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Não é preciso ver

para saber que está lá.

Às vezes, o essencial precisa ser sentido.

Porque carrega mais do que genética ou um 

padrão primoroso.

Reproduz um pouco da alma,

resgata um jeito único de viver a pecuária.

Carrega consigo o sopro do vento,

o som das pastagens.

Quando palavras são mais do que letras,

contam sua própria história.

ANGUS
Cinco letras, mais de cem anos de tradição. 
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PROMEBO®

INSPEÇÃO 
E REGISTRO 

ZOOTÉCNICOS
Parceria da Angus com 
a ANC para a seleção 

genealógicos de 
animais Angus.

 

NÚCLEOS 
REGIONAIS

Fomento à participação de 
jovens no desenvolvimento e na

Registro Genealógico
 da Raça Ultrablack.

SUPORTE TÉCNICO 
AOS USUÁRIOS

Apoio na escolha da 

melhores resultados.

SELO SELEÇÃO
QUALIDADE DE CARNE 

CERTIFICAÇÃO 
DE CARNES

CONCURSOS 
DE CARCAÇAS

Programa que certifica
propriedades comprometidas
com as boas práticas voltadas

para preservação do meio
ambiente, responsabilidade
social e bem-estar animal.

LICENCIAMENTO DE 
RESTAURANTES 

E VAREJO
Parcerias com 

restaurantes e varejo 
para valorização das 

PROMOÇÃO 
DA CARNE ANGUS

RANKING DE CRIADORES 
E EXPOSITORES
Valorização do trabalho de 

MARKETING

Ações para 
a divulgação da 

e eventos.

PROVAS DE 
AVALIAÇÃO 

ZOOTÉCNICA 

Mensuração 

em parceria com 
entidades de pesquisa.

CURSOS E 
PALESTRAS 
TÉCNICAS 
Treinamentos 

sobre temas da 

capacitar e 

PRÊMIO 
MÉRITO GENÉTICO

Valorização dos 
criadores que se 

destacam no 
programa de 

.

PROJETOS 
DE PESQUISA
Apoio a projetos 
de pesquisa para 

melhoria do desempenho 
e aumento da 

rentabilidade da raça.

ORIENTAÇÃO AOS 
SELECIONADORES

Suporte para a 

por meio de corpo 

PROGRAMA DE 
FOMENTO USC

associados para 
maior uso de 

de carcaça.

PROGRAMA CCG

e ao registro de 
rebanhos de animais 

cruzados com a 
.

TERNEIRO ANGUS

bezerros 
produzidos com a 

.

PUBLICAÇÕES 
TÉCNICAS

Regulamentos e 
documentos para 

orientação de 
criadores 

e usuários da raça.

EXPOSIÇÕES

Feiras e remates 

promovem 
a raça e os 
associados.

JORNAL 
ANGUS@NEWS

mercado a 
interessados 

LEILÕES
COMERCIAIS

ANGUS 
DIGITAL

Divulgação das 
atividades da 
associação e 

nas redes sociais.

Selo que reconhece 
reprodutores da raça Angus 

com melhor equilíbrio em 
dados genéticos de carcaça 
com objetivo de produção 

de carne de qualidade.

Apoio promocional e 
cobertura dos leilões 

realizados por associados.

Programa de melhoramento oficial 
da raça Angus para seleção, 
avaliação e melhoramento 

genético nos rebanhos

Certificação junto aos 
parceiros, durante o 
processo industrial, 

fomentando a raça e 
garantindo um produto de 

alta qualidade.

Realização de abates 
técnicos, avaliações da 

qualidade, palestras sobre 
tendências do mercado e 

da cadeia da carne.

Ações promocionais junto 
a toda a cadeia produtiva, 
desde os produtores até 
os consumidores, para 
valorizar o produto e 

estimular a demanda dos 
consumidores.

.PORTFÓLIO DE SERVIÇOS



PROMEBO®

INSPEÇÃO 
E REGISTRO 

ZOOTÉCNICOS
Parceria da Angus com 
a ANC para a seleção 

genealógicos de 
animais Angus.

 

NÚCLEOS 
REGIONAIS

Fomento à participação de 
jovens no desenvolvimento e na

Registro Genealógico
 da Raça Ultrablack.

SUPORTE TÉCNICO 
AOS USUÁRIOS

Apoio na escolha da 

melhores resultados.

SELO SELEÇÃO
QUALIDADE DE CARNE 

CERTIFICAÇÃO 
DE CARNES

CONCURSOS 
DE CARCAÇAS

Programa que certifica
propriedades comprometidas
com as boas práticas voltadas

para preservação do meio
ambiente, responsabilidade
social e bem-estar animal.

LICENCIAMENTO DE 
RESTAURANTES 

E VAREJO
Parcerias com 

restaurantes e varejo 
para valorização das 

PROMOÇÃO 
DA CARNE ANGUS

RANKING DE CRIADORES 
E EXPOSITORES
Valorização do trabalho de 

MARKETING

Ações para 
a divulgação da 

e eventos.

PROVAS DE 
AVALIAÇÃO 

ZOOTÉCNICA 

Mensuração 

em parceria com 
entidades de pesquisa.

CURSOS E 
PALESTRAS 
TÉCNICAS 
Treinamentos 

sobre temas da 

capacitar e 

PRÊMIO 
MÉRITO GENÉTICO

Valorização dos 
criadores que se 

destacam no 
programa de 

.

PROJETOS 
DE PESQUISA
Apoio a projetos 
de pesquisa para 

melhoria do desempenho 
e aumento da 

rentabilidade da raça.

ORIENTAÇÃO AOS 
SELECIONADORES

Suporte para a 

por meio de corpo 

PROGRAMA DE 
FOMENTO USC

associados para 
maior uso de 

de carcaça.

PROGRAMA CCG

e ao registro de 
rebanhos de animais 

cruzados com a 
.

TERNEIRO ANGUS

bezerros 
produzidos com a 

.

PUBLICAÇÕES 
TÉCNICAS

Regulamentos e 
documentos para 

orientação de 
criadores 

e usuários da raça.

EXPOSIÇÕES

Feiras e remates 

promovem 
a raça e os 
associados.

JORNAL 
ANGUS@NEWS

mercado a 
interessados 

LEILÕES
COMERCIAIS

ANGUS 
DIGITAL

Divulgação das 
atividades da 
associação e 

nas redes sociais.

Selo que reconhece 
reprodutores da raça Angus 

com melhor equilíbrio em 
dados genéticos de carcaça 
com objetivo de produção 

de carne de qualidade.

Apoio promocional e 
cobertura dos leilões 

realizados por associados.

Programa de melhoramento oficial 
da raça Angus para seleção, 
avaliação e melhoramento 

genético nos rebanhos

Certificação junto aos 
parceiros, durante o 
processo industrial, 

fomentando a raça e 
garantindo um produto de 

alta qualidade.

Realização de abates 
técnicos, avaliações da 

qualidade, palestras sobre 
tendências do mercado e 

da cadeia da carne.

Ações promocionais junto 
a toda a cadeia produtiva, 
desde os produtores até 
os consumidores, para 
valorizar o produto e 

estimular a demanda dos 
consumidores.

.PORTFÓLIO DE SERVIÇOS



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS18

.NA PANDEMIA
"Em uma propriedade rural, existem 
tratos culturais diários. Com a 
pandemia, não temos como parar. 
O que dá para fazer é manter o 
distanciamento, tomar os mesmos 
cuidados que as pessoas tomam nas 
cidades, utilizando máscara, fazendo 
o uso de álcool gel nas camionetes, 
no refeitório, no galpão da encilha, 
além de evitar o compartilhamento 
do chimarrão. 

O que nos conforta e nos traz um 
pouco de segurança é o ar livre 
e o menor número de pessoas. 
Isso prova, mais uma vez, que o 
agronegócio não tem como parar, 
porque os alimentos saem do campo 
para a subsistência das regiões 
urbanas. Só o que temos de fazer é 
nos ajustar dentro dos padrões de 
segurança, mesmo na área rural."

Stefano Marini,
Cabanha Puruã, 
Arroio Grande (RS)
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.E LÁ VAMOS NÓS 
MAIS UMA VEZ...

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA.
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Quando, em 2018, alguns amigos me procuraram para falar em assumir 
a Associação Brasileira de Angus, eu achei aquilo uma loucura. Por que eu, 
um criador recém-chegado na raça? 

Aos poucos, fui amadurecendo a ideia, e o que me levou a aceitar o 
convite foi exatamente o desafio em trabalhar pelo contínuo desenvolvimento 
da raça. Sabia que seria um aprendizado gigante, e realmente o foi. Logo 
no início, passamos por mudanças substanciais em nossa formatação de 
trabalho, que nos levaram a rever alguns processos. 

Ao lado de uma diretoria incansável, de uma equipe dedicada 
e competente e de um conselho que soube auxiliar nos momentos 
cruciais, chegamos ao final da gestão 2019/2020 com sentimento de 
missão cumprida e muitos feitos a serem comemorados. Avanços 
importantes realizados na área técnica e na área administrativa. 
Fechamos novas parcerias, fortalecemos relações que precisavam de 
carinho e abraçamos o associado. 

Hoje, a Angus está mais próxima do criador, seja ele um selecionador, 
seja um usuário da raça. E isso você verá ao folhear as páginas deste 
anuário. Apesar de um ano difícil e cheio de limitações em função da 
Covid-19, veja tudo o que a associação fez pela raça de Sul a Norte, no 
presencial e no remoto, no campo e na indústria. E, por falar em indústria, 
que gigante está o Carne Angus Certificada, um programa que expandiu 
seus horizontes, pulverizou ações e conquistou o mundo.

Feito o dever de casa, achei que iam me deixar voltar a Itaiópolis 
(SC), lá onde, ao lado de meus familiares, recebo os amigos com alegria, 
boa música e carne Angus na brasa. Mas veio o mesmo time de criadores 
com a mesma velha provocação: vamos para a reeleição? Como dizer não? 
Impossível. Porque “o ser Angus” é algo que tem muito amor envolvido, é 
dedicação de cada criador, de cada funcionário, parceiro  e colaborador. 
Tenho orgulho de dizer que corri esse Brasil como presidente da Angus. 
Houve alguns erros, é verdade, mas também muitos aprendizados.

Agora é hora de ir além. Recebi o voto de confiança de meus colegas 
criadores para seguir mais dois anos à frente da Angus. E é com muito 
orgulho, dedicação e afeto que o farei.  

Espere a Angus na sua cidade porque a gente garante que, assim 
que terminar essa pandemia, estaremos aí com você!

Forte abraço,
Nivaldo Dzyekanski



Nivaldo 
Dzyekanski, 
pecuarista, 
empresário e 
presidente da 
Angus para gestão 
2021/2022
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.FOCO NO
AVANÇO
GENÉTICO

Reeleito por aclamação para 
dar sequência ao seu trabalho à 
frente da Associação Brasileira 
de Angus na gestão 2021/2022, o 
pecuarista e empresário Nivaldo 
Dzyekanski já tem sua principal 
meta traçada: intensificar o 
desenvolvimento genético do 
rebanho Angus nacional. Projeto 
que deve se consolidar por meio 
da genômica, mas ganhou corpo 
ainda em seu primeiro mandato 
com a parceria firmada com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). A 
confirmação da nova diretoria, 
que concorreu em chapa única, 
veio em assembleia geral 
realizada em 4 de dezembro 
de forma híbrida (presencial + 
virtual), em razão da pandemia, 
na sede da Federasul, na 
capital gaúcha. “Buscamos 
disponibilizar cada vez mais 
dados aos criadores sobre os 
animais, realizando provas de 
eficiência alimentar e enviando 
mais touros para centrais de 
inseminação”, diz Dzyekanski.

Já pensando em que 
patamar quer que a pesquisa 
genômica esteja ao final dos 
próximos dois anos de gestão, 
o presidente não hesita em 
projetar alto: “Espero que o uso da 
ferramenta de seleção genômica 
esteja avançado nos campos e 
que os pecuaristas a tenham 
como algo indispensável para a 
criação de Angus”. Para que isso 
ocorra, Dzyekanski garante que 
vai trabalhar intensamente em 
ações como os Testes de Eficiência 
Alimentar. As provas identificam 
animais que produzem mais 
com menos recursos e auxiliam 
na construção de populações 
de referência, algo necessário 
para que, no futuro, a predição 
genômica para eficiência 
alimentar possa ser utilizada 
com alta acurácia. “Por 
conta da pandemia, em 2020, 
conseguimos promover somente 
um teste. Para os próximos anos, 
a nossa expectativa é realizar 
diversas provas e aumentar 
o número de exemplares 
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avaliados”, afirma, ressaltando 
que outras iniciativas voltadas 
à expansão da genômica no país 
serão lastreadas. 

Outra meta clara do 
presidente é a aproximação entre 
a Associação Brasileira de Angus 
e os pecuaristas que abatem seus 
animais no Programa Carne 
Angus Certificada, inclusive os 
que trabalham com exemplares 
cruzados. Iniciativa que começou 
a ser fomentada por Dzyekanski 
ainda em novembro de 2020. Na 
época, a associação anunciou, 
após longo período de trabalho, 
a nova modalidade de Sócio 
Produtor Angus. Eles irão unir-
se aos sócios Angus que já vêm 
contribuindo com a história 
da entidade. “Quero abraçar os 
produtores do Programa Carne 
Angus e demais usuários da raça 
na associação. Nada mais justo 
que eles, que fazem uso do sangue 
Angus, possam ser ouvidos pela 
entidade, assim como os nossos 
Sócios Angus já têm voz ativa e 
contribuem com ideias. É assim, 
de mãos dadas, que seguiremos 
desenvolvendo essa raça 
fantástica que é a Angus”

Ciente de que o último ano 
não ocorreu exatamente como o 

planejado devido à necessidade 
de isolamento social com 
a chegada da Covid-19, 
Dzyekanski dará sequência 
a projetos iniciados em sua 
primeira gestão. Uma dessas 
iniciativas é a aproximação 
dos inspetores técnicos e 
colaboradores que atuam 
nos frigoríficos parceiros. 
“Queremos retomar esse 
processo assim que possível. 
Nosso objetivo é valorizar ainda 
mais esses profissionais para 
que, juntos, possam atender 
ao consumidor, fazendo uma 
carne cada ano de melhor 
qualidade”, prevê. 

Iniciada em agosto de 2020, 
a campanha de valorização do 
Selo Angus também está na 
lista de projetos que o criador 
deve fomentar nos próximos 
anos. A iniciativa, que destaca 
os atributos da Carne Angus 
Certificada, ganhou as redes 
sociais e os canais de mídia 
eletrônica nacionais com o 
slogan "Saborosamente macia? 
Só se tiver o selo da Carne 
Angus Certificada", lembrando 
os consumidores sobre a 
importância de optarem por um 
produto que estampe a chancela 
da Associação Brasileira de 

Angus. “Darei sequência a esse 
trabalho, pois o selo garante 
que aquele produto foi avaliado 
e aprovado dentro dos rígidos 
parâmetros do Programa Carne 
Angus Certificada”, reforça. 

Assim, com metas traçadas 
e com o coração cheio de 
gratidão por poder seguir à 
frente da Associação Brasileira 
de Angus, Dzyekanski inicia 
sua nova gestão. “Comprometo-
me a trabalhar para que a raça 
Angus continue em expansão 
e que a carne entregue aos 
consumidores tenha cada vez 
mais qualidade, sabor e maciez. 
Além disso, reitero algo que falei 
em minha primeira posse: darei 
voz aos criadores, produtores, 
associados e aos núcleos. 
Desejo que, juntos, possamos 
compartilhar ideias e superar 
desafios  a fim de crescermos 
cada vez mais”, afirma. 

Guardando sempre boas 
surpresas para o futuro, o 
presidente adianta que, para 
2021 e 2022, tem no radar 
novas e promissoras parcerias, 
algumas que, inclusive, já estão 
em processo. “Vamos levar o 
Programa Carne Angus a todos 
os cantos do país”, prevê.
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A Angus adotou ações para ficar MAIS PRÓXIMO de seus associados 
e ouvir suas demandas e críticas. Na Expointer, criou-se o Dia do 
Presidente com dedicação exclusiva para atender aos criadores. A 
diretoria também participou de exposições de Sul a Norte do Brasil, 
reunindo-se com os núcleos e criadores.

Usuários da raça e produtores do Programa Carne Angus agora também 
podem ser sócios da Associação Brasileira de Angus por meio do novo 
SÓCIO PRODUTOR.

O ano de 2020 marcou o início da GENÔMICA Angus no Brasil. 
Associação Brasileira de Angus e Embrapa firmaram parceria público-
privada para desenvolvimento de metodologia para formação e aumento 
de população de referência. 

