com uma
nova plataforma dedicada
exclusivamente à consulta
de animais da raça Ultrablack do Brasil, que estão
registrados na Associação
Brasileira de Angus. Segundo o gerente de Fomento da Angus, Mateus
Pivato, o canal é uma maneira simples para produtores e compradores terem em mãos todas as informações
de registro dos exemplares.
“A plataforma une tecnologia e informação para facilitar a vida do produtor rural e do mercado, trazendo conhecimento sobre os dados do animal, árvore genealógica, cobertura, descendentes, transferência e o certificado de registro
online”, explica o técnico. A ferramenta é pública e funciona
apenas como base consultiva.
A busca pelas informações dos exemplares pode ser feita
através do número de registro UBB/UBE (Ultrablack Book
Brasil e Ultrablack Book Estrangeiro), tatuagem, nome do
animal, apelido, data de nascimento, data de inscrição, sexo
e/ou situação. Com isso, a ferramenta oferece uma vasta
opção de botões que permitem conferir desde os principais
dados do exemplar até as informações completas de cinco
gerações da sua árvore genealógica. A nova plataforma pode
ser acessada pelo site da Associação Brasileira de Angus na
aba Ultrablack/Genealogia.
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Novas regras para touros de central
mente das provas para touros
do Centro de Performance da
central.

por exemplo”, observa Pivato.
O Conselho Técnico da Angus
e sua diretoria irão chancelar
esses critérios junto ao MAPA
Recomendação da Angus com embasamento técnico, jusMateus Pivato aponta tificando cada um deles com o
como importante, entre as atu- entendimento do que é consiom o objetivo de promo- alizações trazidas pela IN 13, derado o melhor tanto para o
ver ganhos genéticos aos a possibilidade da Associação selecionador como para o usurebanhos nacionais atra- Brasileira de Angus poder con- ário da genética Angus.
vés de programas de melho- versar com o criador, entender
ramento genético e suas fer- a sua demanda para, depois,
Precisão da Genômica
ramentas tecnológicas, no dia repassar essa demanda ao MiFernando Cardoso chama
1° de junho deste ano passou a nistério como entidade repre- a atenção para a incorporavigorar a Instrução Normativa sentante do usuário da raça ção da genômica na IN 13,
13, do Ministério da Agricultu- e associado. “A Angus possui o que segundo o pesquisador,
ra, Pecuária e Abastecimento mais de 10 mil colaboradores dará maior habilidade e segu(MAPA) A IN 13 traz novas que entregam carne para o rança ao processo de seleção
regras e procedimentos para Programa Carne Angus Cer- dos animais que entrarão para
a avaliação zoogenética, que tificada e temos uma enorme as centrais de coleta. “Esse é
é requisito necessário para a responsabilidade em oferecer um dos maiores ganhos, além
inscrição de reprodutores de material de qualidade para da possibilidade de se avaliar
espécies bovinas em centros quem busca a produção de novas características. O grande coleta e processamento de animais corretos e por conse- de benefício da genômica será
sêmen. A nova medida também quência maior lucratividade”, imprimir maior precisão na sese estende às demais espécies afirmou o técnico. A Angus leção de animais jovens, com
participou ativamente de to- novas características de selede animais.
Para tirar a limpo a novida- das as discussões e da redação ção”, detalhou.
de, em “live” realizada no dia 4 da IN 13 junto ao MAPA e no
O pesquisador também resde maio, a central CRV Lagoa final de junho vai apresentar salta que o Brasil, por suas careuniu especialistas no assunto. os critérios mínimos para que racterísticas continentais, não
A live sob título “Angus: Ten- reprodutores da raça possam possui apenas um critério de
dências Genômicas e novas re- comercializar sêmen.
seleção genética que atenda a
“Nunca abrimos mão de que todos os sistemas de produção.
gras para a comercialização de
sêmen” foi transmitida pelo ca- cada associação pudesse definir “Não dá para limitar o númenal da CRV Lagoa no YouTube seus critérios. A IN 13 começa- ro de características e fechar
e reuniu o veterinário e gerente rá a ter sua atualização a partir a entrada de reprodutores nas
de Fomento da Associação Bra- de março de 2021, juntamente centrais, pois às vezes um anisileira de Angus, Mateus Pivato com a atualização dos critérios mal pode não possuir o critério
e o pesquisador e chefe adjunto de importação de material bio- de ganho de peso, mas aprede Pesquisa e Desenvolvimento lógico. Vamos atuar nessas duas sentar outros que sejam de
da Embrapa Pecuária Sul, Dr. frentes visando à unificação dos maior interesse para um deterFernando Flores Cardoso, com critérios e seleção de linhas van- minado sistema de produção”,
mediação do gerente de Pro- tajosas para os selecionadores e apontou. Para Cardoso, a IN
duto Corte Europeu da CRV usuários”, afirmou.
13 vem para contribuir positiSegundo Pivato, conforme vamente neste sentido ao posLagoa, Fábio Frigoni. Tanto Pivato quanto Cardoso também previsto na normativa, a pos- sibilitar que novas caracteríssão conselheiros da Associação sibilidade anual de rever cri- ticas possam ser introduzidas,
Nacional de Criadores – Herd térios permitirá uma flexibili- atendendo a real necessidade
Book Collares. E Cardoso é zação no sentido de saber se o do setor produtivo.
ainda destacado criador de trabalho está ou não apresenAngus em sua Fazenda da Bar- tando os resultados desejados
Parentesco
ragem, em Dom Pedrito, RS. A “A IN 13 dá garantia não só
e ganho genético
Associação Brasielira de An- de se trabalhar com programas
Uma novidade da IN 13
gus mantém produtiva parceria de melhoramento, mas amplia é a exigência de confirmação
com a CRV Lagoa, com seus para outras iniciativas como de parentesco. Segundo Pivacriadores participando ativa- provas de eficiência alimentar, to, o setor caminha para que
se tenha cada vez mais uma
informação acurada dentro
dos registros genealógicos por
A norma permite à Angus
conta dos programas de melhoramento, o que será conconversar com o criador, identificar
solidado com a confirmação
demandas de 10 mil colaboradores
de parentesco. E Fernando
Cardoso comenta que o ganho
e repassá-las ao Ministério
genético será o ponto-chave,

C

minha opinião essa alteração
imposta pela IN 13 é a que
mais vai impactar em mudanças no setor”, destaca o dirigente. Para ele por um lado
haverá maior rotatividade de
Atualização das DEPs
Para o vice-presidente de negócios e por outro lado isso
Fomento da Angus, os critérios pode fazer com que as centrais
para a entrada de touros em percam um pouco do interesse
centrais ficaram mais exigen- de compra desses touros, no
tes, o que é positivo. Luis Felipe sentido de ter definitivamente
Cassol chama a atenção para o a posse desse animal (deverão
fato de que agora há uma vali- valer os contratos de coleta
dade para as DEPs dos touros, com o proprietário do touro).
que precisam ser atualizadas a E esse maior rigor também vai
cada dois anos. E se nessa re- oferecer mais opções de novas
visão o touro não acompanhar genéticas ao mercado.
Cassol também considera
a evolução das DEPs da média
positiva
a exigência de comproda raça, esse reprodutor terá
vação
de
paternidade via teste
que sair da central.
de
DNA
dos
reprodutores. “Essa
“Esse maior rigor vai remedida
dará
idoneidade às inforsultar numa maior rotatividamações
do
touro”,
confirma.
de de touros nas centrais e em
resultando em maior facilidade de se encontrar animais que
entreguem aquilo que as DEPs
confirmam.

Prova de eficiência
alimentar em Bagé
Pois apesar de todas as dificuldades impostas por esta pandemia do Coronavírus, os técnicos da Angus e da Embrapa Pecuária Sul se dedicaram e o novo Teste de Eficiência Alimentar para
touros Angus será realizada este ano na Embrapa, em Bagé, RS.
Sob a coordenação do pesquisador da Embrapa Roberto Collares, a prova terá início no dai 19 de julho, com término programado para 15 de setembro. E neste ano não haverá leilão dos
touros participantes.
Resultado de um esforço conjunto da área de Fomento da
Angus, já estão inscritos um total de 20 reprodutores, pertencentes a 11 criatórios localizados em Uruguaiana, Alegrete, Manoel
Viana, Dom Pedrito, Bagé, Formigueiro e Jaguarão, todos odo
Rio Grande do Sul.
“Estamos bastante satisfeitos com a concretização de mais
essa iniciativa em favor da raça Angus, que só foi possível graças
ao apoio e à visão dos criadores que inscreveram seus animais
para esta criteriosa avaliação”, assinala o gerente de Fomento da
Angus, Mateus Pivato. Segundo ele, esta é uma prova importante, significando um passo a mais para o melhoramento genético
da raça Angus, para as avaliações genômicas que chegam como
grande novidade para a raça e especialmente para enriquecer
ainda mais o banco de dados para essa diferenciada característica que é a eficiência alimentar dos animais.
A Angus está concedendo descontos para criadores que inscreveram mais de um animal e também está bancando os fretes
de ida e de volta dos exemplares que vão compor o teste.
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Programa Carne Angus
decola em plena pandemia
Foto: Divulgação

O Programa Carne Angus Certificada
apresentou recentemente importantes
novidades e avanços conquistados em plena
pandemia do Coronavírus. As novidades
foram inclusive motivo da realização de uma
“live” na internet orientada pela sua gerente
nacional, Ana Doralina Menezes, tendo ainda
a participação do presidente da Associação
Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski. Novos
parceiros e a expansão dos negócios da carne
Angus também fazem parte do conjunto de
informações desta reportagem, confira!