Lançado em 2019, o SELO SUSTENTABILIDADE atesta propriedades 
rurais que mantêm boas práticas de sustentabilidade, responsabilidade 
social, rastreabilidade, sanidade, bem-estar animal e biossegurança. 

.GESTÃO DE 
CONQUISTAS
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O novo selo SELEÇÃO QUALIDADE DE CARNE foi lançado em 
2020 e é concedido a reprodutores superiores em avaliações 
relacionadas à produção e à padronização da carne. A ideia é 
orientar a seleção e o uso de touros e matrizes Angus e garantir 
maior oferta de carne premium ao mercado.

Inclusão de NOVOS PARCEIROS como o frigorífico Coqueiro, de São 
Lourenço do Sul (RS), no Programa Carne Angus. Também se somaram 
ao time a rede de Supermercados Comper e o Frigorífico Boibras (MS). 
O Grupo ARG, de Minas Gerais, expandiu sua atuação em um dos mais 
renomados varejos de Curitiba (PR), o supermercado Festval. 

Logo no início da gestão, Marfrig e Angus anunciaram 
RETOMADA DE ABATES em Várzea Grande (MT), Bagé (RS) e 
Alegrete (RS).

Novas empresas passaram a utilizar o SELO ANGUS GOLD, que atesta 
cortes em padrões superiores de marmoreio.

Expansão da ANGUS BEEF WEEK para outras regiões do Brasil. 
Em 2019, a agenda — inicialmente limitada a São Paulo — chegou 
a Curitiba (PR) e a Porto Alegre (RS).

Ligada ao movimento de VALORIZAÇÃO DO ASSADO, a Angus 
participou de várias edições da Churrascada, de tradicionais 
disputas como o Redomão da Lagoa e Wimbelemdon e de assados 
virtuais durante a pandemia. Na Expointer, Ô Churras Angus 
inovou  agenda da raça com um grande assado a céu aberto.
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O primeiro julgamento da raça ULTRABLACK foi realizado na Expointer 
2019. Na primavera de 2020, a raça contou com o primeiro leilão 100% 
Ultrablack, promovido pela 3E Agropecuária, de José Bonifácio (SP). No 
final de 2020, a nova raça atingiu a marca de mil registros.

Promoção da 3ª JORNADA TÉCNICA ANGUS de 24 a 26 de novembro 
de 2020 com a participação de palestrantes nacionais e internacionais.

Durante a PANDEMIA DE COVID-19, a Angus suspendeu o atendimento 
na sede administrativa, mas seus funcionários seguiram na ativa no 
home office. Diversos eventos on-line foram promovidos. Nos frigoríficos 
e no campo, os técnicos seguiram trabalhando, mantendo a saúde 
animal e a produção em dia. 

A Angus encerrou o programa Leilões Chancelados e passou a estender a 
todos os associados o seu pacote de DIVULGAÇÃO DE REMATES.

Ferramenta comercial localizada no site da associação, a ANGUS 
MARKET busca integrar e agilizar o acesso dos criadores a parceiros 
e clientes.

Lançada em 2020, a CAMPANHA “Saborosamente macia? Só se tiver o 
selo da Carne Angus Certificada” busca valorizar os atributos da Carne 
Angus e orientar o consumidor sobre a importância do selo. Veiculadas 
em emissoras de tevê, rádio e veículos impressos, as peças também 
ganharam as redes sociais.

Participação da diretoria em ações da Confederação Latino-Americana 
de Países Produtores de Angus (COLAPPA) com reuniões periódicas e 
aproximação com os demais países.



27ANUÁRIO 2020

Presença de comitiva Angus na reunião do SECRETARIADO MUNDIAL 
Angus no Uruguai.

O circuito TOURO ANGUS REGISTRADO seguiu com roteiros pelo 
interior de São Paulo e Minas Gerais.

Ações focadas para imprensa com COLETIVAS realizadas em São 
Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Press 
Trip com a imprensa em Gramado (RS) em apoio ao projeto Festival  
Angus Malbec.

A tradicional FESTA de premiação da Angus foi levada para dentro da 
Expointer, integrando uma agenda de comemorações e reconhecimento 
dos criadores dentro da exposição.

A REUNIÃO DE INSPETORES TÉCNICOS contou com a participação 
da diretoria e integrou as equipes técnica e do Programa Carne Angus.

Realização de importantes PROVAS DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR  
com apoio da Embrapa, Ufrgs e Verdana.
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.#AANGUSNÃOPARA

Assim como os serviços de 
saúde pública e infraestrutura, o 
agronegócio não parou durante 
a pandemia de Covid-19. 
Reconhecido oficialmente 
como atividade essencial para 
a sociedade brasileira por 
meio de decreto do Ministério 
da Agricultura, o trabalho 
de tratadores, técnicos, e 
inspetores nos frigoríficos 
garantiu alimento na mesa do 
brasileiro durante a quarentena 
e deu início ao movimento 
#OAgroNãoPara, que ganhou o 
país e caiu nas graças, inclusive, 
do consumidor. A adesão 
espalhou-se pelas fazendas, 
indústrias e instituições que, 
juntas, apostaram nas redes 
sociais para divulgar seu 
trabalho. Em vídeos e fotos, 
lideranças e produtores rurais 
pediam para a população ficar em 
casa, enquanto trabalhavam para 
manter a alimentação de todos.

Na Associação Brasileira de 
Angus, não foi diferente. Mesmo 
com os cuidados sanitários 
devido à pandemia de Covid-19 
que exigiram o cancelamento do 
expediente presencial na sede 
administrativa em Porto Alegre 
(RS), o trabalho nos campos, 
frigoríficos e home office seguiu a 
todo vapor ao longo de 2020. E isso 
foi apresentado por meio de vídeos 
que contaram com a participação 
tanto das equipes administrativas 
quanto de campo.

Entre as 14 categorias 
ligadas à saúde convocadas 
pelo Ministério da Saúde para 
o combate ao vírus, chama 
atenção o papel dos veterinários 
em assegurar que os alimentos 
cheguem ao ponto de venda 
em condições ideais para 
consumo. Também são eles 
os responsáveis por garantir 
os cuidados e bem-estar dos 
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animais nas propriedades 
rurais, a saúde da população e a 
preservação do meio ambiente. 
“A participação do médico-
veterinário em produção, 
controle e fiscalização de 
alimentos de origem animal 
é essencial para que esses 
produtos cheguem à mesa do 
brasileiro com qualidade e, 
principalmente, com o mais 
alto nível de sanidade”, pontua a 
presidente do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do 
Rio Grande do Sul (CRMV-RS), 
Lisandra Dornelles. Segundo 
ela, a pandemia foi responsável 
por aumentar a conscientização 
do consumidor em relação 
ao trabalho fundamental 
desenvolvido no campo. “A 
campanha reforçou o papel 
desse setor que, ao contrário 
de outros que precisaram 
restringir as suas atividades 
para evitar mais disseminação, 

reestruturou-se e se tornou 
mais forte para não deixar faltar 
comida na mesa do consumidor. 
Do arroz ao feijão, da carne ao 
leite, do pescado ao mel, nada 
deixou de ser produzido”, afirma.

Nos rebanhos da raça 
Angus, criadores e inspetores 
técnicos mantiveram a rotina 
de cuidados dos animais, 
adotando medidas reforçadas 
de prevenção e higiene em 
todos os processos. O gerente 
de fomento da Angus, Mateus 
Pivato, acredita que o momento 
mostrou à sociedade a realidade 
e a importância das atividades 
no campo. “O trabalho desen-
volvido nas propriedades 
rurais está mais próximo das 
pessoas do que elas imaginam, 
e a campanha #OAgroNãoPara 
reforçou isso. Por outro lado, 
o momento também trouxe 
destaque aos procedimentos 

realizados pelos criadores, 
técnicos agropecuários e 
médicos-veterinários nos 
campos, que dedicam seu dia 
à saúde e ao bem-estar dos 
rebanhos”, pondera.

Na linha de produção, os 
colaboradores do Programa 
Carne Angus Certificada 
também se uniram para 
garantir a disponibilidade de 
alimentos aos consumidores. 
Os frigoríficos já estavam 
habituados com medidas de 
higiene, mas receberam uma 
dose extra de orientações 
para continuarem entregando 
qualidade e procedência ao 
varejo. Para intensificar o 
nivelamento dos certificadores 
e inspetores, o programa 
decidiu realizar o tradicional 
treinamento anual dos técnicos 
de forma virtual. Durante três 
dias, os profissionais tiveram 

Inspetores técnicos e 
certificadores incentivaram 

os consumidores a 
permanecer em casa
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acesso a palestras e debates 
sobre os processos realizados 
pela Angus. “Somos o maior 
programa de certificação do 
país e estamos presentes em 
11 estados brasileiros. Por isso, 
o nivelamento da equipe é 
fundamental para mantermos 
os nossos critérios ativos”, 
afirma a gerente nacional do 
Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes.

Apesar de as fazendas 
e as indústrias seguirem na 
ativa, o vírus exigiu que muitas 
atividades fossem remanejadas 
para o ambiente digital. Esse 
abraço repentino aos serviços 
on-line deu vida às lives, 
que se tornaram um meio de 
comunicação muito popular entre 
os usuários das redes. Na Angus, 
foram dezenas de participações 
em transmissões ao vivo, sendo 
quatro delas organizadas pela 
entidade. Em maio, uma live pelo 

Instagram do Programa Carne 
Angus comunicou o ingresso 
da rede de Supermercados 
Comper e do Frigorífico Boibras, 
ambos de Mato Grosso do Sul, 
e do Frigorífico Coqueiro, de 
São Lourenço do Sul (RS), ao 
Programa Carne Angus e captou 
mais de 2 mil visualizações. 

Outra transmissão de 
sucesso foi a promovida para 
a divulgação dos resultados da 
Prova de Eficiência Alimentar, 
na qual, em uma espécie de 
dia de campo virtual, foram 
apresentados os touros 
campeões da competição. Além 
dos seminários, lançamentos e 
eventos, os leilões conquistaram 
seu espaço digital. A temporada 
de primavera trouxe pistas 
aquecidas e médias elevadas 
aos organizadores, com destaque 
especial para as centrais de 
inseminação que contrataram 
touros jovens.

Treinamento 
virtual do Carne 
Angus reuniu 53 

profissionais
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Uma das principais 
mudanças na agenda da Angus 
em 2020 foi o cancelamento 
de feiras e das tradicionais 
exposições ranqueadas. Para 
assegurar a saúde de criadores, 
funcionários e tratadores, a 
decisão foi pela não participação, 
inclusive na Expointer. Com a 
mudança de data da exposição 
para o período de 26 de setembro 
a 4 de outubro e adoção de 
um modelo misto presencial/
digital, a Angus optou por não 
manter sua programação. Após 
pesquisa entre seus associados, 
a Associação emitiu nota em 
julho anunciando a decisão, 
mas pontuando que seguiria 
apoiando os criadores que 
tivessem interesse em levar 
animais para a exposição. 

MENOS FEIRAS

Nenhum criador Angus fez parte 
da mostra.

O mesmo cenário se repetiu 
em outras feiras agropecuárias do 
país. Para a gerente administrativa 
da Angus, Katiulci Santos, o 
cancelamento dos eventos 
presenciais fugiu do alcance da 
Associação. “A Angus não parou 
durante a pandemia, mantendo o 
atendimento aos sócios, inspetores 
técnicos e certificadores. O 
home office foi destinado aos 
funcionários que trabalham no 
escritório. No entanto, passamos 
por um momento de adaptação 
ao ambiente virtual, onde 
conseguimos realizar lives, 
encontros on-line e leilões, sem 
nos afastarmos durante este ano 
excepcional”, destaca.

Campeões 
da Prova de 
Eficiência 
Alimentar foram 
anunciados de 
forma virtual
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AnuFood atraiu 
cerca de 2 mil 
pessoas em
São Paulo
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.AGLOMERAÇÃO
NA HORA CERTA

Apesar de 2020 ter sido 
um ano de poucos eventos 
presenciais em função da 
pandemia, o alento é que a 
Associação Brasileira de Angus 
aproveitou intensamente, pelo 
menos, os primeiros 90 dias 
para participar de ações com 
grandes aglomerações. Antes 
do coronavírus chegar ao Brasil 
e derrubar a agenda de todo 
mundo, o time da Angus esteve 
na AnuFood, em São Paulo 
(SP), no festival Carne, Pampa 
& Gente, em Uruguaiana (RS), 
e no MasterChef Redomão da 
Lagoa, em Aceguá (RS), além 
de marcar presença em roteiros 
gastronômicos no Litoral gaúcho 
durante o verão. 

Uma das vitrines mais 
importantes para o varejo de 
alimentação e bebidas do mundo, 
a AnuFood reuniu investidores 

em março, na capital paulista, 
semana antes de iniciar a 
quarentena. O tradicional evento 
tem como foco a geração de 
novos negócios entre empresas 
nacionais e internacionais. 
No estande do Programa 
Carne Angus, o coordenador 
Maychel Borges e a assistente 
de marketing, Jandora Alvim 
Marques, receberam executivos 
da Turquia, Singapura, Ucrânia, 
Irã, Peru, China, Coreia do Sul e 
Arábia Saudita, que buscavam 
informações sobre a Angus e os 
frigoríficos parceiros que estão 
exportando a produção verde-
amarela. “Nossa participação 
na AnuFood mostrou que a carne 
Angus tem alto potencial para a 
exportação em diversos países. 
Estamos atendendo a clientes no 
mercado interno e externo, ação 
que reafirma nossa presença 
nacional e mundial”, destaca 

 CRÉDITO: KOELNMESSE GMBHSTUDIO F
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a gerente nacional do Carne 
Angus, Ana Doralina Menezes.

Nas margens do Rio 
Uruguai, em Uruguaiana (RS), o 
Festival Carne Pampa & Gente 
atraiu 2 mil pessoas, entre 
produtores e consumidores no 
dia 7 de março. Com entrada 
franca e direito a chimarrão ao 
pôr do sol, shows culturais e um 
cardápio de primeira a preços 
populares, o evento reuniu a 
comunidade ao redor do fogo de 
forma a valorizar os atributos da 
carne como alimento saudável. 

A ação, que surgiu através 
da parceria entre a Prefeitura 
de Uruguaiana, o Sindicato 
Rural e a Unipampa, também 
demonstrou a integração entre a 
Associação Brasileira de Angus 
e a Associação Brasileira de 
Brangus. Segundo o presidente 
da Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
a pecuária precisa se unir 
por projetos que fomentem o 
consumo de carne e ofereçam 
ao produtor opções de uso de 
alta genética em seus criatórios. 
“Podemos trabalhar com mais 
força se tivermos estratégias 
conjuntas”, pondera.

Criatividade, adrenalina, 
emo ção e  gastronomia 
premium foram ingredientes 

que não faltaram no concurso 
MasterChef Redomão da Lagoa. A 
disputa, que em janeiro deste ano 
completou seis anos, contou com 
a participação de cozinheiros 
profissionais e amadores em 
busca do título de Melhor Prato do 
Redomão, em Aceguá (RS). Pelo 
terceiro ano consecutivo, a carne 
Angus foi a estrela principal do 
evento. A competição culinária 
é uma homenagem póstuma 
à cozinheira Izolina Ferraz, 
que por 40 anos preparou as 
refeições na Estância da Lagoa. 
Famoso entre criadores de cavalo 
crioulo, o Redomão da Lagoa 

reúne participantes de diversos 
estados, como Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo e Rondônia, além de países 
vizinhos, como o Uruguai e a 
Argentina. “Essa competição é 
uma daquelas que foge do trivial, 
pois temos um contraste entre 
cozinheiros amadores e chefs 
de cozinha dando o seu melhor 
na culinária. A harmonização 
de temperos e experiências 
somadas ao nosso produto dão 
o toque final necessário para 
mostrar a diversidade que a 
carne Angus possui no mercado”, 
comenta Ana Doralina.