C

onsiderando-se todos os
fatos resultantes da pandemia do Covid-19, o momento pode ser entendido como de
exceção. A demonstração desta
afirmativa está baseada no cancelamento de inúmeras feiras,
os leilões passaram a ser realizados, em sua totalidade, pelos
meios eletrônicos disponíveis e
muitos questionamentos apareceram no decorrer desta grave
crise social, que atinge a todos
os setores da economia nacional. “Mesmo assim, o Programa
Carne Angus continua atuando e
se expandindo”, sentencia Ana
Doralina, ao mesmo tempo em
que anunciou novos parceiros do
Programa, agora integrados ao
time Angus.
Outra boa notícia, em meio
a tanto desconforto, foi o de um
significativo aumento no volume
de carne exportada. Segundo a
gerente, “comparando-se os primeiros quatro meses deste ano
com mesmo período de 2019,
houve um incremento da ordem
de 73% em volume de exportações e mais 60% em crescimento do faturamento”.

dia na planta gaúcha, a meta do
sócio-proprietário do Coqueiro,
Luiz Roberto Saalfeld, é que a
linha Angus concentre 50% da
produção anual do frigorífico,
atualmente em 25 mil cabeças/
abates.

Carne marca Nobratta, um dos novos parceiros

de qualidade superior. Segundo
o gerente comercial do Comper,
Fernando Bariani, o consumidor
reconhece o diferencial desses
produtos e está disposto a pagar um adicional por eles. Deste
modo, os cortes Angus Nobratta
têm preços de 35% a 40% suBoibrás e rede Comper
periores em relação à produção
lançam Carne Nobratta
A gerente do programa apre- tradicional comercializada nos
sentou a importante adesão do açougues da rede.
O diferencial da produção,
Frigorífico Boibras e da rede de
explica
o gerente nacional de
Supermercados Comper, com
atuação em Campo Grande, MS. formação do Comper, Márcio
Em estreita parceria, lançaram Silva, é a diversidade nas praa Carne Nobratta Angus, projeto teleiras. Ao todo, são 23 cortes
que busca qualificar a oferta de com destaque para peças com
cortes Premium - leia-se Car- osso como o Contrafilé Cotê e o
ne Angus Certificada - na rede T-Bone. A aceitação da parceria
varejista do Centro-Oeste. Num com o Comper foi tão positiva
primeiro momento, a produção que o frigorífico já prepara sua
de 7,5 toneladas/mês está sendo linha própria que será lançada
distribuída em seis lojas daquele nas próximas semanas, a linha
estado, sendo que a meta é levar Boibras Angus, elevando os abaos produtos Angus certificados tes de animais Angus. A meta do
para os cinco pontos de ven- Boibras é abater 160 cabeças/
da do Comper em Cuiabá, MT, mês até 2021, sendo 100 dentro
ainda em maio e, até o final do do projeto Nobratta e 60 para a
ano, chegar a três lojas no Dis- marca Boibras.
Para conseguir o melhor
trito Federal. Com isso, estimase movimentar 21 toneladas de aproveitamento das carcaças, a
Boibras investiu em um sistema
cortes certificados/mês.
Frigorífico Coqueiro
Os projetos firmados com a de parceria junto aos produtoNo Rio Grande do Sul, o rede de Supermercados Comper res. Com apoio de consultoria
Frigorífico Coqueiro, no muni- e com o Frigorífico Boibras para PECBR (Soluções e Consultocípio de São Lourenço do Sul, oferta de Carne Angus Certifi- ria em Agronegócio), o frigoríé o novo parceiro. Com capaci- cada no Centro-Oeste abriram fico selecionou fornecedores de
dade de abate de 100 animais/ novos caminhos para a carne animais Angus para garantir

regularidade de entrega e qualidade. Atualmente, os animais
abatidos vêm de cinco criatórios no Mato Grosso do Sul
localizados nos municípios de
São Gabriel do Oeste, Cassilândia e Bodoquena.
Carne Premium
para o mundo
“A pandemia fez com que
o mercado interno tenha sido
o mais afetado, diferentemente do mercado importador que
continua trazendo dividendos
à pecuária Angus”, informa
Ana Doralina. A “live” informou, também, que o grupo
Marfrig vem se dedicando na
apresentação de uma nova linha de produtos certificados
Angus. Conforme a gerente, há
espaço para se trabalhar mais
a carne Premium no Brasil
Central, pois a região já é polo
de produção de Carne Angus,
mas ainda tem muito a crescer em consumo. O momento
mostra o Programa Carne Angus com 18 empresas parceiras espalhadas em 11 estados
brasileiros.
A “live” também apresentou os avanços do Programa
e o presidente da Associação
Brasileira de Angus, Nivaldo
Dzyekanski, disse que, “nossos
técnicos e equipes não param

para que as famílias tenham
em suas mesas a carne de qualidade que tanto apreciam”. Ele
foi direto ao dizer que hoje está
comprovado que a carne Angus produzida no Brasil cumpre os requisitos internacionais
da carne gourmet. “O desafio
neste momento é, pensando a
longo prazo, por pelo menos 20
a 30 anos adiante, o aprimoramento genético, a melhoria das
carcaças, a manutenção da fiscalização rigorosa da certificação e da produção. Isto porque
o Programa vai crescer ainda
mais, especialmente nas regiões
onde o clima é mais quente”,
detalhou o dirigente. Ele também foi enfático ao destacar a
importância da sustentabilidade e, para isso, observa que será
decisivo um trabalho persistente em todas as áreas da produção que, em última análise, vai
gerar confiabilidade e atrair o
consumidor para uma carne de
qualidade realmente superior.
Dólar em alta
O tema lucratividade da
pecuária também foi debatido
pelos internautas que cobram
uma maior remuneração pelo
gado em um momento em que
a rentabilidade dos frigoríficos
está em alta em função do dólar valorizado. A importância
do uso de genéticas melhoradoras na produção foi outro tema
em destaque. Houve um reforço
na ideia de que as pesquisas terão forte impacto na evolução
da pecuária. “Qualidade de
carne não é algo que “se cria”
no frigorífico”, apontou Ana
Doralina, ao lembrar que é no
campo, por meio da escolha dos
melhores animais e seus acasalamentos, que se chega à carne Premium. Ela reforçou que
manter um padrão de entrega de carcaças premium é um
grande desafio no Brasil, tendo
em vista o vazio forrageiro característico do primeiro semestre do ano.
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China investe em Angus gourmet
Foto: Divulgação

Salto para a China
Vamos dimensionar o valor
desses números e o empenho
da Angus ao lembrar que, em
2018 ficou registrado o crescimento na exportação de carne
bovina. Novos mercados queriam carne da melhor qualidade
Por Nicolau Balaszow
e despontava entre os importadores, a China. O comércio entre brasileiros e chineses era um
e o mercado chinês “namoro” antigo e, por muitos,
mantiver as compras bastante esperado. Esta particinesse patamar, é pos- pação representava, e continua
sível que fechemos o ano perto a representar, um importante
do recorde de volume de Car- estímulo na balança comercial
ne Angus Certificada brasileira do Brasil.
exportada”, estima a gerente
Vale lembrar, para que este
nacional do Programa Carne salto tenha sido possível havia
Angus Certificada, Ana Dorali- uma outra etapa a ser vencida:
na Menezes, ao comemorar as após a autorização do governo
constantes compras de Carne chinês, era dito que haveria uma
Angus Certificada do Brasil. lenta recuperação. Naquele peSegundo os registros da As- ríodo era de 1% o embarque de
sociação Brasileira de Angus, carne brasileira e não se espenos primeiros quatro meses de rava que o comércio de carnes
2020, foram exportadas 193,4 Brasil-China apresentasse um
toneladas de carne Angus, crescimento tão dinâmico. A
66,5% do volume embarcado lenta recuperação prevista era
em todo o ano de 2019 (290,5 devido a lacuna entre a abertut) e alta de 73,8% em relação ra do mercado e os embarques,
ao acumulado até abril. Só - os procedimentos entre as
para a China foram embarca- agências de inspeção sanitária
dos mais da metade desse total, e a habilitação de frigoríficos
102 toneladas.
para a exportação tendem a ser

“S

lentos, mas, para surpresa de
todos, desta vez foram rápidos.
E lá se foi a carne Angus para
a China com o seu “notório saber”.
Termômetro
Hoje e sempre os frigoríficos são o termômetro que
atualizam o mercado, os seus
movimentos direcionam a produção. E no momento são as
carnes premium, orientam os
frigoríficos que têm visto nesse mercado ávido por carne de
qualidade boas oportunidades
de negócios e valorização de

AnuFood 2020: vitrine para Carne Angus
A AnuFood 2020, feira internacional do setor de varejo de
alimentos, foi uma grande vitrine
para a carne Angus certificada.
Realizada em São Paulo, SP,
no início de março deste ano, a
Angus teve contatos com representantes do mundo inteiro e
apresentou a produção brasileira
de Carne Premium. O coordenador do Programa Carne Angus
Certificada, Maychel Borges,
destacou contatos com representantes da Singapura, uma vez
que o país mostrou interesse no
processo de certificação e retomará o contato com frigoríficos
habilitados. Segundo Borges, a
procura por informações sobre
carne de qualidade foi intensa. “A
feira foi um sucesso e superou as
expectativas, tivemos muita procura de consumidores e pessoas

que utilizam a carne em seu negócio” pontuou. No estande, a Angus
esteve ao lado da certificadora
TÜV Rheinland, responsável por
auditar o Programa Carne Angus
Certificada.
Além de Singapura, executivos
de países como Turquia, Ucrânia,
Irã, Peru, China, Coreia do Sul e
Arábia Saudita também circularam pelo espaço em busca de
informação sobre a carne Angus
Certificada e sobre os frigoríficos

parceiros que estão exportando
a produção brasileira. “Sabemos
da importância da pecuária e da
produção de precisão para o desenvolvimento do agronegócio do
Brasil. A Angus está comprometida com o desenvolvimento e foi
isso que garantimos nesta feira”,
reforçou Ana Doralina Menezes,
gerente do Programa. Segundo
ela, é muito importante a presença da Angus em eventos que promovem o conhecimento sobre a
raça e a importância do agronegócio, do consumo de carne, além
de gerar a aproximação com a
comunidade. “A feira foi superpositiva, pois abrange muitos
clientes tanto do mercado interno
e externo, gerando a possibilidade
de atender novos clientes e expor
a qualidade da carne Angus Certificada”, afirmou.