Ana Doralina recebeu no 
estande o secretário de 

Agricultura Familiar e 
Cooperativismo do Mapa, 

Fernando Schwanke, e 
o representante da TÜV 
Guilherme Beil Amado
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.NÚCLEOS NA
PANDEMIA

A pandemia fez com que 
os núcleos de criadores de 
Angus espalhados por todo o 
país tivessem de mudar seus 
planos para 2020. Algumas 
atividades, como exposições 
e leilões presenciais, tiveram 
de ser canceladas, entretanto 
a paixão e a demanda dos 
criadores por genética da raça 
impulsionaram um exitoso 
movimento de adaptação e 
até de solidariedade. Muitos 
dos relatos de representantes 

dos núcleos enfatizam os bons 
resultados dos leilões que, 
em razão da necessidade de 
isolamento social, passaram 
a ser virtuais. Mas também 
teve núcleo superando as 
adversidades e mostrando 
que, quando tudo fica difícil, 
a Angus sempre pode ir além. 
Agora, a expectativa é que, em 
2021, a agenda dos núcleos seja 
retomada com toda a força. 
Confira como foi o ano dos 
núcleos Angus.    
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NÚCLEO DE CRIADORES   
DE ABERDEEN ANGUS   
DE ALEGRETE

Presidente:  Ana Luiza Alves 
(Alegrete/RS)

(55) 3422-7595/ (55) 99977-5565
nana.salves@hotmail.com 

“Em razão da pandemia e do ano atípico, não 
realizamos nenhuma exposição presencial com 
julgamento. Entretanto, os remates foram muito bons, 
com uma maior valorização se comparados ao ano 
passado. Para realizar os mesmos, optamos por uma nova 
ferramenta on-line e segura. A expectativa para 2021 é 
que as exposições voltem a ser realizadas com toda a  
força e segurança, pois os criadores estão otimistas com 
os preços do mercado e buscando melhorar cada vez mais 
seus rebanhos.”

NÚCLEO REGIONAL DE 
CRIADORES DE ABERDEEN 
ANGUS DE BAGÉ

Presidente: Carlos Eduardo 
Tavares Simões Pires
(Bagé/RS)

(53) 99964.9490 
nucleodeangusdebage@hotmail.com

NÚCLEO CATARINENSE
DE CRIADORES DE ANGUS

Presidente: Geraldo
Ribeiro Vieira
(Lages/SC)

(49) 3223-4652
secretaria@angussc.com.br

"O Núcleo de Angus de Bagé entendeu que, além de 
sua função institucional de fomentar a raça, não poderia 
ficar inerte e estar insensível ao delicado momento 
social desencadeado pela pandemia causada pelo novo 
coronavírus, de modo que alguma ação em concreto deveria 
ser feita. Assim, decidimos promover uma ação solidária 
em prol de uma instituição filantrópica da cidade (APAE-
Bagé) através da arrecadação de alimentos e materiais 
de higiene junto a alguns estabelecimentos parceiros. 
Para nossa grata surpresa, a caridade da comunidade 
superou as nossas expectativas, com centenas de quilos 
de mantimentos arrecadados."

"O núcleo segue parado desde março, quando a 
função da pandemia começou. Os municípios optaram 
pelo cancelamento das feiras e dos eventos a fim de 
preservar a saúde de todos os envolvidos. Encaminhamos 
nossos associados para a realização de leilões e remates 
virtuais com o apoio do Sindicato Rural. Vamos seguir 
aguardando novidades antes de planejar a agenda de 2021, 
mas queremos retomar as atividades o quanto antes."

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA
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NÚCLEO CENTRO ANGUS

Presidente: Luis Henrique Sesti 
(Cachoeira do Sul/RS)

(51) 99709-9225
lhsesti@icloud.com 

“Apesar da pandemia, conseguimos realizar nossa 
Exposição Ranqueada de forma presencial. Adotamos 
restrição de público e todos os cuidados sanitários 
necessários, mas o retorno foi excelente. Os remates 
foram realizados de forma presencial e on-line e, mesmo 
com um ano atípico, tivemos um bom retorno de vendas 
e bastante demanda. Notamos um grande destaque dos 
touros superiores, e dois deles foram contratados para 
centrais. Esperamos que a situação siga evoluindo para, 
em 2021, realizarmos nossas tradicionais exposições em 
Cachoeira do Sul e Caçapava.”

NÚCLEO CENTRO-OESTE
DE CRIADORES DE ANGUS
DO RIO GRANDE DO SUL

Presidente: Fernando Gonçalves 
(Santiago/RS)

(55) 99644-7673 ou 99940-3831 
santaceciliaangus@gmail.com 

NÚCLEO DE CRIADORES
DE ABERDEEN ANGUS
DE DOM PEDRITO

Presidente: José Roberto
Pires Weber
(Dom Pedrito/RS)

(53) 3243-2045
sthereza@provesul.com.br

“Optamos por não realizar nenhum evento este ano 
e vamos aguardar a evolução da pandemia para planejar 
a agenda de 2021. Os remates foram orientados para 
acontecer diretamente nas propriedades. Esperamos que 
o próximo ano nos possibilite a retomada de atividades.”

“Em função da pandemia, não tivemos julgamento 
e nem a ação que realizamos tradicionalmente com a 
Farm Show de Dom Pedrito, exposição agropecuária do 
município. Esperamos que no próximo ano possamos 
retomar nossas atividades com leilões e julgamentos 
presenciais.”
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NÚCLEO DE CRIADORES
DE ANGUS DO OESTE
DO PARANÁ

Presidente: Reno Paulo Kunz

(45) 99972-1062
renopaulokunz@gmail.com 

"O núcleo optou por ficar parado em 2020, fazendo 
apenas alguns eventos e encontros de maneira on-line. 
Os remates, entretanto, foram muito bons e superaram as 
expectativas para este ano. Seguiremos aguardando novas 
informações sobre a pandemia e esperamos retomar as 
atividades a partir de fevereiro de 2021."

NÚCLEO DE CRIADORES
DE ANGUS DE SANT’ANA
DO LIVRAMENTO

Presidente: Elizabeth  
Linhares Torelly
(Sant’Ana do Livramento/RS)

(55) 9998-92041
bethlinharestorelly@gmail.com 

NÚCLEO DE CRIADORES
DE ABERDEEN ANGUS
DE SÃO BORJA

Presidente: Luís Fernando 
Palmeiro

(55) 99969-23657
manopalmeiro@hotmail.com

“Apesar da pandemia, conseguimos realizar leilões 
como o Parceria Genética e o Touros da Fronteira de 
forma presencial e virtual. No geral, os remates tiveram 
resultados muito bons, com acréscimo significativo em 
relação ao ano passado, devido à valorização do terneiro 
e da carne. Para 2021, esperamos retomar nossas ações 
nas exposições.”

"Não tivemos nenhuma grande atividade neste 
ano por conta da pandemia. Entretanto, foi possível 
auxiliar em alguns leilões nos meses de junho e julho 
que tiveram resultados melhores que os esperados. Já 
temos planos de nos reunir em dezembro para decidir 
a programação e as atividades de 2021.”

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA
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NÚCLEO DE CRIADORES
DE ANGUS DE SÃO PAULO

Presidente:  Renato
Ramires Junior
(São José do Rio Pardo/SP)

(11) 99989-1253
angus.saopaulo@gmail.com 

“Apesar de inúmeras atividades planejadas para 
este ano, optamos por cancelar todas as exposições. 
Seguimos preocupados com a saúde e com a segurança 
de todos e vamos aguardar os desdobramentos a respeito 
da Covid-19 para começar a planejar a agenda de 2021. Os 
remates e leilões, mesmo com a pandemia acontecendo, 
foram muito bons, e os preços se valorizaram em relação 
ao ano passado. Esperamos que continue assim e 
queremos retomar nossas atividades o quanto antes.”

NÚCLEO TROPICAL ANGUS

Presidente: Hudson
Oliveira Jaber
(Campos dos Goytacazes/RJ)

(22) 99966-7782
hudson@holiber.com.br 

“Não realizamos e não participamos de nenhum 
evento neste ano. Entretanto, recebemos várias demandas 
de criadores querendo ingressar na raça e buscando por 
interações com outros produtores. Nós nos dedicamos 
a produzir carne e aumentar nosso entendimento na 
compra de genética voltada para isso. Continuamos em 
busca de um frigorífico num raio próximo credenciado no 
Programa. Seguimos esperançosos para 2021, ansiosos 
para retomar nossas atividades e acreditando que, 
depois de tantos desafios, nossa raça sairá ainda mais 
fortalecida.”
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NÚCLEO CENTRO - SUL
DE CRIADORES DE ANGUS

Presidente: Claudia Ferreira 
Talavera Campos
(Pelotas/RS)

(53) 99955-5849 
claudiatalaveracampos@hotmail.com 

NÚCLEO DOS CRIADORES
DA RAÇA ANGUS DO 
SUDOESTE DO PARANÁ

Presidente: André Luiz Ceni 
(Pato Branco/PR)

(46) 3225-5910
andreceni@hotmail.com 

NÚCLEO ANGUS
TRÊS FRONTEIRAS

Presidente: Pedro Surreaux 
Ribeiro Tellechea
(Uruguaiana/RS)

(55) 99969-8858
angustresfronteiras@gmail.com

“Mesmo com a pandemia, conseguimos realizar 
todas as expofeiras da região, em Santa Vitória do Palmar, 
Pelotas e Rio Grande. Tivemos uma limitação de público 
e todos os cuidados necessários para um evento seguro, 
mas, apesar da situação peculiar, foi uma boa experiência. 
Fizemos transmissões ao vivo, incluímos uma plataforma 
mais digital, recebemos lances de outros estados, e os 
resultados foram mais positivos do que o previsto. Ainda 
assim, sentimos falta do contato pessoal, da troca de 
experiências e de poder conversar diretamente com o 
público, pois a presença das pessoas faz diferença e torna 
as exposições um lugar de aprendizado. Esperamos que, 
em 2021, as coisas se normalizem e que possamos retomar 
nossos planejamentos com toda a força.”

"Foi um ano bastante atípico para nós, então 
optamos por não realizar nenhuma reunião ou atividade 
desde março. Seguimos aguardando novas atualizações 
sobre a pandemia e esperamos que, entre janeiro e 
fevereiro, já possamos retomar os compromissos. 
Conseguimos ajudar alguns proprietários nos leilões e 
remates, que acabaram sendo muito bons e superaram 
as expectativas."

“Não tivemos nenhum evento este ano, pensando 
na segurança e saúde de todos os envolvidos. 
Esperamos que, em 2021, a vacina já esteja disponível 
em grande escala e possamos realizar nossa Exposição 
de Outono em Uruguaiana. Estamos acompanhando 
as notícias e aguardando com expectativa, mas ainda 
não decidimos datas.”

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA



Exposições agropecuárias 
aderiram às tecnologias para não 

deixar o ano passar em branco
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.EXPOSIÇÃO NA TELA
Depois de 2020, as 

exposições agropecuárias 
nunca mais serão como antes. 
Se, neste ano, não foi possível 
lotar as arquibancadas para 
acompanhar os julgamentos 
nem ouvir ao vivo o som do 
martelo ágil do leiloeiro ao 
final de cada venda, ao menos 
aprendeu-se um novo jeito 
de participar: à distância. A 
pandemia transportou as 
exposições para a tela dos 
computadores e celulares, 
amplificando seu público e 
a abrangência dos negócios. 
Essas novas expofeiras — que 
acontecem um pouco no parque 
de exposições e outro tanto 

no universo virtual — surgem 
como promessa de unir tradição 
e lucros turbinados e devem se 
consolidar nos próximos anos.   

Ao sul do Estado, a 
94ª Expofeira de Pelotas foi 
inteiramente digital. Com 
programação de 5 a 12 de 
outubro, o evento contou com 
plataforma que, no total, somou 
mais de 200 mil visualizações 
de participantes de todas as 
regiões do Brasil. É o que afirma 
o presidente da Associação Rural 
de Pelotas, Rodrigo Gonzalez. “O 
evento já tinha se reinventado 
em momentos muito duros 
da história e, neste ano, não 

CRÉDITO: CAROLINA JARDINE
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poderíamos deixar de fazê-lo”, 
pontua. Para fazer o sucesso 
ocorrer, a associação investiu em 
um sistema próprio e responsivo  
que simulava o ambiente 
presencial no virtual. “Foi um 
investimento muito próximo, em 
alguns pontos até superior aos 
eventos físicos”, revela Gonzalez.

A programação contou com 
palestras técnicas, seminários e 
mesas de debate sobre diversos 
temas da agropecuária, além de 
julgamentos e remates. Ao todo, 
1 mil animais foram expostos, 
com destaque para a raça Angus. 
“Tivemos o maior número de 
animais da raça porque temos 
excelentes produtores na região. 
Foram mais de 20 criadores 
participando e mais de 500 
animais que foram à venda em 
leilão ou para  julgamentos”, diz 
Gonzalez, destacando que as 
pistas estavam aquecidas neste 
ano, superando o faturamento de 
2019 em 40%. 

Em Santa Vitória do Palmar, 
o saldo também foi positivo. 
Com faturamento total de R$ 2,5 
milhões, a 89ª Expofeira ocorreu 
entre os dias 21 e 25 de outubro 
de forma híbrida: no Parque de 
Exposições do Sindicato Rural 
do município e nas plataformas 
digitais. Os leilões e julgamentos 

das raças tiveram transmissão 
pela TV El Campo, e as lives 
técnicas e musicais puderam 
ser acompanhadas ao vivo 
pelas páginas do Sindicato no 
Facebook e Instagram. Segundo 
o presidente do Sindicato, 
Eduardo Coutinho Rodrigues, o 
formato surpreendeu. “Eu estava 
apreensivo no começo, e foi 
muito além da expectativa”, diz. 

Quem compareceu ao 
parque teve de se higienizar 
com álcool em gel e manter os 
protocolos de distanciamento 
social. A vigilância sanitária 
municipal permitiu apenas 
40% de lotação no local. “As 
rádios da cidade pediram que 
as pessoas não fossem ao 
parque, não levassem suas 
famílias”, revela Rodrigues, 
convicto da importância de 
não gerar aglomeração. “A 
vigilância foi nossa amiga. Nós 
nos reunimos, conversamos. 
Cumprindo as regras, não tem 
problema”, afirma. Mesmo sem 
a pandemia, o presidente revela 
que o modelo híbrido veio 
para ficar, dado o sucesso da 
edição. “O virtual abre portas. 
Comercializamos animais para 
Minas Gerais, Paraná. Vender 
para fora é algo que não 
existia nos outros anos. Foi a 
solução”, destaca.

Modelo híbrido também 
foi a aposta da 46º Expofeira 
de Rio Grande, que ocorreu de 
13 a 14 de novembro. Contando 
com palestras técnicas, shows, 
julgamentos e remates, o evento 
teve a participação de três 
propriedades gaúchas criadoras 
de Angus. Conforme relata o 
presidente do Sindicato Rural de 
Rio Grande, criador de Angus e 
proprietário da Cabanha Arandú, 
Ronaldo Zechlinski de Oliveira, 
depois de negociação, a prefeitura 
foi sensível ao pedido de não 
deixar o ano passar em branco. 

Zechlinski explica que não 
houve festas, entregas de prêmios 
nem o tradicional show de 
gastronomia. No Parque Filinto 
Eládio da Silveira, a entrada foi 
restrita a produtores rurais, com 
uso obrigatório de máscaras e 
álcool em gel, além da aferição 
de temperatura. No julgamento, 
apenas o jurado, o proprietário da 
cabanha do animal a ser avaliado 
e dois campeiros ficavam na 
mangueira, local onde a avaliação 
ocorreu, sempre respeitando as 
regras de distanciamento social. 
A transmissão das atividades se 
deu pelas páginas do Facebook 
do Sindicato Rural de Rio Grande 
e da Parceiros Produções e 
Eventos. Os canais 22 e 522 da 
TV Mar Rio Grande também 
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Expofeira de Pelotas inovou 
com sistema digital e teve 
mais de 200 mil visualizações 
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reproduziram as gravações 
do evento.

O remate de gado geral 
realizado em Rio Grande ocorreu 
em formato diferenciado. Apenas 
250 animais puderam entrar 
em pista, e o local operou com 
40% da lotação, com a presença 
de vendedores e compradores. 
Esse esforço em se adaptar, 
para o presidente, dá-se por um 
motivo simples: o orgulho em ser 
produtor rural. “O sindicato não 
quis deixar a peteca cair. Temos 
uma extensa área agrícola. Por 
isso, temos de dar importância 
ao rural, à produção primária e 
impedir o êxodo rural”, pontua. 
Para ele, o modelo de eventos que 
une presencial e virtual  será um 
legado eterno da pandemia. “Esse 
formato facilitou decisões. Muito 
do que fizemos aqui foi copiado 
de outras feiras. Copiamos o que 

deu certo e aprendemos com o 
acerto”, diz.