cortes. Um dos parceiros beneficiados com o câmbio e o
apetite chinês é o Frigorífico
Estrela, de Estrela do Oeste,
SP. Depois de dois embarques
de 27 toneladas, cada, realizados neste primeiro semestre,
nos próximos 15 dias, prevê o
envio de um terceiro contêiner
de mesmo volume com Carne
Angus Certificada para a China.
A carga inclui cortes de acém,
costela do dianteiro sem osso,
peixinho e contrafilé.
Segundo o diretor comercial
do Estrela, Eduardo da Silva,
os chineses são extremamente cautelosos e criteriosos com
padrões de qualidade. “O Brasil
tem uma carne de alto padrão,
com um sabor diferenciado do
produto oferecido pelos Estados
Unidos”, comparou. A grande
dificuldade, explica o empresário,
é manter oferta em qualidade e
quantidade durante os 12 meses
do ano.
O Frigorifico Minerva Foods
também vem exportando cortes
para a China. Com sede no estado de São Paulo, a empresa
espera repetir em 2020 os resultados positivos alcançados
no quarto trimestre de 2019.
Além do aumento das exportações para a China, o frigorífico pretende ocupar parte do
espaço deixado pela Austrália
na oferta de carne neste ano.
Atualmente, a Minerva Foods
responde por cerca de 20% de
toda a carne bovina embarcada

pela América do Sul.
A força do gourmet
O resultado de vendas, segundo a gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, demonstra a força do
Brasil que vem conquistando,
não apenas como exportador
de carne commodity, mas também com o nicho gourmet. “A
carne Angus brasileira já é referência internacional e foi exportada para mercados exigentes
como a Alemanha e Emirados
Árabes. Recentemente, abrimos
mercado nas Bermudas”, informa. Os embarques ainda vêm
ocorrendo para o Líbano, Catar
e Singapura.
O bom momento da carne premium brasileira é alvo
de comemoração para todo
o setor, indica o presidente da
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Antônio Jorge Camardelli. Segundo o executivo,
as exportações brasileiras de
carne bovina devem superar, em
2020, o recorde de 7,6 bilhões
de dólares registrado no ano
passado, mesmo diante da crise
do Coronavírus. “Representam
uma boa notícia ao mercado
nacional”, frisou.
Para o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, novos mercados confirmam a excelência da
carne Angus do Brasil, uma produção que desponta por sabor,
grau de marmoreio e, acima de
tudo, sustentabilidade. Segundo
o dirigente, o novo selo Angus
Sustentabilidade, lançado em
2019, deve ajudar a abrir mercados para os cortes brasileiros,
uma vez que atesta processos e
a responsabilidade dos criadores dentro das fazendas. “Agora, além de acompanhar o abate
no frigorífico, também estamos
no campo ao lado do pecuarista
orientando e verificando as condições de trabalho, emprego e
bem-estar animal. Isso é o que
o mercado internacional busca. E isso é o que a Angus do
Brasil tem a oferecer”, aponta
Dzyekanski.

16

Maio/Junho de 2020 - Ano 21

Angus@newS

CARNE

Carne vermelha: saudável e necessária

A

cidade de Uruguaiana, na
região da Fronteira Oeste
gaúcha, local de fundação da Associação Brasileira
de Angus e berço da criação
de gado Angus no Brasil, foi
palco do 1º Carne, Pampa &
Gente, realizado às margens do
rio Uruguai no dia 7 de março.
Ainda alheios à pandemia do
Coronavírus, mais de duas mil
pessoas entre produtores, técnicos e consumidores da carne
Angus certificada participaram
do encontro, que serviu para
promover conhecimentos sobre
a moderna pecuária e sobre a
carne bovina - sua produção e
consumo.
Organizado pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e pelo Sindicato Rural de
Uruguaiana, debateu a importância do agronegócio dentro
da comunidade da Fronteira e
regiões vizinhas. Foram abordados temas como a geração
de renda através da pecuária e
postos de trabalho no setor. “O
Futuro do Consumo da Carne
Bovina” foi tema de palestra do
consultor Roberto Gresellé e do

pediatra Cláudio Brasil.
Angus e Brangus juntos
Outro destaque do festival
foi a bancada “Juntos pela Carne”, promovida numa parceira
da Associação Brasileira de Angus com a Associação Brasileira
de Brangus. Conforme a gerente
do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
a parceria, que foi a primeira de
muitas que virão, proporcionou
aos presentes carne Angus certificada a preço promocional.
“Essa aproximação é muito
importante para nós, além de
fortalecer a pecuária, as atividades e a comunicação com o
produtor e o consumidor”, considerou a dirigente do programa
de carne de qualidade que mais
cresce no Brasil. Segundo Ana
Doralina, é importante estar
presente em eventos como esse,
que promovem o conhecimento
sobre a raça e a importância
do agronegócio, além de gerar
a aproximação com a comunidade.
Carne faz bem à saúde
Apresentada pelo consultor
Roberto Grecellé, da empresa
Prado Estratégias para Negócios, a palestra, que contou
com a participação do médico
pediatra Cláudio Brasil, teve
como objetivo mostrar sob todos os aspectos os benefícios
da carne bovina não só no sentido da saúde humana, mas

Hambúrguer premium
A carne Angus certificada é a
nova opção em hambúrguer da Bassi, marca premium da Marfrig, que
acaba de chegar ao varejo. Em peças
de 200 gramas, o hambúrguer Angus
amplia a oferta no segmento de peças
nobres do frigorífico. Além da linha
Angus, a Bassi conta com hambúrguer nas versões picanha e costela, todas produzidas na fábrica
de Várzea Grande, no Mato Grosso, MT.
A Bassi reúne atributos diferenciados para os paladares
mais exigentes e, com o reforço de carnes nobres em sua linha de
hambúrgueres, reforça a estratégia de aumentar sua participação em segmentos de maior valor agregado – onde a carne Angus é reconhecida no mercado brasileiro de carne bovina através
das ações e protocolos do Programa Carne Angus Certificada.
A nova linha lançada pelo grupo Marfrig confirma a preferência
dos estabelecimentos parceiros da Associação Brasileira de Angus pela qualidade e pelo diferencial da raça quando o assunto
é carne de qualidade.

também sob um novo conceito
de pecuária moderna e responsável com as novas formas nas
quais a carne vem sendo tratada hoje em dia. “O que se sabe
cientificamente hoje sobre a
carne vermelha, bem como outros alimentos como o ovo e a
manteiga, é que são alimentos
essenciais e benéficos à saúde,
contrariando a crença ainda
existente em partes da sociedade de que seriam alimentos a
serem evitados, preferindo-se a
eles, uma alimentação baseada
em vegetais”, destacou Gracellé.
A par disso, observou como
vem mudando o conceito de
valorização da carne junto aos
consumidores, através de uma
gastronomia mais elaborada,
dinâmica, moderna, com novos
cortes, novas formas de preparo
e novos pratos. Ele complementa que essa evolução também
vem atrelada a um novo conceito de criação bovina, a uma
maior compatibilidade ambiental onde a pecuária deixa de ser
vista como prejudicial ao meio
ambiente, mas vem se adequando a um mundo cada vez mais
consciente da importância da
preservação ambiental em seus
vários ecossistemas. Em síntese, “a pecuária não prejudica
de forma alguma o meio ambiente e a carne vermelha é um
dos alimentos mais saudáveis
ao ser humano“, deixou claro
o consultor. Gracellé elogiou e
valorizou o apoio da Angus nesse tipo de iniciativa, uma vez
que entende que esse é um dos
papéis de uma entidade que representa uma raça moderna e
produtiva. “A entidade tem que
se relacionar com o mercado de
carnes e se diversificar na maneira como se comunica com os
consumidores finais da cadeia
produtiva. Esses são os papéis
modernos de uma associação e
a Angus tem feito isso porque
o consumidor tem o direito de
saber como o produto que ele
consome é feito”, finalizou
Dieta primitiva
Estudos científicos mostram que os povos primitivos e
mesmo atualmente populações
nativas que vivem em regiões
afastadas da civilização, como
por exemplo os esquimós, não