Tradicional exposição 
agropecuária de Cachoeira do 
Sul (RS), a Feapec também teve 
de se adaptar à nova realidade. 
A 70ª edição da feira ocorreu 
em setembro de forma mista 
(virtual + presencial) e foi palco 
do 16º Remate de Reprodutores. 
O leilão, que teve oferta de 
animais Angus e Ultrablack 
das propriedades Cerro da 
Vigia, de Encruzilhada do Sul 
(RS); Cabanha Madrugada, 
Fazenda São João, Estância do 
Chalé e Seival del Toro, todas 
de Cachoeira do Sul, além de 
ser presencial, foi transmitido 
pelo site Leilão Digital. “A 
transmissão facilitou bastante 
os negócios. É uma tecnologia 
que veio para ficar. Ela dá mais 
visão para o remate, melhora 

C
R

É
D

IT
O

S:
 G

A
B

R
IE

L 
O

LI
V

E
R

A



43ANUÁRIO 2020

a credibilidade da negociação 
para quem não pode estar de 
forma presencial”, avalia Luis 
Henrique Sesti, administrador 
da Seival del Toro e presidente  
do Núcleo Centro Angus, de 
Cachoeira do Sul.

Segundo o pecuarista, o 
pregão registrou procura por 
exemplares com diferenciais, 
o que sinaliza a exigência do 
mercado. “Os criadores estão 
buscando animais que tenham 
dados e sejam superiores em 
suas avaliações. Eles estão 
enxergando que precisam 
investir em melhoramento 
genético e em animais que 
agreguem em seu rebanho”, 
destaca. Como já é de costume, a 
quantia de um dos lotes do remate 
é dirigida para doação. Neste 
ano, R$ 6 mil foram destinados 
à Liga Feminina de Combate ao 

Câncer. O valor foi resultado da 
comercialização da fêmea V885, 
da Estância do Chalé.

Em função da pandemia, 
alguns eventos que seriam 
realizados durante a feira 
acabaram cancelados, porém, 
a exposição e o julgamento 
dos animais foram mantidos. 
“O julgamento foi bastante 
disputado. Havia uma genética 
bastante diferenciada, tanto 
que houve touros contratados 
por centrais”, afirma Sesti. 
Para acompanhar de forma 
presencial, os pecuaristas 
tiveram de seguir as normas 
estabelecidas pela prefeitura de 
Cachoeira do Sul e tomar todos 
os cuidados necessários, como 
uso de máscara e álcool em gel. 
Segundo o criador, assim que a 
realidade voltar ao normal, a ideia é 
que as atividades sejam retomadas.
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EXPOSIÇÕES
CACHOEIRA DO SUL - FEAPEC
Data: 18 a 19 
Jurado: Ana Paula Neves 
Expositores: 4 
Trios: 7

MACHOS PO – TRIO GRANDE CAMPEÃO

Tat: TE253             Tat: TE244         Tat: TE247 
Expositor: Luís Henrique Castagnino Sesti 
Estabelecimento: Cabanha Seival Del Toro 
Cidade: Cachoeira do Sul /RS

MACHOS PO – TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Tat: TE241         Tat: TE254          Tat: TE252 
Expositor: Luís Henrique Castagnino Sesti 
Estabelecimento: Cabanha Seival Del Toro 
Cidade: Cachoeira do Sul /RS

MACHOS PO – TERCEIRO MELHOR 
Tat: YH2409            Tat: YH2403           Tat: YH2414 
Expositor: Élida Brum Krauspenhar 
Estabelecimento: Fazenda Aliança 
Cidade: Santa Maria /RS

MELHOR RÚSTICO - MACHO PO
Tat: TE244               
Expositor: Luís Henrique Castagnino Sesti 
Estabelecimento: Cabanha Seival Del Toro 
Cidade: Cachoeira do Sul /RS

MACHO PC – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 821        Tat: 817         Tat: 810 
Expositor: Luiz Rogério Carvalho Gomes 
Estabelecimento: Fazenda Cerro da Vigia 
Cidade: Encruzilhada do Sul/RS 

MELHOR RÚSTICO - MACHO PC
Tat: 810          
Expositor: Luiz Rogério Carvalho Gomes 
Estabelecimento: Fazenda Cerro da Vigia 
Cidade: Encruzilhada do Sul/RS
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FÊMEAS PC – TRIO GRANDE CAMPEÃO

Tat: V907         Tat: V895        Tat: V892        
Expositor: Jorge de Lara e Outros 
Estabelecimento: Estância Chalé 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS

MELHOR FÊMEA PC
Tat: V907        
Expositor: Jorge de Lara e Outros 
Estabelecimento: Estância Chalé 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 

15ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - RÚSTICOS
Data: 5 a 12 outubro     
Jurado: Luciano Sperotto Terra   
Expositores: 4      
Trios: 9

MACHOS PO – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 1583        Tat: 1537        Tat: 1533 
Expositor: Joaquim Francisco B. Assumpção Mello 
Estabelecimento: Fazenda Santa Eulália    
Cidade: Pelotas /RS 

MACHOS PO – TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Tat: 1455         Tat: 1487            Tat: 1459      Tat: 1446
Expositor: Joaquim Francisco B. Assumpção Mello 
Estabelecimento: Fazenda Santa Eulália    
Cidade: Pelotas /RS 

MACHOS PO – TERCEIRO MELHOR
Tat: TE32         Tat: 161         Tat: 163
Expositor: Fábio Langlois Ruivo
Estabelecimento: Cabanha Recalada
Cidade: Capão do Leão/RS 

MELHOR MACHO PO
Tat: 1487 
Expositor: Joaquim Francisco B. Assumpção Mello 
Estabelecimento: Fazenda Santa Eulália    
Cidade: Pelotas /RS 
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MELHOR MACHO PC 

Tat: 8035          
Expositor: Estância Santa Amélia
Estabelecimento: Estância Santa Amélia
Cidade: Santa Vitória do Palmar/RS
 
 FÊMEA PO – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 190         Tat: 169         Tat: 165
Expositor: Fábio Langlois Ruivo
Estabelecimento: Cabanha Recalada
Cidade: Capão do Leão/RS 

FÊMEA PO – TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Tat: 1495        Tat: 1451        Tat: 1445 
Expositor: Joaquim Francisco B. Assumpção Mello 
Estabelecimento: Fazenda Santa Eulália    
Cidade: Pelotas /RS 

FÊMEAS PO – TERCEIRO MELHOR
Tat: 280        Tat: 257         Tat: 237
Expositor: Fábio Langlois Ruivo
Estabelecimento: Cabanha Recalada
Cidade: Capão do Leão/RS

MELHOR FÊMEA PO
Tat: 257
Expositor: Fábio Langlois Ruivo
Estabelecimento: Cabanha Recalada
Cidade: Capão do Leão/RS 

MACHO PC – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 8035          Tat: 8030         Tat: 8025        Tat: 8014
Expositor: Estância Santa Amélia
Estabelecimento: Estância Santa Amélia
Cidade: Santa Vitória do Palmar/RS
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FÊMEA PC – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 379 Tat: 383 Tat: 382 
Expositor: Clóvis Teixeira Gonçalves da Silva  
Estabelecimento: Cabanha Santa Nélia    
Cidade: Cabanha Santa Nélia

MELHOR FÊMEA PC
Tat: 382
Expositor: Clóvis Teixeira Gonçalves da Silva
Estabelecimento: Cabanha Santa Nélia
Cidade: Cabanha Santa Nélia

SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RÚSTICOS
Data: 23 de outubro 
Jurado: Jacques Leston 
Expositores: 6 
Trios: 13

MACHOS PO – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: TE83           Tat: TE65             Tat: TE25 
Expositor: Francisco Azambuja Amaral 
Estabelecimento: Estância Três Marias 
Cidade: Santa Vitoria Do Palmar /RS 

Tat: TE93        Tat: TE89           Tat: TE69 
Expositor: Francisco Azambuja Amaral 
Estabelecimento: Estância Três Marias 
Cidade: Santa Vitoria do Palmar /RS  

MELHOR MACHO PO
Tat: TE25 
Expositor: Francisco Azambuja Amaral 
Estabelecimento: Estância Três Marias 
Cidade: Santa Vitoria do Palmar /RS 

MACHO PO – TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
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MELHOR FÊMEA PO

Tat: 20            
Expositor: José Bernardo Terra Cardozo 
Estabelecimento: Estância Padroeira 
Cidade: Santa Vitoria do Palmar /RS  
 

FÊMEAS PO – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 11            Tat: 10         Tat: 04 
Expositor: José Bernardo Terra Cardozo 
Estabelecimento: Estância Padroeira 
Cidade: Santa Vitoria Do Palmar /RS

FÊMEAS PO – TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Tat: 21          Tat: 20           Tat: 15 
Expositor: José Bernardo Terra Cardozo 
Estabelecimento: Estância Padroeira 
Cidade: Santa Vitoria Do Palmar /RS 

MACHO PC – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 2535         Tat: 2558         Tat: 2518          Tat: 2557 
Expositor: Parceria Rotta Assis 
Estabelecimento: Estância Tradição 
Cidade: Santa Vitória do Palmar /RS 

MACHO PC – TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Tat: 2635        Tat: 2637        Tat: 2626 
Expositor: Parceria Rotta Assis  
Estabelecimento: Estância Tradição 
Cidade: Santa Vitória do Palmar /RS

MACHO PC – TERCEIRO MELHOR TRIO
Tat: 305            Tat: 293         Tat: 283 
Expositor: Francisco Azambuja Amaral 
Estabelecimento: Estância Três Marias 
Cidade: Santa Vitoria Do Palmar /RS

MELHOR MACHO PC 
Tat: 2626          
Expositor: Parceria Rotta Assis 
Estabelecimento: Estância Tradição 
Cidade: Santa Vitória do Palmar/RS
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FÊMEAS PC – TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat: 438          Tat: 404           Tat: 402 
Expositor: César Augusto Rabassa Hax 
Estabelecimento: Estância Passo Comprido 
Cidade: Santa Vitória do Palmar /RS 

MELHOR FÊMEA PC 
Tat: 402               
Expositor: César Augusto Rabassa Hax 
Estabelecimento: Estância Passo Comprido 
Cidade: Santa Vitória do Palmar /Rs 

 46ª EXPOFEIRA DE RIO GRANDE - RÚSTICOS
Data: 13 à 14 novembro 
Jurado: Leandro Freitas 
Expositores: 2

GRANDE CAMPEÃO PO
Tat: P25 
Expositor: Ronaldo Zechlinski De Oliveira 
Estabelecimento: Cabanha Arandú 
Cidade: Rio Grande/RS

GRANDE CAMPEÃ PO
Tat: P42  
Expositor: Ronaldo Zechlinski De Oliveira 
Estabelecimento: Cabanha Arandú  
Cidade: Rio Grande/RS

GRANDE CAMPEÃ CA
Tat: 85 
Expositor: Ronaldo Zechlinski De Oliveira 
Estabelecimento: Cabanha Arandú  
Cidade: Rio Grande/RS

GRANDE CAMPEÃO CA

Tat: 3019 
Expositor: Alvaro Salles 
Estabelecimento: Cabanha Acácia  
Cidade: Dom Pedrito/RS
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.50 ANOS
DE PARQUE
ASSIS BRASIL

Quem passa pela frente 
do Parque de Exposições Assis 
Brasil, que chama atenção pelas 
grandiosas esferas nas cores do 
Rio Grande do Sul,  às margens 
da rodovia BR 116, na cidade de 
Esteio (RS), não imagina o desafio 
que foi consolidar o endereço  
da Expointer há cinco décadas. 
Deixar a área localizada no bairro 
Menino Deus, em Porto Alegre, 
onde atualmente está a Secretaria 
Estadual de Agricultura, para 
uma fazenda com pouca, para 
não dizer nenhuma, estrutura foi 
um período marcado por dúvidas 
e incertezas. 

Se, para a inauguração 
do Parque Assis Brasil, os 

participantes precisaram 
enfrentar adversidades, em 2020, 
a celebração do cinquentenário 
não foi diferente. Em ano de 
pandemia, foi preciso criatividade 
para propor uma feira alternativa 
com programação presencial 
limitada e transmissões virtuais. 
Atendendo ao posicionamento 
de seus sócios, a Associação 
Brasileira de Angus decidiu não 
participar da Expointer de 2020, 
tendo em vista a alteração de 
data que coincidiu com a agenda 
de leilões de primavera.

Apesar das resistências, a 
transferência da maior exposição 
agropecuária da América Latina 
para o Parque Assis Brasil foi 

coordenada pelo então secretário 
de Agricultura Luciano Machado, 
no ano de 1970, e o espaço foi 
inaugurado oficialmente no dia 
29 de agosto daquele ano. “Estava 
presente nesse momento, então 
como presidente da Associação 
Brasileira Angus. Eu acompanhei 
de perto esse processo”, relembra 
o ex-presidente da Angus 
e criador Antônio Martins 
Bastos Filho, de 80 anos, que 
vivenciou toda a evolução do 
parque e, obviamente, da feira 
agropecuária propriamente 
dita. Criador e ex-presidente da 
Angus, Angelo Bastos Tellechea 
também acompanhou as 
transformações do Assis Brasil. 
"Falar do parque é como abrir 

CRÉDITO: SECRETARIA DA AGRICULTURA

Exposição era realizada em parque no 
bairro Menino Deus, em Porto Alegre
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50 ANOS
DE PARQUE
ASSIS BRASIL

um baú. Estive lá desde o início. 
Sempre reservo alguns dias 
para estar no 'Esteio'", comenta, 
ao fazer referência à reserva no 
calendário para estar e vivenciar 
a exposição.  

O movimento de trans-
ferência contou, claro, com 
a participação da Secretaria 
Estadual de Agricultura, da 
Farsul e de associações de 
raças. E o primeiro desafio 
foi o de encontrar um terreno 
apropriado. O espaço, onde 
atualmente está o parque, era a 
fazenda da família Kroeff, local 
destinado ao plantio de arroz e 
à criação de animais, em uma 
então pequena cidade formada 

por poucas ruas chamada Esteio. 
Após negociações, o acordo 
entre o governo do Estado e o 
proprietário foi consolidado.

Porém, os apoiadores desse 
movimento não podiam prever 
os desafios que precisariam 
ser encarados antes mesmo 
da primeira abertura oficial. 
Bastos Filho recorda que, 
cerca de 20 dias antes da feira, 
ocorreu uma tormenta que 
derrubou praticamente toda 
a estrutura que havia sido 
erguida até então no parque. 
“Tínhamos poucos dias para 
refazer tudo, ou o que dava. A 
outra alternativa era desistir 
da ideia. Houve uma divisão. 

A ANGUS E O PARQUE 
ASSIS BRASIL

1971
A associação debate a 
possibilidade de ter um 
estande no parque. No 
mesmo ano, traz como 
jurado da exposição 
o argentino Horacio 
Gutiérrez.

1972
A Angus já tem um 
estande,  adquirido 
com a Trajano Silva 
Remates. Também neste 
ano, ocorre a primeira 
assembleia de criadores.

CRÉDITO: SECRETARIA DA AGRICULTURA

Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio

1973
O presidente da Angus, 
Lauro Dornelles, leva o 
presidente Ernesto Geisel 
e  o governador Euclides 
Triches à Casa da Angus 
no Parque Assis Brasil. 
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A Secretaria refez e ergueu o 
que era possível. As baias para 
os cavalos, por exemplo. Mas 
aí veio a segunda tormenta, às 
vésperas do início da mostra. 
Como era uma lavoura de arroz, 
o parque ficou todo inundado. 
Mas daí não havia mais como 
retroceder”, relembra. Claro que, 
naquele momento, a estrutura 
era mínima, se comparada à 
grandiosidade de pavilhões 
existentes nos dias atuais. 

Proprietária da Cabanha 
Santa Bárbara, de São Jerônimo 
(RS), a criadora Carla Sandra 
Staiger Schneider também marcou 

presença na primeira edição da 
Expointer no Parque Assis Brasil. 
Com uma precisão de detalhes, a 
pecuarista lembra que na exposição 
de 1970 o padrão dos exemplares 
Angus ainda era escocês. “Os 
animais eram graxentos, baixinhos, 
curtos e muito peludos. Assim, 
devido à quantidade de barro 
gerada pela chuva na pista de 
julgamento com leivas de grama 
recém-colocadas, esses animais 
afundavam até a barriga”, relata. 

E, assim, ocorreu a primeira 
Expointer no parque, que ainda 
não era chamado de Assis Brasil, 
batismo que veio anos depois. 

“Com uma estrutura precária, mas 
com muita boa vontade de fazer a 
exposição e  leilões mesmo com 
as poucas condições”, comenta 
Bastos. “Era uma tomada de decisão 
difícil, mas ele (Luciano Machado, 
então secretário de Agricultura) foi 
obstinado em fazer a mudança”, 
enfatizou Antoninho Bastos. 

Tellechea também recorda a 
complicada inauguração, em 1970. 
“O lançamento foi difícil porque 
choveu muito. Meu pai (Francisco 
Tellechea) e o secretário Luciano 
Machado eram alguns dos 
entusiastas da mudança, mas 
sofriam questionamentos fortes de 

Carla Sandra Staiger Schneider 
marcou presença na primeira 

exposição no Parque Assis Brasil, 
em 1970. Ao fundo, animais 

Angus com biotipo da época 
sofrem com barro na pista
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muitos. A gente quase enterrava 
até o tornozelo no barro", recorda. 
O criador relembra ainda, com 
carinho, o apoio e incentivo 
que o seu pai deu ao secretário, 
mesmo diante das críticas. "'Fique 
tranquilo que tem muito futuro 
aqui', meu pai falou", relata. 

Segundo Carla, a região dos 
pavilhões dos animais, pistas de 
julgamentos e locais de leilões 
costumava ficar alagada durante 
o inverno. “Como era agosto, época 
do final do inverno, a terra era fofa 
e havia chovido. Em todo lugar 
onde tinha movimento de animais, 
veículos e pessoas, formava-se 

muito barro, um problema que foi 
apenas parcialmente resolvido nos 
50 anos de existência do Parque 
Assis Brasil. Digo parcialmente,  
tendo em vista que há poucos anos 
o Jornal Zero Hora publicou uma 
fotografia de um jet-ski andando 
na pista do Freio de Ouro do cavalo 
crioulo”, explica. 

A discussão em torno da 
troca do local, à época, ia além de 
apenas um espaço. Ela girava em 
torno de um divisor de águas para 
o agronegócio, com a mudança 
de uma feira de exposições 
para uma feira internacional, já 
prevista por apoiadores.  

1975
A Angus traz como jurado 
o americano Herman 
Purdy, um dos maiores 
especialistas em genética 
da raça.

1978
Ao lado do governador 
Sinval Guazzelli ,  o 
presidente Geisel entrega 
roseta a vencedores da 
raça Angus.

Copa Incentivo teve primeira edição 
em 2005 durante a Expointer na 
gestão de José Paulo Cairoli (E)

1990
Angus lança o slogan 
Angus: A Raça Completa.
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Touro Garupa Julius 
Charles 5355, da Cabanha
Azul, de Quaraí, deu 
primeiro grande 
campeonato
do Parque Assis Brasil da 
raça Angus para Lauro
Dornelles de Macedo. A 
imagem foi cedida pelo 
arquivo da Revista A 
Granja/AG Leilões

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS54

E esse processo se confirmou 
na prática. Dois anos após a 
inauguração, a exposição de 
animais se tornou internacional. 
A troca foi fundamental para 
potencializar a mostra, uma vez 
que as dimensões do espaço no 
bairro Menino Deus impunham 
restrições, entre outros fatores. 

“Imagina o trânsito no meio 
do Menino Deus. Nunca 
conseguiríamos. Teríamos 
outras dificuldades também 
com o crescimento”, recorda 
Antoninho Bastos. “Foi uma 
mudança acertada. Imagina 
20 mil pessoas no parque do 
Menino Deus”, brinca. 

O atual subsecretário do 
parque, o médico-veterinário 
José Arthur Martins, reconhece 
a importância da mudança 
de endereço, o que alterou a 
configuração, mérito, função e 
perfil da Expointer. “O parque 
foi se desenvolvendo junto com 
a expansão da feira”, ressalta. 

chegou a agricultura familiar 
e, mais recentemente, em 2005, 
entrou o quarto componente, 
o estabelecimento de fóruns 
de discussão do agronegócio, 
muitos deles promovidos 
pelas entidades e associações 
presentes no local, como a 
Angus.

CRÉDITO: ARQUIVO A GRANJA
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Segundo Bastos Filho, para 
atender a essas alterações, o perfil 
do parque também precisou sofrer 
adaptações. Um exemplo foi o 
grande número de associações 
que montaram sede própria 
no local, movimento iniciado 
pela Angus um ano depois da 
inauguração, em 1971, como 
forma de aproximar-se do  público 
e  cativar novos criadores. Em 
1972, o espaço já estava de portas 
abertas para receber os criadores. 
No local, passaram a ser realizadas 
as assembleias da raça para 

aproveitar a presença dos criadores 
que estavam na exposição. A 
importância do estande foi tanta 
que a casa da Angus se tornou 
um ponto de encontro de figuras 
relevantes que visitavam o parque. 
Em 1973, o então presidente da 
Angus, Lauro Dornelles de Macedo, 
levou o presidente Ernesto Geisel e 
o governador Euclídes Triches ao 
estande. O movimento acabou 
abrindo precedente para outras 
raças, que nos anos seguintes 
inauguraram seus próprios 
estantes.

CRÉDITO: ARQUIVO CABANHA SANTA BÁRBARA

Até 1970, era apenas uma 
exposição de animais. Com a 
evolução, a exposição agregou 
um novo componente que é a 
venda de máquinas agrícolas, 
reconhecida fonte de negócios 
e responsável por boa fatia 
da movimentação financeira. 
Já no final da década de 90, 

chegou a agricultura familiar 
e, mais recentemente, em 2005, 
entrou o quarto componente, 
o estabelecimento de fóruns 
de discussão do agronegócio, 
muitos deles promovidos 
pelas entidades e associações 
presentes no local, como a 
Angus.

CRÉDITO: ARQUIVO A GRANJA

1997
A sede da Angus é 
transferida de Uruguaiana 
para Esteio, em um 
processo de aproximação 
com os demais estados. 
Lá ficou por dois anos, 
até se mudar oficialmente 
para Porto Alegre.

1992
Na gestão de Reynaldo 
Salvador, o estande da 
Angus é reformado, 
abrindo duas frentes: uma 
para o boulevard outra 
para o galpão.  Naquela 
época, também foi criada 
a loja de produtos Angus.

Em 1984, Christian Schneider 
recebe premiação de Flávio Bastos 

Tellechea. Ao fundo, Carlos Cezar 
de Albuquerque e Neco Tellechea

1993
Na gestão de Angelo 
Tellechea, é inaugurado o 
restaurante no estande da 
Angus, como uma maneira 
de mostrar aos público 
a qualidade da carne. O 
americano Gary Minish 
participa novamente 
como jurado, porém, com 
uma diferença: tradução 
simultânea. 
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Em 1997, o estande chegou a 
abrigar a sede da associação, que 
deixou a cidade de Uruguaiana. 
A duração foi pequena, uma vez 
que, dois anos depois, a Angus 
se mudou definitivamente para 
Porto Alegre. Mesmo assim, 
o espaço erguido no parque 
segue sendo referência nos 
dias de Expointer. É onde, além 
de encontros entre criadores, é 
montada uma agenda específica 
de atividades, reuniões e, claro, 
de confraternização. 

A passagem do então 
presidente Ernesto Geisel pelo 

parque em 1978 rendeu uma das 
memórias mais emblemáticas 
para a proprietária da Cabanha 
Santa Bárbara. Naquele ano, 
Geisel  fez a entrega da roseta 
de Grande Campeã a uma fêmea 
da propriedade. O presidente 
estava acompanhado de Sinval 
Guazzelli, na época governador 
do Rio Grande do Sul, e de uma 
comitiva de políticos.

A raça Angus cresceu com o 
parque, como reflexo não apenas 
da participação, mas de um 
reconhecimento cada vez maior do 
público, que marca presença nas 

pistas no momento dos julgamentos 
e nas baias dos animais. A Angus 
também se destacava durante 
as exposições pela escolha 
dos jurados, principalmente os 
estrangeiros, como argentinos e 
americanos.  Convidar jurados de 
fora e com grande experiência 
com a raça era uma maneira de 
alavancar a competição, além de 
trazer mais atenção aos animais. 
Até o processo de escolha era 
motivo de acaloradas discussões. 
Normalmente, o criador que 
tinha o seu animal premiado 
queria manter o mesmo jurado 
no ano seguinte. 

Julgamento da raça no 
parque Assis Brasil em 1983
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Tradicional criador, Bastos 
Filho orgulha-se de dizer que 
sempre esteve presente na 
Expointer. “Eu estava lá do 
primeiro ao último dia”, recorda, 
destacando que, apesar de as 
pistas serem formadas apenas 
de feno e pasto, funcionavam. 
“À frente da Angus como 
criador, expositor ou jurado, 
eu sempre participei”, recorda, 
lamentando a ausência de uma 
feira presencial em 2020.

Na presidência da 
Associação Brasileira Angus, 
Angelo Tellechea lembra com 
alegria o fato de ter colocado 
em funcionamento, em 1993, 

o primeiro restaurante da 
Associação Brasileira de Angus 
no parque, espaço que tinha até 
um chef grill. "Conseguimos 
expor uma carne de muito boa 
qualidade. Era batalhada a coisa, 
mas foi um destaque", disse. Na 
sede da associação, o restaurante 
segue operando, sendo um ponto 
de encontro e confraternização 
de criadores e daqueles que 
acompanham a evolução da 
raça. A relação do criador Angelo 
Tellechea com a exposição e o 
parque também perpassa o tempo. 
Esteve participando como criador, 
gestor de empresas, apesar de, por 
opção, não levar mais animais 
para Esteio. "Mas nunca deixei de 

2005
Na gestão do José Paulo 
Cairoli, lança-se a Copa 
Incentivo para estimular a 
adesão de novos criadores 
nos julgamentos.

2010
Sede no Parque Assis 
Brasil é ampliada, 
ganhando andar superior 
para abrigar os sócios. 
Projeto liderado pelo 
presidente Joaquim 
Francisco Bordagorry de 
Assumpção Mello 

Em 1988, presidente Reynaldo 
Salvador com João Vieira de 
Macedo Neto, Bud Snidow, Hilton 
Jacques e equipe da Cabanha Azul

2013
Na gestão de Paulo 
de Castro Marques, 
Expointer marca início 
das comemorações dos 50 
anos da Angus e estande 
passa por nova reforma.

2016
Presidente José Roberto 
Pires Weber coordena 
ampliação do estande da 
Angus com inauguração 
de terraço.
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ir. É sempre um momento de rever 
os conhecidos, ver o progresso 
da raça e da agropecuária como 
um todo. Sempre há novidades, 
como a questão das máquinas”, 
cita o criador.

Na mesma linha, o 
subsecretário do parque declara 
seu afeto por essa grande mostra do 
agronegócio: “É um local que reúne 
as pessoas, todos os integrantes 

da cadeia do agronegócio. 
Ao mesmo tempo, é o espaço 
escolhido para sediar os grandes 
lançamentos de produtos, por 
exemplo, do agronegócio nacional 
e internacional”, complementa.

Além disso, o espaço agrega 
ao aproximar o público urbano 
do rural. “Temos aquele público 
que vai durante o dia. Aquele que 
enche o parque. Há uma questão 

CRÉDITO: ARQUIVO SECRETARIA DA AGRICULTURA

Em 1978, presidente 
Ernesto Geisel  visitou 

a exposição de animais 
e entregou premiação 

a criadores da raça 
ao lado do governador 

Sinval Guazzelli
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de comportamento da população 
urbana que vai à exposição ver, 
vivenciar ou resgatar o passado”, 
acrescenta Martins.

Algumas mudanças ocor-
reram nas pistas e na agenda da 
Angus ao longo destes muitos 
anos de Expointer. Segundo 
Carla, em termos de julgamentos, 
uma das grandes evoluções foi a 
obrigatoriedade de os animais 
serem tosados para participar da 
exposição. “Isso porque o pelo, 2020

Atendendo posicionamento 
de seus sócios, a Angus não 
participou da Expointer, 
em função da pandemia 
e do acaso de as datas 
da exposição deste ano 
coincidirem com a 
Temporada de Remates de 
Primavera

além de indesejável num país 
como o Brasil, tapa a verdadeira 
conformação dos bovinos e, 
enquanto era aceito, alimentava 
um mercado de preparadores 
especializados em tosas 
estruturais. Eles são uma espécie 
de cabeleireiros de bovinos aptos a 
corrigir ou maquiar imperfeições 
ou carências”, relata Carla.  Outra 
recordação é dos tempos do leilão 
Golden Angus, quando criadores 
levavam seus animais de ponta 
para venda em Esteio.
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ARQUIVO A GRANJA

Capa da Revista A Granja 
quando exposição ocorria 

em Porto Alegre

2019
Primeiro julgamento 
da Raça Ultrablack na 
Expointer
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.SOLDERA
É TETRA

Localizada  em Panambi, a 
Cabanha Soldera completou 
15 anos em 2020
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Seis anos depois de estrear 
nas pistas da maior exposição 
ranqueada da raça Angus  em 2015, 
a Cabanha Soldera, de Panambi 
(RS), celebra o tetracampeonato 
no Ranking Nacional de 
Rústicos. Vitórias que vêm sendo 
colecionadas pela propriedade 
de Irmãos Soldera Agropecuária 
desde 2017, dois anos após vencer 
o primeiro Grande Campeonato 
nas fêmeas rústicas da Expointer. 
“Na época, nem sabíamos que 
existia um ranking”, lembra 
Divalni Soldera, mais conhecido 
como Didi, um dos quatro irmãos 
Soldera responsáveis pela 
empresa da família. 

Convicto de que estar em 
primeiro lugar no ranking é 
consequência de um traba-
lho realizado com dedicação 
e paixão há 15 anos, Didi 
ressalta que a meta é continuar 
aprimorando a genética de seu 
rebanho. “Queremos seguir 
tendo a oportunidade de 
expor nossos animais junto 
a propriedades consolidadas 
em muitos anos sem ter 
dúvidas quanto à qualidade 
dos exemplares que levamos”, 
ressalta. A Cabanha Soldera 
é reconhecida pelo cultivo 
integrado entre grãos e 
pecuária. 

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA

Com um rebanho Angus 
composto hoje por 375 matrizes 
CA e PO registradas, 200 
receptoras prenhas e 120 touros 
da geração 2019, Soldera afirma 
que genética, alimentação, 
sanidade, manejo e paixão são 
fatores que devem andar juntos 
para que se tenha um resultado 
de excelência. Além disso, 
segundo ele, é essencial estar 
sempre atento ao que o mercado 
está oferecendo e buscar evoluir 
todos os dias. “Se temos esse 
resultado no ranking é porque 
estamos nos aproximando do que 
a raça quer, ou seja, animais que 
evidenciem características como 



Didi e o irmão 
Adenir assumiram 
a propriedade do 
pai, Gasparino
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boa estrutura óssea, potencial 
carniceiro, precocidade, alta 
fertilidade e habilidade materna”, 
destaca, ressaltando que esse 
trabalho só é possível graças à 
dedicação dos funcionários.  

Segundo Didi, a cabanha, 
por meio da raça Angus, busca 
melhorar a qualidade do 
rebanho bovino brasileiro. Por 
isso, na pandemia, a Soldera 
não parou. Manteve o manejo 
dos exemplares e a parte 
operacional com cuidados e 
medidas impostas pela chegada 
da Covid-19 como, por exemplo, 
utilização de máscara e álcool 
gel. “Foi um ano atípico, em que 
tivemos de nos adaptar para a 
comercialização dos animais, 
realizada de forma totalmente 
virtual”, relata.

Ao lado da Cabanha 
Soldera no Ranking Nacional 
de Rústicos, estão a Fazenda 
Ouro Preto, de Zélio Teixeira 
Dias, de Pedras Altas (RS), e 
a Agropecuária Progresso do 
Tarumã, do pecuarista Marcio 
Sudati, de São Francisco de 
Assis (RS), em segundo e terceiro 
lugares, respectivamente. 

Neste ano, o ranking foi 
calculado de forma diferente. 
Em razão da pandemia de 
coronavírus e do cancelamento 
das exposições do primeiro 
semestre de 2020, só foram 
incluídos no cálculo os resultados 
das exposições realizadas no 
segundo semestre de 2019. 

Para o presidente da 
Associação Brasileira de 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, a 
disputa fomenta a participação 
de criadores de Angus em 
exposições, além de reconhecer 
o trabalho realizado pelas 
propriedades. “Os eventos são 
uma vitrine para os animais 
da raça. E, mesmo em um 
ano atípico, foi possível ver a 
qualidade do Angus nas pistas, 
e isso é reflexo da seleção e 
do manejo realizado dentro 
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das cabanhas”. Para 2021, a 
expectativa de Dzyekanski 
é que as exposições possam 
ser retomadas com força e, é 
claro, com segurança e saúde. 
Contudo, em face da não 
realização de exposições no 
segundo semestre de 2020, a 
associação ainda avalia como 
será o Ranking 2021.