Fotos: Divulgação/Angus

tem doenças crônicas, tais como
câncer, diabetes ou hipertensão.
O ponto em comum desses povos é que sua alimentação era
baseada na caça, carne, ovos,
leite e também na pesca com
consumo reduzido de vegetais,
dependendo das regiões onde
esses povos habitavam ou habitam. Essa introdução foi o tema
da palestra do médico pediatra
e homeopata, especializado na
prevenção de doenças crônicas,
Cláudio Brasil.
Criador do site dietagaúcha.com.br, Cláudio deu uma
aula sobre a necessidade da
proteína e das gorduras animais para a saúde e a importância desses alimentos na
evolução da espécie humana.
Disse que em 1977 os Estados
Unidos estabeleceram uma diretriz alimentar para a população americana, enfatizando
uma preponderância no consumo de vegetais e redução no
consumo de carne, acreditando
que esta seria uma dieta mais
saudável. Esse modelo acabou
se espalhando pelo mundo e
criou uma certa cultura que a
carne vermelha e as gorduras
animais seriam prejudiciais ao
organismo humano, “fatos estes que a ciência está mostrando não serem verdadeiros”,
destaca o doutor Cláudio”.
De 60 milhões há seis milhões
de anos atrás os pré humanos
eram exclusivamente vegetarianos e seus cérebros tinham
um volume de cerca de 350 ml.
A partir de seis milhões a três
milhões de anos esses pré humanos começaram a comer pe-

quenas quantidades de carne e
o volume do cérebro aumentou
para 500 ml”, conta o palestrante.
Esse aumento no volume
cerebral, ocasionado pela ingestão de proteína animal é que
deu origem ao gênero homo.
Há três milhões de anos, nossos
antepassados remotos e a evolução deles deu origem, mais
tarde, à nossa espécie, o homo
sapiens. Até 500 mil anos atrás,
era nômade, caçador e coletor
com uma dieta a base de carne. Há cerca de 500 mil anos,
começa a utilizar o fogo no
cozimento da carne, o que funciona como uma pré digestão e
facilita o processo de assimilação do alimento no organismo,
resultando com isso, há cerca
de 300 mil anos atrás, no surgimento da nossa espécie, o homo
sapiens.
De 300 mil anos até cerca
de 10 mil anos atrás o homo
sapiens tinha o que é conhecido
como dieta paleolítica, baseada
também na carne. Com o surgimento da agricultura, há cerca
de 10 mil anos, o homo sapiens
deixa a vida de nômade e passa a cultivar cereais, criando
animais em confinamento, deixando a vida de caçador e se
estabelecendo em comunidades.
Daí surgem os grandes impérios
e a saúde começa paulatinamente a se debilitar. Porém é a
partir dos dois últimos séculos,
com a crescente abundância
de alimentos industrializados,
carboidratos e açúcares, que se
tem o grande desenvolvimento
das doenças crônicas.
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Angus Market: o marketing do sócio

C

om o fim do programa Leilões Chancelados, já está
disponível no site da Associação Brasileira de Angus a
ferramenta Angus Market, um
espaço onde cada sócio poderá expor as informações sobre
sua propriedade ou sobre seu
evento, que poderão ser visualizadas por qualquer interessado.
Contato, endereço, redes sociais
e informações sobre comercialização, como oferta permanente
ou um evento específico, podendo divulgar através de fotos, vídeos e etc. Deste modo criadores ou investidores de qualquer
parte do país que buscam ad-

quirir genética das raças Angus
e Ultrablack poderão, através
desta ferramenta, encontrar os
produtores mais próximos ou
na localidade que desejarem
para fazer seus negócios diretamente com o criador associado
à Angus.
Através desta ferramenta
os interessados também encontrarão informações sobre onde
comprar Carne Angus Certificada, onde encontrar suporte
técnico, através dos Inspetores
da Angus, entre outras informações que são normalmente
buscadas pelos que se interessam pela raça. E a Assessoria

de Imprensa da Angus também
irá fazer chamadas e publicar
resultados dos leilões realizados pelos associados.
O sócio na vitrine
“Há muito tempo era reivindicação dos associados que
a Angus os promovesse, dando
visibilidade de seus interesses
comerciais ao mercado. A entidade não pode intermediar
negócios, mas pode aproximar
seus associados de interessados nas raças Angus e Ultrablack. Por isto a atual diretoria
decidiu criar a nova ferramenta Angus Market. É a Angus

Alta reforça bateria de taurinos
Líder nacional em touros da raça Angus, na contramão da crise e com um
crescimento expressivo de
54% nos últimos três anos,
a Alta Genetics, responsável
por 35% do mercado nacional, é um dos players que
mais se destacou na contratação de touros taurinos nos
últimos anos.
De acordo com o Gerente de Produto Corte Taurino, Miguel Abdalla, hoje
a empresa conta com mais
de 300 animais dos EUA,
Argentina e Brasil, sendo a
Central com maior volume
de touros de qualidade e variedade de origens. “Somente do final do ano passado
até agora, adquirimos cerca
de 100 animais para compor nossa bateria e atender
as necessidades de um mercado cada vez mais exigente”, explica.
Uma das raças que se
sobressai na categoria taurinos é a Angus, que além
de ser o carro-chefe no mercado nacional, está entre
as mais antigas na seleção,
com quase 200 anos de trabalhos. “Ela se destaca pelo

elevado padrão imposto em
sua progênie, o que fez com
que o mercado demandasse
ainda mais a sua utilização.
Além disso, possui características produtivas como desempenho e qualidade de carne
que se maximizam ainda mais
no cruzamento com o zebuíno,
devido ao efeito da heterose”,
conta Abdalla.
De acordo com Relatório
Index ASBIA divulgado pela
Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA) e
pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea) da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), a raça Angus é
a que apresenta o maior peso
no mercado de comercialização de doses de sêmen. O Relatório consolidado referente a
2019 já indicava essa liderança, sendo a Angus responsável
por praticamente a metade do
total vendido no período – das
11 milhões de doses computadas no ano passado, a raça
respondia por 5,8 milhões de
doses.
Os números mostram uma
grande procura dos criadores
pela genética Angus no proces-

so de cruzamento industrial
do rebanho brasileiro e na
produção de animais com
características desejáveis.
A Alta, há muitos anos entendeu essa necessidade do
mercado e investiu forte
na categoria. “Hoje a cada
três doses da raça vendida
no Brasil, um é da Alta”,
declara Abdalla. “Nosso
objetivo é ter uma bateria
diversificada que responda
as mais diferentes características e sistemas produtivos. A ideia é que o pecuarista possa encontrar o
touro ideal baseado no seu
planejamento
genético”,
acrescenta.
Um dos destaques da
bateria Angus é o reprodutor Nickelback, selecionado
na Brooks Chalky Butte Rc,
o maior touro de DEP para
peso ao desmame da bateria, com avaliação genética
destacada para produzir
carcaças volumosas e pesadas em sua progênie. Outro
grande reprodutor que integrou recentemente a bateria, foi o Aberdeen Angus,
V A R Plymouth, originário
do criatório Vintage Angus.

proporcionando visibilidade a
seu associado de forma totalmente gratuita. E também disponibilizado ao mercado todo
o seu portfólio de produtos”,
descreve o vice-presidente de
Fomento da entidade, Luis Felipe Cassol.
Assim, se você, criador associado, tiver interesse em realizar o seu cadastro na Angus
Market, basta clicar https://
angus.org.br/contato/ e solicitar seu login e senha, ou enviar
um e-mail para atendimento@
angus.org.br solicitando este
acesso para cadastrar as informações de sua propriedade. E

ainda, se deseja que a Assessoria de Imprensa da Angus divulgue seu leilão, basta enviar
seu release ou fazer um contato
com a Angus através dos canais
mencionados, com até 10 dias
de antecedência do evento, para
que a equipe de Comunicação
tenha tempo hábil de realizar
a divulgação. Maiores informações, dúvidas ou ainda se necessitarem de auxílio com o cadastro no espaço Angus Market, a
equipe da Angus está à disposição. E não esqueça: anuncie
seus eventos no Jornal Angus@
newS, onde seu anúncio não
disfarça, todo mundo vê!

CRV Lagoa contrata Angus e Rubio
O técnico Adriano Rubio
(foto) e o novo CEO Angus
Haslett são as contratações da
central CRV Lagoa. As ações
integram os planos de expansão
da empresa, através da qualificação de seu time buscando o
fortalecimento de um relacionamento diferenciado e da implementação de estratégias focadas
nas demandas do mercado.
Nome conhecido e considerado no segmento de inseminação
artificial por suas realizações
ao longo de sua trajetória profissional, Rubio é formado em
Zootecnia pela UNESP/Jaboticabal, SP, tem especialização na
Universidade de Limoges (França) e na Fundação Getúlio Vargas, SP. Atuou como gestor no
setor de Biotecnologia aplicada
ao Melhoramento Genético na
Fundação Bradesco – Pecplan,
Yakult Agronegócio, Sersia
France e Alta Genetics. Ele é o
novo Gerente de Relacionamento com o Cliente e se reportará
ao Gerente Nacional de Vendas,
Flavio Moraes. Sua chegada ao
time de negócios da central dá
início a uma nova etapa no atendimento aos clientes.
“O reposicionamento da
CRV Lagoa e uma maior ênfase
no atendimento são alguns dos
resgates importantes a realizar
nesta primeira etapa, afinal, as
empresas existem para atender

e preservar seus clientes e não
somente para criar produtos,
pois os produtos são efêmeros,
mas os clientes não”, explica
Rubio.
Flavio Moraes reforça que
o foco da CRV Lagoa está no
cliente e nas suas necessidades.
“Os pecuaristas estão focados
nos seus negócios e buscam,
cada vez mais, maior rentabilidade e eficiência através da
adoção de novas tecnologias,
melhoramento genético, atendimento diferenciado, acompanhamento e soluções para
os seus desafios. E são nessas
áreas que podemos contribuir
significativamente”, avalia o
Gerente Nacional de Vendas da
CRV Lagoa.
Angus Haslett substitui a Roald van Noort como CEO da empresa. Haslett ingressou na CRV
em 2009 como diretor geral da
unidade de negócios Oceania e
também gerenciou a operação
da central nos Estados Unidos.
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Ultrablack rouba a cena no Revolution

N

o segundo dia do Leilão
Revolution (que começou dia 9 e se desenvolveu até o dia 12 de maio), um
touro da nova raça Ultrablack,
produzido e criado na região da
Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul, surpreendeu a todos,
alcançando o valor recorde
de R$ 40,5 mil por uma cota
de 50% (foi valorizado então
em R$ 81 mil). O reprodutor
de apenas 20 meses de idade,
“Tradição Azul 008”, da Tradição Azul, de Quaraí, RS, foi
arrematado pelo criador Ubirajara Commar, de Paranaíba,
MS.
“A raça Ultrablack fez sua
estreia este ano no Revolution
e tivemos a grata satisfação de
alcançar o recorde de preços
do leilão e para a raça”, comemorou Vasco Antônio Costa
Gama, da Tradição Azul. Um
dos pioneiros na produção de
Ultrablack no Brasil, ele acredita muito na potencialidade
da raça sintética e revela que