Os troféus dos Criadores e 
Expositores, tradicionalmente 
conferidos aos criadores em festa 

da Associação, serão entregues 
na primeira oportunidade de 
confraternização presencial da 
Angus. 

 

A Cabanha Soldera 
também foi campeã do ranking 
estadual entre os expositores de 
rústicos no Rio Grande do Sul. A 
propriedade de Irmãos Soldera 
Agropecuária foi seguida da 
Parceria Rotta Assis, da Estância 

Tradição, de Santa Vitória do 
Palmar (RS), e de Zélio Teixeira 
Dias, da Fazenda Ouro Preto, de 
Pedras Altas.

Em Santa Catarina, a 
criadora Stephany Martins 
Melo dos Santos, da Cabanha 
Florapina, de Urupema (SC), 
venceu entre os expositores e 
criadores de argola. Em segundo 
lugar, destacou-se o criador 
Nivaldo Dzyekanski, da Fazenda 
Brasil Florestal, de Itaiópolis (SC). 
Em terceiro lugar, consagrou-
se Nelson Antônio Serpa, da 
Fazenda Água Boa, de Campos 
Novos (SC).

A Fazenda São Marco, do 
Grupo Fazendas Reunidas Pansul 
LTDA, de Itapeva (SP), levou o 
título entre os expositores de 
argola de São Paulo. Em segundo 
lugar, ficou o criador Paulo de 
Castro Marques, da Casa Branca 
Agropastoril, de Silvianópolis 
(MG). A terceira colocação foi 
ocupada pela Fazenda Fumaça, 
da Agropecuária Fumaça LTDA, 
de Paranapanema (SP).

No primeiro lugar do 
ranking de criadores de argola de 
São Paulo, ficaram empatadas a 
Fazenda Reunidas Pansul LTDA 
e a Agropecuária Fumaça LTDA. 
O segundo lugar ficou com o 
criador Paulo de Castro Marques, 
da Casa Branca Agropastoril, 
seguido de Paulo Sérgio Correa 
Vianna, do Sítio Terras de 
São José de Potyrendaba, de 
Potirendaba (SP).

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA

RANKING ESTADUAL
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"Mesmo com o inegável impacto da Covid-19 na produção e na 

comercialização de reprodutores e matrizes Angus, as vendas andaram 
melhor do que nos anos anteriores. É que nós seguimos os ensinamentos 
dos mais vividos. Em vez de ficar lamentando a crise, estamos trabalhando 
duro para extrair da sua severidade as oportunidades que podem alavancar 
o nosso sistema de produção e comercialização. 

 
No meu modo de ver, o Angus tem papel fundamental no melhoramento 

da eficiência da pecuária nacional. E os criadores, com ou sem pandemia, 
têm de estar à altura desse desafio."

Nelson Antonio Serpa
Fazenda Renascença
Vargem (SC)
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Dois anos após levar para 
casa pela primeira vez um 
dos maiores prêmios da raça 
Angus, a Fazenda Rio da Paz, de 
Cascavel (PR), voltou a repetir o 
feito. A propriedade comandada 
por duas gerações da família 
Zancanaro conquistou o Mérito 
Genético 2020. O resultado 
de excelência alcançado pelo 
criatório foi reconhecido durante 

a 3ª Jornada Técnica Angus, 
realizada de forma virtual 
em 2020. O bicampeonato, 
segundo o sócio-proprietário 
da fazenda Renato Zancanaro 
"é o coroamento do trabalho 
sério e focado de proprietários e 
colaboradores".

A história da cabanha 
paranaense com a Angus teve 
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início há 24 anos, quando 
Leandro Zancanaro, um dos 
cinco filhos do pecuarista 
Antônio Zancanaro, conheceu a 
raça no Rio Grande do Sul. “Na 
época, ele cursava agronomia em 
Santa Maria (RS) e falou sobre a 
raça, usando a expressão: ‘Aqui 
tem uns pretinhos que parecem 
ser bons’”, lembra Renato, o 
primogênito entre os irmãos. 

Depois disso, a família adquiriu 
os primeiros touros Angus para 
o cruzamento com a raça Nelore. 
“O resultado foi muito bom e, 
com isso, em 1998 resolvemos 
começar o criatório de Angus”, 
conta Zancanaro. Foi quando a 
Fazenda Angus Rio da Paz teve 
seu start. 

Atualmente, do rebanho 
total de 1.800 cabeças, 650 
exemplares são Angus Puros 
de Origem (PO). Questionado 
sobre qual animal marcou a 
história da Rio da Paz até 2020, 
Zancanaro aponta a fêmea Emi 
da Rio da Paz (tatuagem 631), 
nascida em 2010. Uma evidência 
que não foi por acaso. Por três 
anos seguidos – 2018, 2019 e 
2020 –, a matriz foi considerada 
a melhor mãe pelo Programa 
de Melhoramento de Bovinos 
de Carne (Promebo).  “É uma 
fêmea com uma produção muito 
consistente, tanto com machos 
quanto com fêmeas. Neste ano, 
enviamos cinco touros para 
centrais de inseminação, netos 
dela”, destaca o pecuarista. 
Entretanto, de acordo com 
Zancanaro, diversos exemplares 
auxiliaram na evolução da 
propriedade dentro da raça, cada 
um com as suas características. 

Criatório 
paranaense é 
comandado por 
duas gerações da 
família Zancanaro
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Para alcançar bons 
resultados em melhoramento 
genético, a família aposta em 
ferramentas como o Promebo 
e o Clarifide da Zoetis, além de 
avaliações por ultrassonografia 
de carcaça. Porém, para 
Zancanaro, esses serviços 
não adiantariam se não fosse 
realizado um trabalho árduo no 
dia a dia do criatório. “Precisamos 
conhecer nosso rebanho, 
sabendo onde necessitamos 
evoluir e buscar as devidas 
correções”. O foco da Rio da  Paz 
é a produção de animais a campo 
que repercutam em resultados 
efetivos para seus clientes.

A chegada da pandemia 
não parou o trabalho no 
criatório. Em março, quando 
começaram os primeiros casos 
de Covid-19 no país, a família 
ficou bastante apreensiva 
quanto ao que viria pela frente, 
pois a agenda de atividades 
programadas era intensa e 
incluía dois leilões. “Fomos 
nos adequando ao momento, 
tomando os devidos cuidados, 
trabalhando normalmente 
e contando sempre com a 
colaboração da nossa equipe. E, 
no final, tudo ocorreu da melhor 
maneira possível, pois os dois 
remates foram maravilhosos 

Localizada em 
Cascaval (PR), 
Rio da Paz 
tem rebanho 
Angus de 650 
exemplares PO
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e ainda fomos coroados com o 
Mérito Genético”, diz Zancanaro. 
Os pregões ocorreram de 
forma virtual e tiveram pistas 
aquecidas. No primeiro da 
temporada, em agosto, a Rio da 
Paz alcançou faturamento de 
R$ 1,02 milhão e média de R$ 
22.500,00 para as fêmeas. Já 
em setembro, a fazenda teve 
receita R$ 1,7 milhão e média 
de R$ 35.500,00 para os machos 
em um leilão marcado por 
reprodutores com contratação 
por centrais de inseminação. 

Resultados que, ao final 
da primavera 2020, foram 

consagrados com o Mérito 
Genético. “Acho que é o melhor 
prêmio que qualquer rebanho 
pode receber. Mostra que 
precisamos evoluir. E isso só  se 
consegue com melhoramento 
genético”, afirma Zancanaro, 
ressaltando que a busca da Rio 
da Paz pelo prêmio é constante 
e seguirá no próximo ano. 

O top 5 do Mérito Genético 
Angus 2020 foi formado por 
outras quatro propriedades 
gaúchas. Com poucos pontos 
de diferença em relação à 
Rio da Paz, em segundo lugar 
destacou-se a Cabanha Santa 

Joana, de Ulisses Rodrigues 
Amaral, de Santa Vitória do 
Palmar (RS), que já foi seis vezes 
campeã do prêmio. O terceiro 
lugar ficou com a Cabanha 
Santa Nélia, de Clóvis Teixeira 
Gonçalves da Silva, de Jaguarão 
(RS), seguida da Cabanha 
Recalada, do pecuarista Fábio 
Langlois Ruivo, de Capão do 
Leão (RS). A quinta colocação 
foi conquistada pela Cabanha 
Santa Cecília, do criador Donato 
Gonçalves, de Santiago (RS).

Ao todo, 25 selecionadores 
foram ranqueados no prêmio 
deste ano. 

Emi da Rio 
da Paz foi 
reconhecida 
por três anos 
seguidos como 
melhor mãe  
do Promebo
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Reconhecendo a impor-
tância dos diferentes elos da 
cadeia produtiva, a Associação 
Brasileira de Angus passa a 
fomentar a expansão de seu 
quadro de sócios. Agora, usuários 
da genética Angus e produtores 
do Programa Carne Angus 
Certificada poderão integrar 
a entidade, junto aos atuais 
Sócios Angus, selecionadores 
de genética espalhados de 
Norte a Sul do Brasil. O novo 
Sócio Produtor Angus contará 
com benefícios essenciais para 
fortalecimento da atividade, 
como boletins de desempenho 
de abates, informações de 
mercado, descontos em serviços 
de genotipagem e acesso às pla-
taformas de business da Angus. 

Segundo o presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
chegou a hora de a associação 
levar apoio e informação a um 
maior número de empresários 
rurais. “Cada vez mais, temos 
novos produtores e usuários da 
raça comprometidos em qualificar 
seus plantéis. Nossa missão é estar 

junto com eles, trabalhando para 
que recebam o subsídio necessário 
para manterem seus negócios”. O 
dirigente ressalta que o objetivo é 
também valorizar o produtor de 
Angus Cruzado, que entrega seu 
gado ao Programa Carne Angus. 
Há 56 anos, a associação atua nos 
rebanhos brasileiros auxiliando 
seus criadores na seleção, no 
manejo e no melhoramento 
genético dos animais. 

A expectativa, de acordo 
com Dzyekanski, é que 
produtores e usuários da raça de 
todo o país participem da nova 
modalidade. “Queremos que eles 
se sintam abraçados pela Angus 
e saibam que podem contar 
com o apoio do nosso corpo 
técnico para alcançarem maior 
lucratividade em seus negócios.”

Os pecuaristas que se 
associarem terão em mãos dados 
sobre seus abates nos frigoríficos 
parceiros do Carne Angus 
com recebimento integral de 
relatórios e informativos. Além 
disso, receberão mensalmente 

boletins direcionados com dados 
sobre melhoramento genético, 
utilização de DEPs, manejo, bem-
estar animal, novas tecnologias, 
provas de ganho de peso e 
eficiência alimentar, utilização 
de touros para cruzamento 
industrial e outros assuntos. “A 
partir do recebimento desses 
materiais, os associados estarão 
preparados para tomar decisões 
mais certeiras, com o objetivo 
de entregar ao consumidor uma 
carne de alta qualidade com 
suculência, maciez e marmoreio”, 
afirma Dzyekanski. 

O diretor do Programa 
Carne Angus Certificada, Milton 
Martins Filho, comemora a 
abertura do quadro de sócios da 
associação. “O Programa Carne 
Angus vem crescendo cada 
vez mais em território nacional 
graças ao trabalho conjunto 
entre produtores do Carne Angus, 
técnicos e selecionadores. E esse 
é um dos fatores que faz com que 
a nossa equipe celebre a chegada 
dos produtores e usuários da raça 
ao quadro de sócios.” 

CRÉDITO: ALEX GARCIA

ARTE: ABAJUR
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Outro benefício de ser 
sócio da Associação Brasileira 
de Angus é contar com acesso 
à plataforma Angus Market, 
espaço comercial alocado dentro 
do Portal da Angus (www.
angus.org.br), onde o criador 
pode dar ampla visibilidade a 
seus produtos. Na ferramenta, 
os sócios podem divulgar 
dados sobre sua propriedade 
como contatos, endereço, 
redes sociais e informações 
sobre comercialização, como 
oferta permanente ou um 

evento específico. O espaço 
ainda permite que produtores 
interessados em trabalhar 
com a genética de exemplares 
Angus e Ultrablack registrados 
tenham acesso aos criatórios 
mais próximos, viabilizando 
a comunicação direta entre 
clientes e associados, além 
de garantir que encontrem 
informações sobre a Carne 
Angus. Associados Angus 
também recebem informes 
técnicos e noticiosos da 
associação, incluindo boletins 

mensais e publicações peri-
ódicas da entidade, como o 
Angus@News e o Anuário Angus. 
“Seguiremos trabalhando para 
que os nossos sócios tenham 
à disposição em primeira mão 
todas as informações sobre 
a raça. Acreditamos que, em 
conjunto, construiremos uma 
pecuária mais eficiente e 
sustentável, com animais que 
produzam mais com menos, 
com carcaças de excelente 
qualidade e genética de ponta”, 
ressalta Dzyekanski.

CRÉDITO: ALEX GARCIA

CRÉDITO: ALEX GARCIA

ARTE: ABAJUR
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Para ser Sócio Produtor Angus é preciso entrar em contato através  
do e-mail atendimento@angus.org.br e solicitar ficha de inscrição.

Mais informações sobre os benefícios também podem ser solicita-
das pelo e-mail. 
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Para um ano que começou 
cheio de dúvidas, com custos de 
produção elevados e avançou em 
um cenário de isolamento nunca 
antes visto, 2020 surpreendeu. 
A tradicional Temporada de 
Primavera chegou com agenda 
cheia e movimentou R$ 46 
milhões com a comercialização 
de ventres e touros Angus e 
Ultrablack em 43 remates de sul a 
norte do Brasil. O total faz parte de 
resultado inédito compilado pela 
Associação Brasileira de Angus, 
levantamento que promete virar 
referência na raça. A média geral 

dos touros Angus ficou em R$ 
16.153,46, e a das fêmeas, em R$ 
9.931,20. A média dos exemplares 
Ultrablack foi de R$ 13.798,00. 
O estudo é baseado nos dados 
tabulados pela própria associação 
ao acompanhar todos os remates 
promovidos por seus associados, 
decisão pioneira adotada pela 
atual diretoria. “Mais do que o 
fomento à raça, entendemos 
que temos o dever de munir 
nossos sócios de informações 
diferenciadas, análises que 
lhes permitam fazer negócios 
melhores e avaliar o cenário com 

exatidão”, pontuou o presidente da 
Associação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski.  

Com preços aquecidos, a 
temporada foi dos vendedores, 
que garantiram boa remuneração 
pelo investimento no campo. 
Mas também é promessa de lucro 
para investidores que, apostando 
na Angus, sempre fazem um 
bom negócio, principalmente 
em tempos de exportações 
turbinadas e arroba do boi gordo 
em patamares elevados. “Isso 
mostra que devemos continuar 

Leilão VPJ registrou novo 
recorde de preço da Angus 
com a venda do touro VPJ 

Higher Proactive IA001

.TEMPORADA 
DOS SONHOS

CRÉDITO: ADRIANA MOURA /VPJ
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investindo no desenvolvimento 
da genética dos plantéis no 
país. O mercado para touros e 
sêmen Angus ainda tem muito 
a expandir”, confia Dzyekanski. 
lembrando que, com o fim dos 
leilões chancelados, todos os 
remates de associados de 2020 
contaram com divulgação da 
Angus.

Um dos fatores apontados por 
leiloeiros e criadores para o bom 
momento da pecuária é atribuído à 
busca de centrais de inseminação 
por reprodutores nacionais. Não 
foram poucos os leilões onde os 
lotes mais valorizados saíram 
exatamente da disputa aquecida 
pelos lances das centrais.  Para o 
consultor Guilherme Minssen, o 
avanço confirma o maior uso de 
genética Angus para formação de 
rebanhos meio-sangue em busca 
de qualidade e rentabilidade. 
"Aqui no Pará, estamos esperando 
remessas de sêmen Angus, que é a 
genética que nos permite produzir 

mais em uma mesma área". 

Outro fator importante foi 
a migração de investimentos 
de outras áreas para a pecuária. 
“A procura por reprodutores e 
matrizes aumentou muito, pois, 
junto com a pandemia, veio a 
diminuição dos rendimentos no 
mercado financeiro”, argumentou 
o leiloeiro Fábio Crespo.  

A primavera de 2020 
também foi marcada por um 
novo recorde nacional de preço 
na raça Angus. O leilão VPJ, 
realizado no dia 31 de outubro, em 
Jaguariúna (SP), comercializou o 
touro VPJ Higher Proactive IA001 
por R$ 734,4 mil. O exemplar foi 
arrematado pelo Grupo Golin 
e tem 100 mil doses de sêmen 
contratadas pela Select Sires. 
"Missão cumprida. Foi um leilão 
coroado de êxito, com recordes 
no Angus e com fêmeas muito 
valorizadas”, destacou o criador 
Valdomiro Poliselli Júnior. 