Foto: Divulgação/Angus

já negociou outros reprodutores para o Centro-Oeste brasileiro.
Megaleilão
Segundo Luis Felipe Cassol, um dos coordenadores
do pregão, o Revolution foi
um megaleilão, com oferta de
1.200 animais incluindo Angus
e Ultrablack, além de várias
outras raças. Em Angus a oferta foi de 400 reprodutores entre machos e fêmeas. A média
geral do leilão ficou em torno

de R$ 7 mil entre machos e
fêmeas, uma média considerada por Cassol como muito
boa, mostrando que a pecuária
segue em alta e que apesar da
pandemia do Coronavívus, fica
evidente que o agro é a locomotiva do Brasil. O leilão teve
total sucesso, com a venda da
totalidade da oferta.
Vantagens
aos compradores
Reynaldo Salvador, da Cia
Azul, e também responsável

O futuro dos leilões presenciais
Estamos vivendo verdadeiros dias de trovão com o
avanço do tal Coronavírus
Brasil afora. A doença batizada de Covid-19 chegou ao
país logo após o verão deste
ano e segue tocando o terror e modificando de forma
drástica a vida das pessoas,
quebrando empresas e encolhendo a economia de modo
geral. Ao que tudo indica, a
pandemia está longe de ser
totalmente compreendida e
muito menos controlada. E
ninguém sabe quanto tempo
vai permanecer entre nós, e
o que mais vai modificar ou
mesmo cancelar.
Pois nesses tempos de
escuridão, agora já estamos
mais equilibrados e menos
assustados do que no início,
quando o impacto foi dramático. Já passamos a literalmente lidar com a situação.
Assim, estamos assistindo a

muitas mudanças em nossas
vidas. Se poderia até dizer que
a vida das pessoas e dos profissionais virou uma “live” em
“home office”. Mas no campo
a vida ainda corre mais solta,
ao passo que nas cidades a palavra confinamento agora não
é só para os bois. É para as
pessoas também!
Pois entre essas mudanças,
uma delas relativas aos negócios de pecuária parece já estar sacramentada. Descobrimos que os leilões podem ser
feitos no formato eletrônico
sem as perdas econômicas que
eram imaginadas. Ao contrário. Os custos agora são bem
menores e os resultados de
vendas iguais ou até melhores
do que os negócios realizados
nos eventos presenciais.
Verdadeiros “points”
Bem. Ninguém sabe quando isso tudo vai passar. Mas

vai passar. E o que já se sabe
é que a vida jamais será exatamente com antes. As especulações dão conta de que
os eventos voltados ao agro,
à pecuária e à agricultura,
quando esse vírus for neutralizado, vão seguir sendo
presenciais. Mas não todos.
Entre os leilões importantes,
só serão presenciais aqueles que se transformaram
em pontos de encontros nos
quais quem não é visto não
só não é lembrado como mesmo não existe. Esses grandes
leilões não são meramente
eventos comerciais. Representam espaços sociais, onde
os agroempresários são vistos, se encontram, conhecem
pessoas, prospectam negócios de seu interesse. Esses
grandes leilões, passada a
pandemia, serão mais do que
apenas presenciais. Serão
verdadeiros “points”.

pela coordenação do evento,
chama a atenção para o fato
de que esse leilão teve um formato diferente dos demais.
“Foram ofertados animais jovens, principalmente tourinhos
de 18 meses de idade, reprodutores produzidos no Sul do
Brasil para serem terminados
no Brasil Central ou em propriedades do Sul, com ganhos
em adaptação para os animais
e em custo de frete, porque é
um animal mais leve. “Pela
qualidade dos exemplares e
por certo por esses diferenciais
o pregão foi grande sucesso,
com a venda de mais de mil
animais”, observa Salvador.
O Leilão Revolution teve o
formato virtual (via Canal Rural) e foi realizado pelas cabanhas Ave Maria e Corticeira,
de São Borja, RS; Cia Azul,
Estância Quatro Folhas e Cabanha Rincon Del Sarandy, de
Uruguaiana, RS; Estância Silêncio, de Alegrete, RS, e Tradição Azul, de Quaraí, RS.

O reprodutor Ultrablack
que fez recorde de preço já
está contratado pelas empresas Solução Genética e Premium Gen e será coletado na
CRIO Central Genética Bovina.
Para Luis Felipe Cassol, a valorização sinaliza para a força
que a raça Ultrablack ganhará
no Brasil Central nos próximos
anos. “A Ultrablack veio para
ficar e potencializar o uso da
genética Angus e a produção
de carne de alta qualidade em
regiões de clima mais adverso”, frisou Cassol.
Ficha do recordista
O touro “Tradição Azul
008” é filho de Lotus e, segundo Cassol, apresenta ótima
conformação, além de dados
muito bons na avaliação genética (Promebo): Top 18%
- Dep Desm - 4,87, Top 09%
- Dep Ano - 10,26, Top 20%
- Ind Final - 15,99 e Top 05%
- IBC - R$ 60,19 (índice Bioeconômico de Carcaça).

Prova de desempenho
para machos jovens
A Casa Branca Agropastoril
deu o start em sua 11ª Prova
de Desempenho para machos
jovens das raças Angus, Brahman e Simental. Realizada
desde 2012, a avaliação tem a
coordenação da profa. Sarah
Meirelles, da Universidade Federal da Lavras, (UFLA), MG,
e consultoria do prof. Jaime Urdapilletta Tarouco, da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, para avaliação de composição corporal por ultrassonografia de carcaças. Integram a prova 87 machos, sendo 30 Angus,
32 Brahman e 25 Simental.
A primeira parte da prova é
de adaptação dos animais. Na
sequência, são 70 dias de avaliação, com medições periódicas. A primeira pesagem e ultrassonografia de carcaças está
agendada para 3 de julho. Na
sequência, acontece a pesagem
intermediária, no dia 5 de agosto. A pesagem final e ultrasso-

nografia de carcaças serão nos
dias 10 e 11 de setembro.
“Nossa meta é selecionar
os melhores produtos da Casa
Branca com base nos mais
importantes indicadores econômicos. A rígida avaliação
zootécnica faz parte do nosso
compromisso de ofertar reprodutores provados para serem
usados com sucesso em fazendas de todo o Brasil Central”,
ressalta o criador Paulo de
Castro Marques, proprietário
da Casa Branca Agropastoril.
“A rígida seleção é uma
marca do nosso programa de
melhoramento genético. A prova de desempenho é muito importante, pois avalia os animais
em detalhes, identificando os
melhores, os quais serão colocados à disposição dos criadores nos nossos dois leilões
anuais”, complementa Fabiana Marques, diretora da Casa
Branca.
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CB Genetics
Liquidez total no leilão
virtual Casa Branca Embryo espalha

A

Casa Branca Agropastoril mais uma vez obteve excelente retorno
comercial do mercado brasileiro por seus reprodutores.
Comercializou todos os 121
lotes Angus e Brahman (touros e matrizes) ofertados no
Leilão Outono Casa Branca, realizado nos dias 30
(Angus) e 31 (Brahman) de
março em formato virtual. O
faturamento total foi de R$
948.390,00 e incluiu a venda de 2.890 doses de sêmen.
“Os pecuaristas olham
para o futuro. E no futuro
precisaremos de mais carne
de qualidade para atender a
crescente demanda interna
e global. Nosso leilão colocou à venda reprodutores
provados, prontos para produzir mais bezerros de alta
qualidade. O resultado mostrou que os criadores fazem
investimento em genética
superior”, ressaltou Paulo

Conexão
Reconquista
A décima terceira edição do
Leilão Conexão Reconquista, realizado online no dia 1 de maio
devido às restrições de segurança exigidas pela epidemia do Coronavírus, teve pista limpa e ágil.
Os 20 touros Angus alojados no
Paraná, todos com avaliação de
carcaças e Promebo, tiveram
média de R$ 13.975,00.
O maior preço foi obtido
com o animal do lote sete, de
tatuagem 2912, que alcançou
R$ 31.500,00. O exemplar foi
arrematado pelo criador Jorge
Rodrigo Bau, da Estância da
Glória, de Balsa Nova, PR.
A oferta de bezerros machos
e fêmeas alcançou o faturamento de R$ 1.390,620,00. Foram
vendidos 368 machos à média
de R$ 8,60 o kg vivo e 150 fêmeas com média de R$ 8,00 o
kg vivo. As informações foram
prestadas ao Angus@newS pelo
técnico Antônio Chaves Neto, da
Mamelle Assessoria.

de Castro Marques, proprietário da Casa Branca. Como
ocorreu com outros pregões
virtuais realizados, a pandemia do Corona Vírus em
nada interferiu nas demandas dos pecuaristas.
Angus no topo, com
valorização de 36%
Os touros Angus foram
vendidos pelo preço médio
de R$ 21.433,00 – valores
76% superiores ao leilão de
2019. E as matrizes Angus
saíram por R$ 10.355,00
em média, com valorização
de 36% em relação ao ano
passado.
A genética Brahman
Casa Branca também teve
boa valorização. Os touros
foram comercializados por
R$ 11.500,00, em média
(aumento de 14% em relação ao ano passado), e as
fêmeas se venderam á média
de R$ 7.500,00 (+ 32% em

comparação com o leilão de
2019).
“Foi um leilão muito
bom. O mercado valorizou a
qualidade dos touros e matrizes Angus e Brahman Casa
Branca. As médias de preços
em relação a 2019 aumentaram 36,5%, o que comprova
que os criadores reconhecem
o trabalho da Casa Branca
e sabem que estão levando
para suas fazendas uma genética de alta qualidade”,
complementa Fabiana Marques, diretora da Casa Branca Agropastoril.
Todos os animais comercializados no Leilão Outono
Casa Branca são produtos do
Programa de Melhoramento
Genético da Casa Branca,
com padrão de qualidade
superior, selecionados para
produzir no clima tropical e
para contribuir para a melhoria da produtividade da
pecuária brasileira.

São Marco vende tudo
Foto: Divulgação

Realizado dia 13 de junho no formato virtual, a segunda
edição do Leilão da Cabanha São Marco, de Rodolfo Bonfiglioli Neto, segundo informações da Programa Leilões divulgadas no final do evento, comercializou com agilidade toda
a oferta. O pregão registrou média de R$ 16,8 mil para os
touros e de R$ 14 mil para as fêmeas. Lote escolha por R$
87 mil. Embriões por R$ 40 mil e aspirações alcançaram
R$ 30 mil de média.
O leilão teve a organização a cargo da Programa Leilões
e a transmissão do Canal Rural e retransmissão da Remate
Web.

genética Angus

A Casa Branca Agropastoril comercializou 150 embriões de suas melhores doadoras Angus e 3.150 doses
de sêmen de reprodutores da
raça no Leilão CB Genetics
Embryo, no dia 19 de junho.
O faturamento total foi de R$
223 mil.
“Foi um leilão muito bom,
com valorização da genética
Angus norte-americana, comprovando que os criadores investem cada vez mais em qualidade e em produtividade”,
avaliou Fabiana Marques, diretora da Casa Branca Agropastoril.
A venda de destaque foi o
pacote de 30 embriões, livre
acasalamento das doadoras:
PWM Traga 2144 Primrose, PWM Vanda TEICB2307
Emblynette, PWM Vani TEI-

CB2361 Becka Leena, PWM
Vanila 2297 Emblynette e
PWM Vira 2322 Emblynette,
no valor de R$ 42 mil, adquirido pela Fazenda São Marco,
de Itapeva, SP.
No total, criadores de oito
estados fizeram aquisições
no leilão: São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Pará, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul.
O remate teve transmissão ao
vivo pelo Canal Rural e Remate
Web, com o comando do martelo pela Programa Leilões.
Mais informações sobre o
programa de melhoramento
genético Angus, Brahman e
Simental da Casa Branca pelos telefones 35.3452-0828
e 11 99274-0764, e o site
www.casabrancaagropastoril.
com.br

Valorização no Cruza Angus
Realizado no dia 18 de abril
pela primeira vez no formato digital, a quinta edição do Leilão
Cruza Angus registrou elevação de
49% no valor comercializado em
relação à edição de 2019. O remate faturou R$ 1.513.170,00, ofertando 774 animais certificados de
14 propriedades do Paraná, sendo
390 machos e 384 fêmeas.
Os machos fizeram média de
R$ 8,88/kg vivo, com peso médio de 245,23 kg, e as fêmeas de
R$ 7,66/kg vivo, com peso médio
de 231,31 kg. O lote destaque
nos machos foi valorizado em
R$ 9,19/kg vivo. Foi apresentado à venda pela criadora Marilia
Azambuja Pioveza, da Fazenda
Marilia, de Cascavel, PR. Já nas
fêmeas, o lote de maior valor saiu
por R$ 8,12/kg, ofertado pelo
criador Sérgio Groof, da Fazenda
Groof, de Mercedes, PR.
Balizador de mercado
O Inspetor Técnico da Associação Brasileira de Angus, Luis
Augusto Copetti observou que
este leilão é um balizador de mercado no Paraná. “Desde a primei-

ra edição as pessoas ficam esperando por esse remate para saber
como vão se comportar as demais
vendas de terneiros na região”,
informou o técnico. Responsável pela certificação dos animais
ofertados nesse pregão, Copetti
visitou cada uma das propriedades, onde selecionou os terneiros e
separou os lotes com os melhores
exemplares.
Para o coordenador do evento, Cleber Bortolato, da Panorama Leilões, o pregão virtual
surpreendeu nas expectativas
de vendas. “Conseguimos fechar
negócios inclusive para fora do
Paraná, finalizando vendas em
estados como São Paulo”, comemorou. Segundo ele, a alta
demanda do mercado na procura
de carne premium e o bom trabalho realizado pelos criadores do
grupo são os principais fatores
de sucesso do Leilão Cruza Angus Certificada. “O criador está
cada vez mais profissionalizado
e melhorando a genética de seus
exemplares, sempre preocupado
em produtividade com qualidade
de carcaça”, argumentou.
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E a Expointer, sai ou não sai?
C

om a pandemia do Coronavírus, o governo do Estado
do RS alterou a data da Expointer 2020. Do final de agosto,
como tradicionalmente ocorre, ficou para de 26 de setembro a 4
de outubro. Esta era informação
oficial, no fechamento desta edição. A nova data foi anunciada
dia 18 de junho pelo secretário
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.
Mas há controvérsias, e não é de
se admirar se a data for novamente alterada ou até, como querem

alguns como próprio presidente
da Federação da Agricultura do
RS, Gedeão Pereira, a feira seja
cancelada este ano.
Justo neste ano quando se
comemora os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, examina-se
protocolos de segurança sanitária a serem definidos pela Secretaria da Saúde. Entre os quais,
estão em análise a medição da
temperatura de visitantes e túneis de desinfecção nos portões
de entrada.

De acordo com o secretário
Covatti Filho, serão mapeados todos os processos necessários para
a realização do evento e encaminhados para análise da Secretaria
da Saúde e do Comitê da Crise
da Covid-19. “Vamos trabalhar
com todas as hipóteses e discutir
todas a ações de proteção possíveis. Nosso trabalho é garantir
segurança a participantes e expositores”, afirmou Covatti Filho,
acrescentando que a feira deve
marcar a retomada do crescimento econômico no Estado.

No ano passado, a 42ª Expointer alcançou faturamento de
R$ 2,69 bilhões. A agricultura
familiar movimentou R$ 4,5 milhões.
“Nossa disposição é de que a
feira aconteça. Estamos fazendo
todos os esforços para isso, mas
sempre iremos primar pela saúde
de todos que irão comparecer”,
observou o secretário.
Se por um lado o presidente
da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça – Febrac, Leonar-

A Angus mais perto dos criadores
A partir de janeiro deste
ano, após rigorosa seleção e
treinamento, a Associação Brasileira de Angus concretizou a
contratação de um Técnico de
Fomento, cuja missão é encurtar a distância entre a entidade e os criadores e usuários da
raça e genética Angus em todo
o país. Assim, apesar da pandemia do Coronavírus, desde o
início deste ano o médico veterinário João Pedro Veiga Silva
- o novo Técnico de Fomento da
Angus - vem cumprindo um roteiro de visitas a criadores, realização de palestras técnicas
sobre a raça e participação em
eventos importantes do interesse da raça Angus por todo o
país. “A ideia é ouvir as reivindicações dos criadores e prestar
assessoria técnica presencial e
pontual tanto para o criador de
genética quanto para o usuário,
que utiliza a genética Angus

Foto: Divulgação

João Pedro Veiga Silva

para a realização de cruzamentos industriais”, sintetiza o presidente da Associação Brasileira
de Angus. Nivaldo Dzyekanski
observa que esta era uma antiga
reivindicação dos criadores, que
queriam maior proximidade da
Associação Brasileira de Angus
por todos os polos de criação da
raça Brasil afora. “E pelos re-

tornos que estamos tendo
dos criadores, tudo indica
que acertamos na escolha
do profissional para cumprir essa missão”, relata
Nivaldo, revelando que
vários criadores têm se
manifestado parabenizando a Angus por mais essa
iniciativa.

Criadores aprovam
Paranaense de Londrina, pós-graduado em
produção e reprodução
de bovinos, João Pedro
já cumpriu roteiro de visitas a
criadores do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, estando agora percorrendo
propriedades do Mato Grosso
do Sul. “Apesar da pandemia,
estou trabalhando forte e sendo
muito bem recebido pelos criadores, que se mostram agradecidos
à Angus por esta iniciativa, que

consideram altamente positiva”, avalia João Pedro, que já
vem gerando ótimas informações para a entidade.
Nessas andanças o técnico
faz de tudo um pouco. Auxilia
na seleção de touros e fêmeas
e nos acasalamentos, orienta
sobre o tipo de carcaça exigida
pelo Programa Carne Angus
Certificada, dá pitacos nas áreas de sanidade e de nutrição,
orienta a produção e a reprodução e fomenta o uso dos touros
Angus nacionais e dos novos
touros Ultrablack, indicados
para a cobertura das fêmeas
Angus F1. E se anima a dar
um aviso aos criadores: “De repente tô chegando na sua propriedade para revisarmos o seu
gado e termos uma boa conversa esclarecendo suas dúvidas e
anotando suas reivindicações”,
alerta o técnico de Fomento da
Angus.

do Lamachia argumenta que “é
importante que se faça “todos os
esforços possíveis”, a fim de que
as associações de criadores possam fazer seus julgamentos, concluir seus ciclos e não venham a
perder uma geração de animais
de genética”, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, afirma que
no momento o mais racional seria “suspender” a feira este ano.
E enquanto conhecemos as opiniões de uns e de outros, só o tempo nos dirá se sai ou não sai a
Expointer deste ano!