No esforço de levar para 
o ambiente virtual a tradição e 
os bons negócios das pistas de 
remate, 2020 foi um ano de olhar 
para as produções audiovisuais 
com outros olhos. O videozinho 
produzido para o Facebook deixou 
de ser um comercial institucional 
para se transformar no próprio 
leilão. Turbinados pelo novo 
cenário da primavera, criadores 
investiram alto nas redes sociais, 
ambiente de interação que se 
consolidou como a arquibancada 
dos leilões de 2020.

Materiais virtuais bem 
feitos e vídeos apresentando 
os lotes um a um ajudaram a 
alavancar os resultados, uma 
prática que veio para ficar porque 
atingiu novos e capitalizados 
compradores. “Este foi um ano de 
se reinventar, e essa reinvenção 
acabou sendo positiva. Houve 
uma valorização ótima da raça 
Angus, pois é um ativo que dá 
retorno através de produção de 
carne de qualidade”, completou o 
leiloeiro Fábio Crespo, lembrando 
que, com mais gente em casa na 

.UM BOM VÍDEO VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS



Olivera contou com uma 
parceria especial em 
uma das gravações: a 

filha Antonella

CRÉDITO: ELIANE NEVES
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frente da TV acompanhando 
os leilões, a disputa pelos lotes 
também foi mais acirrada.

Por outro lado, apresentar 
os animais aos clientes pelo 
Facebook e Instagram exigiu 
agilidade e antecipação no 
preparo do gado para posar nos 
trinques para as câmeras. Na 
GAP Genética, de Uruguaiana 
(RS), foi preciso correr contra 
o tempo e aprontar os animais 
um mês antes do leilão, trabalho 
dificultado por um ano de 
pastagens mais escassas. “Nada 
foi tão complicado como se 
pensava. Quando se trabalha 
com ritmo, harmonia, sequência 
e buscando a qualidade, o público 
reconhece isso”, comemorou o 
diretor comercial da GAP, João 
Paulo Schneider da Silva, o Kaju. 

As produções audiovisuais 
da propriedade foram delegadas 
ao talento do jovem Eduardo 
Linhares, terceira geração da 
GAP. À frente da agência Surfari, 
o publicitário produziu as 
peças ao lado do time da Bezier 
Filmes. “Cresci na fazenda e 
comecei a atender a GAP em 
2013, alimentando o canal de 
YouTube e as redes sociais.” 
Apesar da cancha de quem 
cresceu ouvindo os pais Angela e 
Kaju tratando de doses de sêmen 
e touros, este ano foi diferente. 
Afinal, foi o primeiro ano de leilão 
virtual depois de seis décadas 
de vendas presenciais. “Não 
se tratava apenas de mais um 
vídeo, mas todo o leilão tinha de 
estar traduzido na parte digital”, 
explica. Até as entregas para os 
patrocinadores, que sempre se 

fizeram presentes com estandes 
no leilão da GAP São Pedro, 
precisaram de contrapartidas 
no ambiente digital. “Todos os 
lotes tiveram vídeos exclusivos, 
destaques no Instagram para 
cada raça”, exemplificou. 

Para garantir o sucesso do 
remate, conta Eduardo, o preparo 
da equipe de campo foi essencial. 
“Não foi só uma filmagem anexa 
ao leilão. Aquilo era o leilão. 
Tivemos de mostrar ao time de 
campo que aquela passada ali 
era o que ia definir o preço do 
animal e, em última instância, 
o sucesso do ano”, pontuou. 
Com o time da GAP alinhado, 
as produções fizeram sucesso e 
engajaram muitas curtidas. Uma 
prova de que não há fronteiras 
para a atmosfera que envolve um 



CRÉDITO: REPRODUÇÃO YOUTUBE
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GAP, de 
Uruguaiana, 

antecipou 
preparação dos 

animais para 
produzir vídeos

CRÉDITO: EDUARDO LINHARES/ DIVULGAÇÃO

VÍDEO GAP VÍDEO SÓ ANGUS

dos mais tradicionais leilões da 
primavera gaúcha.

Quem também correu 
o sul do Brasil produzindo 
vídeos para os criadores 
apresentarem seus animais de 
forma profissional no ambiente 
on-line foi o fotógrafo e diretor 
da Agência El Campo, Gabriel 
Olivera. Com agenda lotada e 
revezando-se entre alguns dos 
principais leilões da Primavera 
no Rio Grande do Sul, em Santa 

Catarina e no Paraná, esteve 
em criatórios preparando o pré-
leilão com imagens e vídeos 
para redes desde março. “Para 
se ter sucesso nesse novo 
modelo, é preciso trabalhar 
com antecedência, encurtar o 
ciclo e aprontar os animais até 
julho. Quem vai vender bem 
não é o criador que chegou no 
dia do leilão com os animais 
em bom estado, mas aquele que 
preparou e divulgou o remate 
com estratégia.” 

Outro exemplo de sucesso 
que chamou atenção foi a 
estratégia digital dos criadores 
do Leilão Só Angus. Apostando 
na criatividade,  as cabanhas 
Albardão, Santa Amélia, Santa 
Joana e Estância Tradição, todas 
de Santa Vitória do Palmar (RS), 
produziram um vídeo recheado 
de humor. Na produção, conta 
a publicitária Fernanda Rotta, 
um touro Angus reforça suas 
habilidades para diferentes 
cruzamentos e para a produção.



C
R

É
D

IT
O

:  
 F

E
R

N
A

N
D

A
 R

IE
M

K
E

.NA PANDEMIA
“Apesar da pandemia, nada supera   
a paz que a natureza nos transmite.”

Fernanda Riemke, mãe da 
Nina Riemke Cogo (foto) 

Estância Refúgio das Pedras, 
Pedro Osório (RS)
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.ANGUS MARKET: 
CONEXÃO PARA 
BONS NEGÓCIOS
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Uma ferramenta inovadora que permite ao 
associado da Angus amplificar seus negócios 
por meio de novas e potentes conexões.  Esse 
é o conceito que inspirou a criação da Angus 
Market, plataforma que começou a operar em 
2020 no site da Associação Brasileira de Angus 
(www.angus.org.br). Em um mesmo local, estão 
reunidas informações para quem quer conhecer 
mais sobre a raça, comprar e vender animais e 
produtos ou mesmo contratar serviços. Projeto 
capitaneado pelo diretor de fomento da Angus, 
Luis Felipe Cassol, a Angus Market veio para 
ficar. Nesta entrevista, ele explica mais sobre 
a importância dessa ferramenta que está a 
serviço de todos os associados.  

CRÉDITO: CAROLINA JARDINE

Como surgiu a ideia de 
criar essa nova ferramenta no 
site da Angus? 

Luis Felipe Cassol - A 
diretoria está focada em ajudar 
a encurtar caminhos na área 
comercial e a viabilizar uma 
exposição melhor e maior do 
nosso associado para o mercado. 
A ferramenta, disponibilizada no 
site da Angus, traz informações 
de todos os associados e 
produtos vinculados à marca 
Angus, dados sobre reprodutores, 
criadores de fêmeas, genética e 
indústria. Todos os associados, 
independentemente do produto 
que comercializam, estão ali, 
inclusive os serviços dos nossos 
técnicos. É uma ferramenta 
ampla e que qualquer um pode 
utilizar. Um produtor que quiser 
se aventurar na genética, por 
exemplo, terá ali todas as 
informações e contatos de 
possíveis fornecedores, inclusive 
os que ficam mais próximo de 
sua propriedade. Tudo está no 

mesmo local, de maneira fácil 
de acessar. 

A ferramenta também 
auxilia no sentido de forta-
lecimento da marca Angus no 
país? 

Cassol - A Angus está 
presente em todo o território 
nacional. Talvez não em 
animais puros, mas touros 
fazendo cruzamento temos 
em praticamente todos os 
estados do país. É interessante 
porque muitos usuários de 
genética de fora do país não 
têm a menor ideia de que existe 
uma associação de criadores. 
Muitos acham que a Angus é 
importada e que não há a raça 
pura no Brasil. A ferramenta 
permite popularizar mais as 
informações e o conhecimento 
da raça, saber onde estão os 
criadores, as respectivas regiões 
e onde se pode conseguir, de uma 
maneira mais fácil e perto da sua 
casa, o produto que se deseja.
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A iniciativa também auxilia 
o produtor que está começando 
ou que tem um porte menor a 
potencializar os seus negócios? 

Cassol - Com certeza. 
A Angus Market viabiliza 
e fortalece toda a cadeia 
produtiva, inclusive o vínculo 
do nosso associado com a 
Angus. Esperamos que seja uma 
maneira de aproximação com 
aquele criador que trabalha com 
a Angus, mas  não é sócio ainda. 

O conceito é gerar mais 
conexão e negócios?

Cassol - Exato. Estamos 
lançando um modelo de sócio 
diferenciado, num universo 
maior: o Sócio- Produtor. Tudo 
vem ao encontro de congregar 
essa cadeia que trabalha com 
produtos ligados à raça Angus. O 
segredo é encurtar caminhos: se 
quero um touro, vou lá na Angus 
Market e tenho o contato direto 
do selecionador. Não preciso 
passar por um intermediário, 
o que facilita, em todos os 
aspectos, a geração de negócio e 
dá rapidez. 

Como foi a estreia da 
ferramenta logo em um ano de 
pandemia?

Cassol - A ideia de 
desenvolver essa ferramenta teve 
início no ano passado e, naquele 
momento, não tínhamos a menor 
ideia de que iríamos passar por 
uma pandemia. Com certeza, a 
chegada da Covid-19 mudou muito 
as coisas, especialmente, no que 
se refere ao mundo virtual de 
negócios. Até aqueles que tinham 
um pouco de pessimismo tiveram 
que perder o receio. A pandemia 
antecipou em 10 anos as mudanças 
nos negócios no ambiente virtual. 
A plataforma é uma realidade e 
que, com certeza, poderá atender 
a essa demanda para que todos 
os associados tenham uma 
maneira de estar presentes no 
mundo virtual. Temos uma parte 
dos associados que é formada por 
pequenos produtores e que não 
têm condições de ter uma página 
na Internet e de se apresentar de 
uma maneira virtual estruturada. 
A Associação foi feliz por ter 
antecipado esse pensamento 
e ter dado a oportunidade para 
todos terem condições de estar 



81ANUÁRIO 2020

O QUE ESTÁ DISPONÍVEL:

Informações georreferenciadas de onde encontrar produtores de 
genética, leilões de animais Angus e inspetores técnicos credenciados 
para dar consultoria ao rebanho. A ferramenta ainda oferece 
informações sobre os locais de venda de Carne Angus, indústrias 
parceiras e colaboradores do Programa Carne Angus Certificada. 

ACESSO:

Disponível a todos por meio
do QR Code ao lado

na plataforma virtual. Além disso, 
o Angus Market tem a vantagem 
de estar alocado dentro do site da 
Associação Brasileira de Angus, 
que é muito visitado e carrega 
grande credibilidade. 

Quais as vantagens para o 
pequeno produtor? 

Cassol  - Para se ter uma ideia, 
a associação tem atualmente 
mais de 300 produtores de 
genética associados. Desse 
total, a maioria é composta de 
criadores de pequeno porte e que 
acabam não tendo uma escala 
que permita que eles tenham 
um grande investimento em 
relação a marketing e mídia e 
até mesmo leilões particulares. 

Para se ter um remate particular, 
é preciso uma escala que se 
justifique. Então, temos uma 
grande parcela de associados 
que pode contar com o apoio da 
Associação nesse sentido. Esses 
certamente vão se beneficiar 
muito. O grande produtor tem um 
modelo comercial consolidado 
de anos. Ele já vinha fazendo 
investimentos. É diferente da 
realidade do pequeno, que é 
muito dependente do mercado 
regional e não consegue expandir 
para muito longe o seu negócio. 
Com a Angus Market, a gente 
populariza todos os produtores, 
independentemente do porte. 
O pequeno estará ao lado do 
médio e do grande. Todos estão 
expostos juntos. 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS82

.DE VOLTA
AO PASSADO

Construída em 1885, a sede da 
Parada Pons é abrigo da família e 
história viva da pecuária gaúcha

As fazendas ganharam um 
novo significado em 2020. Além 
de fonte de produção e local 
preferido para dez de cada dez 
pecuaristas,  elas se tornaram 
refúgio durante a quarentena. 
Para garantir distanciamento 
social, criadores fecharam as 
casas na cidade e foram “pra 
fora” com filhos e netos. Mais do 
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que uma estratégia para manter 
as famílias reunidas e seguras, 
o movimento permitiu uma 
volta ao tempo em que gerações 
compartilhavam seus dias e 
ensinamentos no campo. 

Um exemplo de quem 
aproveitou a quarentena para 
abrir as gavetas e revisitar o 
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Andar pela fazenda durante 
o isolamento social foi como 
voltar no tempo. Pons lembra 
que ficou sabendo das histórias 
da propriedade ainda na 
infância, quando ouvia os causos 
narrados com entusiasmo pelo 
avô. Memórias que acenderam 
no menino o desejo de continuar 
no ramo e que voltaram a ser 
contadas, agora, aos netos. 
“Nossa vida sempre foi dividida 
entre a cidade e o campo, mas 
nunca havíamos ficado tanto 
tempo juntos no mesmo lugar. 
Eles passam o dia na lida, 
andando a cavalo e criando 
novos valores”, conta.

A primeira ligação da 
propriedade com a pecuária veio 
a partir da raça inglesa Shorthorn. 
A evolução no agronegócio deu 

passado foi o criador Fernando 
Pons, proprietário da Parada Pons, 
em Dom Pedrito (RS). Ao lado de 
esposa, filhas e netos, o pecuarista 
retornou ao ano de 1850 – data em 
que a propriedade foi adquirida. 
Fundada pelo imigrante espanhol 
Martin Pons, a fazenda se 
mantém na ativa há quase dois 
séculos. No início, o território de 
20 hectares funcionava como um 
armazém, com venda de tecidos, 
alimentos e artigos de armarinho. 
Com o tempo, os negócios se 
expandiram e foram passando 
de pai para filho. Atualmente, 
a propriedade tem três mil 
hectares e é comandada pela 
quinta geração da família Pons. 
A casa, construída na época, 
segue com a mesma estrutura, 
tendo sido reformada pela última 
vez em 1934. 
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Pandemia 
reuniu gerações 

dos Pons em 
Dom Pedrito

CRÉDITO: FERNANDO PONS

vida à Capanegra Agropecuária, 
empresa que tem em seu escopo 
a criação de gado, cavalos 
crioulos e cultivo de arroz 
irrigado e soja. Além da Parada 
Pons, outras três cabanhas 
gaúchas dão continuidade ao 
empreendimento: Santana Ve-
lha, em Uruguaiana (RS), Posto 
Branco, em Quaraí (RS), e Cerrito, 
em Santana do Livramento (RS). 
Em 1997, a quinta geração decidiu 
investir na Angus. De acordo 
com Pons, a família foi uma das 
pioneiras em expandir a raça pela 
região de Bagé (RS). O cuidado 
com o plantel de 2.500 cabeças 
hoje conta com a ajuda das filhas 
Fernanda Pons Magalhães e 
Cristiana Pons Severo, que, ao 
lado do pai, começam a construir 
a trajetória da sexta geração. 
“A minha vida inteira está na 
fazenda, e ver minha família 
seguindo o mesmo caminho me 
enche de orgulho”, pondera Pons.

Outro criador que optou 
por ficar na propriedade foi 
Renato Ramires. A Cabanha 3E 
Agropecuária, em José Bonifácio 
(SP), é fruto de uma sociedade 
entre amigos fechada em 2004. 
No mesmo ano, o negócio acabou 
ficando sob a responsabilidade de 
Ramires, que investiu na genética 
Angus. O plantel de 250 cabeças 
é comandando por ele e pelas 
filhas Camila e Nathalia Ramires. 
Formado em engenharia civil, o 
proprietário considera a fazenda 
a concretização de um sonho. “O 
rancho é aquele desejo gigante 
que se tornou realidade”, destaca.

Com a pandemia, Ramires 
também optou por manter 
a esposa, as filhas e netas 
reclusas na propriedade. A 
decisão acabou unindo a 
família, que intensificou sua 
participação ativa na rotina da 
3E Agropecuária. Para o criador, 
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a mudança ressignificou o olhar 
das novas gerações na fazenda. 
“Já consigo imaginar meus 
netos e seus futuros filhos dando 
sequência ao trabalho que eu 
iniciei”, reforça.