Trânsito
liberado
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) autorizou a partir de 3 de
junho o trânsito de bovinos e bubalinos entre o Rio Grande do Sul
e os estados do Paraná e do Bloco
I, que inclui o Acre, Rondônia e
regiões do Amazonas e do Mato
Grosso. No ofício nº 121/2020, o
Ministério considera que estes estados e regiões estão em fase de
transição, cumprindo os requisitos
necessários para serem zonas livres de Febre Aftosa sem vacinação junto à Organização Mundial
de Saúde Animal – OIE, com regramentos e controles sanitários
consonantes.
O estado de Santa Catarina
já é livre de Aftosa sem vacinação. E o Rio Grande do Sul se
encaminha para este status. Uma
nova auditoria do Mapa, em
agosto, deve avaliar a condição
sanitária do RS, que já realizou
a última vacinação contra a Aftosa.
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Do Café ao Angus
Fotos: Divulgação/Acervo particular

A história da família do saudoso Américo
Martins com a raça Angus começa no ano
2000. O grande amigo de Américo, Setímio
Sala, havia importado dos Estados Unidos um
rebanho de Red Angus, e convidou Américo e
sua família para conhecerem os seus animais e
degustar a carne dessa raça.
O patriarca, Américo Martins,
com as suas filhas

Por Eduardo Fehn Teixeira

L

ogo a seguir, convidado
para o leilão na fazenda
de Sala, e deslumbrado
com a qualidade e maciez daquela carne, Américo Martins
adquiriu algumas matrizes,

dando o start em sua criação
da raça Angus na fazenda Cachoeira do Campo, no município de Serra do Salitre, na Mesorregião do Triângulo Mineiro
e Alto Paranaíba, em Minas

A partir do pioneiro, o avô
Américo Martins, a Fazenda
Cachoeira do Campo uniu seus
cafezais à criação de Angus

os pais no cultivo do café. Aos
vinte e dois anos casou-se com
Alzira Trida e foi para a cidade.
Aventurou-se, teve armazém de
secos e molhados, máquina de
Raízes no campo
Nascido e criado no campo, arroz, máquina de café, mas o
Américo Martins foi um ho- comércio não o satisfazia, não
mem corajoso, honesto e tra- era o que ele queria da vida. Tibalhador! Filho de imigrantes nha em suas raízes o amor pela
portugueses que vieram para terra. Assim, deixou o coméro Brasil para trabalhar nas la- cio, comprou alguns hectares e
vouras de café, e logo se tor- passou a cultivar algodão, arnaram pequenos agricultores roz e tomate, mas se especiano Município de Pindorama, lizou no cultivo do café, a sua
cidadezinha do Estado de São grande paixão.
Paulo, Américo, desde pequeno,
Novos desafios
trabalhou na roça para ajudar
Então, após os 60 anos
de idade, mas ainda cheio de
energia, entendeu que era o
momento de um novo desafio.
Partiu para a região mais famosa do cultivo de café, o Cerrado Mineiro. Incentivado por
um grande amigo, quase irmão,
o Sr. Mitisuo Nakao, comprou
terras na Serra do Salitre, MG.
Nessa região formou fazendas
de café. Após alguns anos em
Minas Gerais, ainda teve saúde
e sonhos para iniciar-se tamva café devido ao relevo, era o
espaço ideal para criação de
Angus.

Gerais. Segundo revelou ao
Angus@newS um dos netos de
Américo, Luís Henrique Martins Vitral, o avô avaliou que,
nas áreas onde não se planta-

>>>
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bém na pecuária, escolhendo
uma das mais famosas raças
de bovinos produtores de carne
do mundo: a Aberdeen Angus.
Logo após a aquisição das
matrizes no leilão do amigo
Setímio Sala, começou a procurar orientação na Central
Bela Vista, com seu gestor, na
época, Maurício Nabuco. Adquiriu vacas e embriões das
doadoras de Jovelino Mineiro,
proprietário da Central Bela
Vista.
Foco na seleção
Desde o princípio sempre se
baseou em selecionar animais
com as principais características da raça: funcionalidade,
rusticidade, pelos mais curtos,
maior resistência, habilidade
materna, qualidade de carcaça.
Criação totalmente a campo,
buscando sempre exemplares
superiores nas principais características econômicas, visando melhorar o rebanho, que
hoje já tem vinte anos de seleção, sempre a pasto.
Seu neto mais velho, José
Antônio Martins Vitral, já o
acompanhava. Foi trabalhar
com o avô e herdou dele o
amor pela terra, pelo cultivo do
café e a criação do gado Angus. Durante anos, o avô foi fazendo a transição dos negócios
para o neto, pois não teve filho
homem. Teve duas filhas, que
são as atuais proprietárias da
fazenda: Rosa Maria Martins
Vitral, mãe de Luís Henrique,
José Antônio e João Paulo, e
sua irmã Maria José Martins,
mãe de Maria Eduarda, Maria
Júlia e Maria Cláudia.
Fôlego e dedicação
Forte, valente, corajoso e
muito dedicado, aos 91 anos
Américo continuava dirigindo
e indo diariamente à fazenda.
Faleceu no dia 3 de setembro
de 2016, aos 92 anos, deixando às duas filhas e seis netos,
um legado de trabalho, coragem, honestidade e luta para a
realização dos sonhos.
Hoje quem dá continuidade a esse trabalho são seus
herdeiros, capitaneados por

Dedicando-se a Angus e
Ultrablack, a Fazenda moderniza
seu rebanho com genética
nacional e americana
seu neto José Antônio Martins Vitral, modernizando e
ampliando as estruturas, o
plantio de café e a seleção do
gado Angus. Junto com a família, herdou do avô o empreendedorismo e o amor pelas
coisas do campo.
Bons amigos e
viagem aos USA
“Cultivamos grandes amigos nesse período, como Setímio Sala, Jovelino Mineiro
e especialmente Valdomiro
Poliselli Júnior (da VPJ Pecuária) e sua família, o que
tem sido de grande aprendizado e troca de ideias sobre
Angus e como tocar a seleção
visando animais melhoradores para a raça”, relata Luís
Henrique. Ele revela que, no
ano passado, realizaram uma
viagem aos Estados Unidos,
onde conheceram as grandes
fazendas que desenvolvem a
genética Angus, percorrendo
vários estados, do sul do Texas
na 44 Farms, Mound Creek
Ranch, passando pelo Kansas,
na Gardner e finalizando na
Connealy, em Nebrasca.
“Essas visitas e as conversas com os criadores tops dos

Estados Unidos nos foram de
muita valia, de muito aprendizado e nos abriram novas
oportunidades”, diz Luís
Henrique.
Segundo ele, além do Angus, dedicam-se à criação do
Ultrablack e de equinos Quarto de Milha. “Sempre com
foco na seleção de animais
rústicos, corretos e eficientes,
dotados de estrutura adequada e capazes de se adaptarem
às diversas regiões do Brasil”,
destaca. O plantel está formado por uma centena de animais, com 50 fêmeas em produção. A meta é a produção
de reprodutores para abastecer os mercados do Sudeste e
Centro-Oeste brasileiros.
O primeiro leilão
No dia 24 de setembro
deste ano, a Fazenda Cachoeira do Campo estará promovendo o seu primeiro leilão,
com oferta de Angus e de Ultrablack. O pregão, que comemora os 20 anos de criação,
será no formato eletrônico,
cumprindo os cuidados com
a pandemia do Corona Vírus,
e estará a cargo da Leiloeira
MF Rural.

Da esquerda, Maria José Martins e Rosa Maria Martins Vitral

Lavouras de café continuam sendo o carro-chefe da fazenda

Luis Henrique na 44 Farms em Cameron, TX, com CEO Bob McLaren
e diretor de operações Doug Slatter

Vitral na Gardiner Angus Ranch em Ashland, Kansas,
recebido por Mark Gardiner
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Atualizações e novos índices da AAA
Fotos: Divulgação/Genex

Por Nicole Tramonte* e
Reinaldo Leopoldino de
Souza**

A

Associação
Americana de Angus (AAA), no
ano passado, promoveu
algumas mudanças nas avaliações genéticas da raça,
atualizando as equações dos
índices bioeconômicos ($Valor) Valor de Desmame ($D),
Valor de Energia da Vaca
($E) e criando o novo índice
Valor Maternal de Desmame
($M), que somadas aos existentes Valor de Confinamento
($CONF), Valor de Qualidade
de Carne ($QC) e Valor Carne
($C), totalizam seis índices
bioeconômicos. Além do $M,
foram criadas DEPs para
características de escore
de casco, Formato dos Cascos (FC) e Ângulo do Casco
(AC). Assim, as avaliações
genéticas da raça agora possuem 20 DEPs, divididas em:
produção (11), maternais (5)
e de carcaça (4) e 6 índices
bioeconômicos.
Os $Valor são ferramentas que permitem realizar a
seleção para várias características de importância econômica concomitantemente,
tornando possível selecionar
para rentabilidade, de acordo com o objetivo do criador.
Os índices levam em consideração os valores genéticos
e econômicos, bem como as
relações entre as características. Desta forma os repro-

Jidra Double Vision

dutores são ranqueados e
devem ser comparados pelo
potencial da sua progênie em
gerar mais lucro, o que torna
mais simples, principalmente ao produtor comercial, a
buscar uma genética voltada
para rentabilidade.
O $E expressa em dólares
economizados por vaca por
ano, indica a economia associada aos recursos energéticos para mantença das filhas
do touro quando adultas, levando em conta seu tamanho
e produção de leite. Valores
mais altos significam maior
economia com alimentação.
O $D é a diferença média
do desempenho da progênie
do nascimento à desmama.
Este índice considera a receita e os custos associados ao
peso ao nascer, peso ao desmame, leite e o peso adulto
da vaca, em um sistema que
serão retidas 20% das fêmeas para reposição e as demais
serão vendidas para terminação, juntamente com os machos. Valores mais altos indicam maior receita obtida pelo
desempenho da progênie do
touro. Por contemplar, prin-

Priority

cipalmente, o desempenho em
ganho de peso, a seleção para
maior $D tende a produzir
matrizes maiores, mais leiteiras e, consequentemente, com
maior exigência de mantença.
Desta forma, para aqueles
criadores que buscam construir um rebanho de matrizes
com maior equilíbrio entre
desempenho produtivo e reprodutivo e também em longevidade, foi criado o $M,
que é semelhante ao $D por
considerar que o produtor
utilize parte de suas fêmeas
para reposição e venda as demais, juntamente com os machos para terminação. Porém,
prediz a diferença de lucratividade das fêmeas, desde a
concepção até a desmama, e
considera 25% de reposição
no primeiro ano e 20% nos
anos subsequentes. O índice
contempla as características:
facilidade de parto-direto, facilidade de parto das filhas,
peso à desmama, leite, prenhez de novilhas, docilidade,
peso adulto, ângulo e formato
dos cascos.
As novas características
incluídas nas avaliações ge-

Figura 1. Posição dos cascos (1 muito abertos ou afastados; 5 corretos;
9 muito fechados ou em forma de tesouras).

Figura 2. Ângulo dos cascos (1 acastelados; 5 corretos; 9 achinelados).

néticas são as DEPs de escore de casco, FC e AC. A DEP
de FC indica a probabilidade
de a progênie possuir cascos
com formato ideal, com pinças simétricas, uniformes e
apropriadamente espaçadas
(Figura 1).
A DEP de AC indica a probabilidade de a progênie possuir cascos com angulação de
45 graus na articulação do
metacarpo com comprimento e profundidade adequados
das pinças (Figura 2). Valores menores das DEPs de escore de casco são desejáveis.
Existe uma outra novidade que está por vir: a DEP de
Pelechamento. Expressa em
escores de perda de pelo, indica a capacidade da progênie
do touro em perder a pelagem
de inverno mais cedo na primavera. As DEPs de menor
valor são desejáveis. A DEP
de Pelechamento ainda está
em fase de pesquisa, ou seja,
não está disponível nas avaliações genéticas de todos os
touros. Os touros Genex com
sêmen disponível no Brasil
que são melhoradores para
essa característica são Jindra Double Vision, SAV Priority 7283 e SAV Resource
1441. Selecionando para esta
característica, é possível aumentar a adaptabilidade dos
animais aos ambientes tropicais e subtropicais.
Para os usuários de genética Angus no Brasil, que
trabalham com cruzamento
industrial em vacas Nelore
para obtenção de animais ½
sangue (F1) com objetivo de
maximizar o ganho de peso
e qualidade de carcaça, os

Resource

índices relacionados com desempenho e ganho de peso,
$CONF, $QC, $C, são os mais
importantes. Para os sistemas que utilizam a fêmea F1
para produção de um bezerro,
o índice $D é o mais adequado.
Já os criadores de gado
comercial do sul do país,
onde a fêmea Angus é utilizada como matriz, produzindo bezerros de alto potencial
de ganho de peso e boa qualidade de carcaça, as características relacionadas a de
longevidade (escore casco),
reprodução (prenhez de novilhas) e habilidade materna
(leite), são essenciais para a
manutenção da lucratividade
dos rebanhos e, assim, se faz
necessária a utilização do índice $M.
As alterações realizadas
na régua de DEPs se adequam
melhor às novas demandas do
mercado e da indústria, possibilitando o melhoramento
genético dos rebanhos para
os mais diversos objetivos de
seleção, sistemas de produção e climas, desde o temperado da América do Norte e
Europa, até o Subtropical e
Tropical da Austrália e América do Sul.

* Especialista de desenvolvimento de
produto corte na Genex. Zootecnista
e mestre em genética pela Unesp de
Jaboticabal/SP.
** Médico Veterinário MsC.
Promotor técnico de corte da Genex
Brasil.
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O ganha-ganha da pecuária
Fotos: Divulgação

Por Fernando Cardoso Gonçalves*

Por Marina Corrêa
Carne Angus Certificada,
no Brasil, é, sem sombra
de dúvidas, o grande diferencial que oportunizou ao
nosso gado Angus se posicionar dentro da pecuária nacional de forma inigualável. Conquista de espaço, mantida até
hoje, com muito trabalho e engajamento de inúmeros abnegados, diretores, ex-diretores,
sócios, criadores, empresários,
técnicos e instituições. Cabe a
nós, criadores de gado Angus,
decidir até quando queremos
manter essa hegemonia e a que
custo.
Outros trabalhos bem conduzidos também estão disputando o mercado de carnes e o
consumidor acaba escolhendo
a mercadoria que melhor satisfaz a sua necessidade. Cada
consumidor possui preferências distintas. O nicho de mercado que estamos atuando tem
suas particularidades e precisa
ser contemplado a cada dia
com novos e melhores produtos.
A carne Angus é reconhecida mundialmente por suas
qualidades. Aqui no Brasil a
Associação Brasileira de Angus conseguiu apresentá-la ao
mercado consumidor que respondeu de forma tão forte, que
acabou sendo responsável pelo
aumento da procura por terneiros Angus e suas cruzas para
sustentar o Programa Carne
Angus Certificada. O reflexo
disso acaba sendo a consolidação da procura por terneiros
que se enquadrem dentro das
regras do programa.
As carcaças com as especificações pré-determinadas são
valorizadas e bonificadas pelo
programa Carne Angus Certificada. E se compararmos os valores pagos por essas carcaças
com as oriundas de animais

A

de outras raças ou de outros
cruzamentos, as de genética
Angus podem gregar até 30%
a mais de faturamento para
quem termina esses produtos
levando ao abate no programa
Angus.
No Rio Grande do Sul, com
o clima subtropical úmido e
amplitude térmica nas diversas estações do ano, os animais
Angus continuam mantendo
e ampliando seu espaço, mesmo com o desafio do controle
do carrapato. As alternativas
até o momento tem sido pouco eficazes. Os produtores que
permanecem
desenvolvendo
e selecionando seus rebanhos
puros estão buscando soluções dentro da experiência de
campo, entre produtores, com
assessoria técnica, empregando algumas técnicas diferentes
tentando aliar dois ou três manejos ao mesmo tempo e por
incrível que possa parecer não
há nenhuma molécula nova no
mercado há mais de 15 anos.
O que podemos vislumbrar
para o mercado de gado Angus, no futuro, seria a expansão do Programa Carne Angus
Certificada fornecendo cada
vez mais a carne gourmet para
os mercados Classes A e B.
Para isso, precisamos de uma
matéria prima padronizada
e com determinadas qualidades importantes que poderão
garantir a diferenciação que
precisamos para manter nossa
posição no mercado de carnes.
Peças com bom volume de carne, macias, tenras, saborosas e

uniformes são predicados que
advém da pressão de seleção
genética e que é necessária em
nosso rebanho. Introduzir essas características nos nossos
rodeios através da utilização
de touros que possuam e transfiram à suas crias essas características é a forma correta de
se trabalhar. Não basta utilizar

ao sobreano, entre outras, são
dados importantes. Porém
hoje é preciso ir além e buscar
touros que contemplem além
dessas características produtivas básicas do criatório, mas
que também agreguem as características de qualidade de
carne. Os dados já existem e
estão disponíveis para os cria-

Além de buscar touros com
características produtivas,
é preciso agregar a eles
a qualidade da carne
um bicho preto/vermelho como
touro, muito menos preto/vermelho e bonito. O touro precisa ser um disseminador de
características desejáveis que
venham se traduzir em dividendos para o criador, terminador
e mercado de carne. Em suma,
o consumidor precisa ser atendido e se possível, surpreendido!
Do ponto de vista do criador,
daquele que maneja o gado de
cria para produção de terneiro,
quer seja no ciclo completo ou
para venda, é fundamental escolher o reprodutor pela qualidade de carcaça (IBC). Obviamente, todos sabemos que
as características como peso
ao nascimento, peso ao desmame, habilidade materna, peso

dores. Características como
área de olho de lombo (AOL),
cobertura de gordura (EGS),
gordura intramuscular (GIM
– marmoreio) e Índice Bioeconômico de Carcaça (IBC)
passam a fazer parte do nosso
check list na escolha de reprodutores. E esses reprodutores
serão os responsáveis pela futura manutenção do Programa Carne Angus Certificada,
na liderança do mercado de
carnes no Brasil.
É importante salientar que
o criador é um fornecedor de
matéria prima para o terminador. Se essa matéria prima for
diferenciada, o criador consegue consolidar o seu mercado
de terneiro. No momento que
o terminador tem uma remu-

neração melhor pela qualidade
da sua produção, certamente
ele irá voltar a investir naquela origem. Acabam todos ganhando. E essa é uma parceria
muito interessante porque será
autossustentável. Ainda seria
possível acrescentar que o terneiro com maior peso tem um
mercado melhor do que o terneiro leve.
Quem produz carne de qualidade não quer animais que
tiveram comprometimento da
carcaça durante o desenvolvimento, principalmente no primeiro ano de vida. Portanto,
quanto mais pesado, melhor.
Um terneiro com 280 kg aos 7
meses de idade seria uma boa
meta. Resta a cada criador
buscar tecnologia para alcançar esse objetivo. Esse terneiro está a 220 kg do peso de
abate. Em menos de 7 meses,
estará nas gôndolas do Programa Carne
O criador pode escolher o
caminho que quiser para produzir gado. Cada mercado possui seu valor. As opções para
aumentar o faturamento são
três. Índice de desmame, Peso
ao desmame e qualidade de
carcaça/carne. Dentro desses
caminhos existe a opção de ter
uma mercadoria que apresente
precocidade, liquidez e valorização. E esse caminho é chancelado pelo “Terneiro Certificado Angus”.
Nós sabemos que o mercado é exigente. Quanto mais o
Programa Carne Angus Certificada oferecer opções diferenciadas das demais carnes
concorrentes nas gôndolas dos
supermercados, maior será a
aceitação e procura da nossa
produção. Quem determinará
nosso sucesso sempre será o
consumidor.
*Zootecnista, proprietário da
Fazenda Santa Cecília, RS
staceciliaangus@gmail.com, @
angusdasantacecilia