O terreno de apenas 85 
hectares começou de forma 
simples, mas foi crescendo 
com a dedicação da família. 
Coberta de mata nativa, a 
propriedade também é lar 
de animais selvagens como 

Renato Ramires, 
esposa e netos 
juntos em José 
Bonifácio (SP)

jaguatir icas ,  tamanduás-
bandeira, lobos-guarás, raposas 
e uma quantidade imensa 
de pássaros. Para ajudar na 
preservação do local, Ramires 
já plantou mais de 1.800 árvores 
frutíferas. “A sinergia entre a 
pecuária e a natureza sempre 
me encantou”, explica.

A história da cabanha é 
contada através de quadros 
pendurados nas paredes da 
casa. Com foco em seleção de 

genética adaptada ao Brasil 
Tropical, a propriedade se 
mantém em destaque na Região 
Sudeste. Na agricultura, a 
família aposta na plantação de 
seringueira, cacau e banana. 
Além das atividades na 3E 
Agropecuária, Ramires atua 
como presidente do Núcleo de 
Criadores Angus de São Paulo. 
“Sempre buscamos incentivar 
novos criadores a investir na 
raça, pois sabemos os benefícios 
que a Angus traz.”



A formação das fazendas 
no Brasil vem da era colonial, 
quando, entre 1500 e 1815, 
imigrantes portugueses que 
chegaram ao lado da família real 
para povoar o território trouxeram 
consigo a esperança de terras 
prósperas. A Coroa Portuguesa 
decidiu implantar, em 1534, um 
sistema administrativo que 
dividiu o Brasil em 15 grandes 
extensões de terra, as chamadas 
capitanias hereditárias. Segundo 
a historiadora e professora 
aposentada da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), Ester 
Gutierrez, que dedicou anos de 
sua vida acadêmica à pesquisa 
científica desse período, os lotes 
foram doados para homens 
nobres e de confiança do reino, que 
receberam a responsabilidade de 
povoar as regiões com animais, o 
que praticamente não aconteceu. 
“O primeiro registro de gado nas 
terras foi na capitania de São 

Vicente, hoje São Paulo, quando 
o português Martim Afonso de 
Sousa introduziu o gado trazido 
de Cabo Verde, originário de 
Trás-os-Montes, Portugal”, 
explica. Alguns anos depois, um 
novo carregamento teria sido 
feito em Salvador, expandindo a 
criação para o Nordeste. 

As capitanias, no entanto, 
não foram consideradas 
empreendimentos de grande 
sucesso.  Os donatários 
hereditários distribuíram 
terras entre os interessados 
em instalar-se no Brasil, que 
tinham a obrigação de torná-
las produtivas e pagar impostos 
à Coroa. Essa relação acabou 
causando conflitos entre a 
administração e os fazendeiros. 
“O governo luso reforçava a ação 
fiscal que recaía sobre os animais 
e o couro, e não sobre as terras, que 
eram gratuitas”, destaca Ester. 

De acordo com a historiadora, 
a comercialização de hectares 
entre a população livre só foi 
possível a partir de 1850, quando 
Dom Pedro II sancionou a Lei da 
Terra. A legislação determinou 
parâmetros e normas sobre a 
posse, a manutenção, o uso e 
a venda dos terrenos. Assim, 
iniciou-se uma nova fase na 
expansão agrícola brasileira. 
A lei transformou a terra em 
mercadoria, e introduziu-se o 
conceito de posse.

Hoje, segundo os dados do 
IBGE, o  Brasil tem mais de 2,6 
milhões de estabelecimentos 
rurais, muitos deles dedicados 
à pecuária. Mais do que uma 
atividade que coloca o Brasil na 
vitrine mundial, o agronegócio 
que conhecemos nada mais 
é do que o fruto de anos de 
dedicação de famílias em suas 
muitas gerações.
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#EUNOANUÁRIOANGUS
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@CIADOFRANGUSPINHEIROCARNES
“Angus com A de amor. Angus com A de apaixonado 
por esse corte Angus Certificado." 

@FAZENDA.TABULEIRO
“Touro Angus com A de arretado.”

@ANGUS_BEIRARIO
"Tourada adaptada. É chuva, é sol e eles estão firmes!
Fazenda Beira Rio."

@PARCEIROSANGUS
"Angus com A de autêntico."
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@LUCASVIEIRAFOTOGRAFIA
“Angus é admiração. Julgamento da raça angus na 
85ª exposição de Dom Pedrito 2018.”

@ANGUS.SAT
“Angus com A de abalizado.”

@FAZENDA.ENTRERIOS
“Angus com A de admirável, adorável e atraente.”

@BGGENETICSVALLEY
“Merece ou não um #EuNoAnuarioAngus? Sharp 
Intense 2001. UltraBlack, ótimo desenvolvimento a 
cada dia que passa.”
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.NA PANDEMIA
"A pecuária não parou em 2020, e a Casa Branca Agropastoril, 
também não. Ao contrário, acelerou e aumentou a oferta de 
carne bovina para atender à demanda crescente da população 
e também ao aumento das exportações. Nosso trabalho seguiu 
como sempre. Em 2020, a Casa Branca realizou mais uma 
prova de avaliação de novos touros, contratou consultoria para 
intensificar o aproveitamento da pastagem e intensificou o uso 
da ultrassonografia de carcaças,  com o objetivo de colocar à 
disposição dos criadores animais rigidamente selecionados e 
comprovadamente superiores."

Paulo de Castro Marques
Casa Branca Agropastoril, 
Silvianópolis (MG)
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Foi-se o tempo em que Angus 
era um bom negócio apenas nos 
campos, nos frigoríficos ou nas 
boutiques de carne. Atualmente, 
empreendedores e investidores 
já percebem o potencial da raça 
e apostam em inserir o conceito 
de qualidade que carrega consigo 
nos mais diversos segmentos. 
É o caso do empresário gaúcho 
Luís Fernando Dallé. Foi 
viajando pelo mundo afora que 
surgiu a inspiração para criar 
o projeto do Hotel Angus, em 
Bagé (RS). Numa viagem aos 
Estados Unidos, quando visitou 
a American Angus Association, 

percebeu que sua paixão pela 
raça iria além das divisas da 
Cabanha Dallé, propriedade 
localizada em Aceguá (RS), onde 
cria com esmero 130 cabeças de 
gado Angus PO. Empresário do 
ramo imobiliário com a Dallé 
Construtora, ele decidiu criar 
o hotel para homenagear e 
evidenciar a história da Angus 
de forma definitiva.  

Por conta da pandemia de 
Covid-19, o evento de lançamento 
do projeto, marcado para o mês 
de março de 2020, foi cancelado. 
Porém, o fato não abalou o 
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.ANGUS ALÉM 
DA PORTEIRA

CRÉDITO: PROJETO FLYING STUDIO



entusiasmo do empreendedor. 
Em setembro, a construção voltou 
a todo o vapor, com a retomada 
das obras do restaurante, da área 
social e adega. Ao todo, serão 89 
apartamentos distribuídos num 
prédio de cinco andares, que 
poderá abrigar até 200 hóspedes. 
"É um processo movido pela 
paixão", afirma Dallé. A ideia 
é contar, por meio de fotos 
e pinturas pelas paredes do 
hotel, a história das cabanhas 
de Angus mais importantes de 
Uruguai, Argentina e Brasil. O 
investimento do projeto gira na 
casa dos R$ 10 milhões.

Segundo Dallé, que também 
é dono do hotel temático do 
cavalo crioulo na cidade, o 
empreendimento servirá para 
resgatar e preservar a memória 
do município de Bagé  como a 
porta de entrada do Angus no 
Brasil. Os registros oficiais da 
raça indicam que o primeiro 
touro Angus a chegar ao país foi 
o reprodutor Menelik, trazido do 
Uruguai por Leonardo Collares 
Sobrinho em 1906. 

Com a pausa nas obras 
ocasionada pela pandemia, a 
previsão de conclusão do Hotel 

Angus é para novembro de 2021. O 
empresário se mantém confiante 
com o prazo. Um dos detalhes 
que promete chamar a atenção 
é a escultura em concreto de um 
touro Angus de 2,5 toneladas 
que ornamentará a fachada. 
"Queremos que seja um templo 
da Angus em Bagé", declara.

Outro empreendimento que 
aposta na qualidade da Angus 
para atrair clientes é o novo 
Hotel Olive, em construção 
em Candiota (RS). Focado em 
oferecer uma experiência 
inusitada a seus hóspedes, 
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Hotel temático 
em Bagé marca 

local da entrada 
do primeiro touro 

Angus no Brasil



o empresário paulista Luiz 
Eduardo Batalha pretende unir 
gastronomia de alta qualidade 
e turismo rural. Sem data 
definida para inauguração por 
conta das restrições impostas 
pela pandemia de Covid-19, o 
investimento é estimado em R$ 
12 milhões e contempla um hotel 
fazenda, resort temático e, claro, 
muita Carne Angus Certificada 
no restaurante. 

Comandando a produção 
nacional de azeite de oliva com 

70 mil litros anuais na Azeites 
Batalha, o investidor conta que, 
quando foi para a África do Sul 
passar um período de férias, 
observou que apenas hospedar-
se em lugares diferentes não 
era suficiente. "Cada dia, 
víamos um animal diferente 
e fazíamos passeios. Isso foi 
uma grande experiência", 
lembra. Por isso, quando voltou, 
resolveu aplicar o modelo de 
atividades aos hóspedes daqui. 
"A fórmula é de sucesso. Não 
tenho a menor dúvida."

Hotel Olive investe em 
alta gastronomia e muita 
Carne Angus Certificada
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Inicialmente pensado para 
ter 20 apartamentos, o projeto 
do Hotel Olive foi pausado para 
ser reestudado. "Notamos uma 
tendência dos chalés. O pessoal 
está com vontade de estar sozinho 
nos lugares. Então, estamos 
avaliando a possibilidade", revela. 
Porém, a piscina aquecida, as 

quadras de tênis e uma grande 
adega estão confirmadas. Na 
parte gastronômica, Batalha 
quer investir em chefs de cozinha 
especializados para garantir 
os melhores sabores da região, 
dispondo, principalmente, de 
carne Angus, azeite de oliva e de 
cordeiro para os hóspedes. 
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.CONEXÃO MÁXIMA 
PELA QUALIDADE

O avanço da raça Angus 
como agente de rentabilidade 
no campo e o sucesso na mesa 
são frutos de conexões múltiplas 
que convergem para um mesmo 
objetivo: a excelência. Foi esse 
o conceito apresentado na 3ª 
Jornada Técnica Angus, evento 
virtual realizado em novembro. 
Traçando um paralelo entre 
os avanços internacionais 
da genômica e as mudanças 
comportamentais do novo 
consumidor em tempos de 
pandemia, a agenda trouxe 
reflexões importantes para guiar 
a produção em 2021. 

Com impacto em mais de 
3,9 mil pessoas em três dias, as 
transmissões mostraram como 
cada projeto compõe um inovador 
degrau rumo a novos patamares 
de produção e desenvolvimento. 
“Nosso intuito é que a área de 
fomento atue pela seleção focada 
na produção de cortes superiores, 
e as equipes do Carne Angus 
retornem informações essenciais 
sobre o desempenho de produtos 
no gancho. É como uma grande 
orquestra onde todos trabalham 
por um único objetivo”, salientou o 
presidente da Associação Brasileira 
de Angus, Nivaldo Dzyekanski.

 No ambiente virtual, a 
Jornada Técnica Angus também 
amplificou sua abrangência. 
Com inscrições gratuitas, reuniu 
estudantes, criadores, téc-
nicos, parceiros e interessados 
no mercado de carne e na 
pecuária de Sul a Norte do 
Brasil. O evento teve media-
ção da gerente do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes, e do gerente 
de Fomento da Angus, Mateus 
Pivato. Confira aqui um resumo 
do que aconteceu nesses três 
dias de imersão no mundo 
Angus.
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EXEMPLO AMERICANO

Com a mala cheia de informações sobre a expansão consistente 
da genômica no rebanho dos Estados Unidos, o pesquisador e diretor 
da Angus Genetics Inc (AGI), Stephen Miller, fez conexão entre o 
Canadá e o Brasil na primeira noite da Jornada Técnica. No país norte-
americano, o trabalho com a ferramenta iniciou-se em 2010. Em 2012, 
eram 11 mil animais genotipados, marca que atingiu 873 mil em 2020 
e, dentro de um ano, deve passar do histórico 1 milhão de cabeças.

Miller reforçou a importância de se avançar em análises de 
fenótipos para a formação da base de dados para as avaliações 
genômicas. No futuro, essas informações garantirão que o 
levantamento se mantenha atualizado e a acurácia da ferramenta 
aumente rumo a uma pecuária mais eficiente. “A taxa está crescendo 
de forma consistente. Tão logo colocamos as avaliações para uso dos 
criadores, eles mesmos começaram a genotipar seus animais. Isso foi 
o que impulsionou o banco de dados”, afirmou. No Brasil, criatórios 
de Angus, como a Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis (MG), 
já genotiparam seus rebanhos e enviaram seus dados para compor 
a base de referência da raça. 

MAIS RESISTÊNCIA

Se 50% do sêmen de touros Angus utilizados no Brasil fossem 
de animais resistentes ao carrapato, a pecuária nacional teria 
um acréscimo médio de receita de R$ 168 milhões. A estimativa 
foi apresentada pelo geneticista e chefe da Embrapa Pecuária Sul, 
Fernando Cardoso, em sua participação na Jornada Técnica. “O 
desenvolvimento de um Angus de pelo mais curto e mais resistente 
ao carrapato que, ao mesmo tempo, retenha as características básicas 
da raça farão o diferencial do Angus brasileiro. Essa vai ser a cereja 
do bolo do Angus do Brasil”, destacou. 

Em sua palestra, Cardoso afirmou que a grande contribuição 
da ferramenta para a pecuária brasileira virá da predição de 
características de alta importância econômica, como a resistência ao 
carrapato e a eficiência alimentar. Segundo ele, no Brasil, a genômica 
está se iniciando com uma população de referência de cerca de 7 mil 
exemplares. Na resistência ao carrapato, a população de referência 
é de 1.200 animais, um trabalho que deve se manter como forma de 
atualizar o rebanho a novas tendências. 
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COMPRA NO CLIQUE

Convicta de que a pandemia mudou a forma de consumo, a 
economista e pesquisadora Juliana Chini apontou para um caminho 
de expansão na venda de carne por aplicativos. Fundadora do Blog 
da Carne, ela vê no cliente que hoje compra cortes pelo WhatsApp 
ou pelo Rappi o potencial consumidor de assinaturas mensais 
ou semanais de carne. “Temos um perfil de consumidor que quer 
comodidade. E, para o final de semana, quer uma qualidade top sem 
perder tempo com isso. Passando a pandemia, terá diferencial quem 
oferecer a melhor experiência com garantia de qualidade.” 

Para exemplificar a mudança de consumo, Juliana apresentou 
pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Midan Marketing. O 
levantamento constatou que 54% dos consumidores compraram 
carne on-line e que 26% deles admitem que, ao fim da pandemia, 
a principal forma de compra de carne seguirá sendo a virtual. “O 
consumo mudou. A pandemia antecipou projetos que eram de cinco 
anos para alguns meses. As vendas on-line cresceram 100% no 
Brasil só no mês de junho. No setor de alimentos e bebidas, chegou 
a 241%”, ressaltou. 

NOVO CONSUMIDOR

Levantamento feito recentemente pela indústria e apresentado 
pela CEO da Avelã Public Affairs, Andrea Veríssimo, constatou que, 
entre 2012 e 2019, o uso de confinamento e semiconfinamento saltou 
de 46% para 79% dos animais. Como resultado, a cobertura de gordura 
média das carcaças passou de 30% para 38%, e o peso das carcaças de 
machos de 283 para 296 quilos. “Isso indica que estamos trabalhando 
com formas mais intensivas focadas em produzir alimento em 
menos tempo e com menos recursos”, explicou. 

Com clientes mais exigentes e preocupados em adquirir 
produtos comprometidos com o bem do planeta e dos animais, 
Andrea indicou que as certificações terão um ganho significativo 
no processo de conquistar esses novos consumidores. Segundo ela, 
um dos caminhos a serem seguidos para a pecuária do futuro é o 
das tecnologias de seleção de reprodutores para produção de carnes 
mais saudáveis.
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INSEMINAÇÃO EM EXPANSÃO

A inseminação artificial ainda tem muito a se expandir nos 
rebanhos brasileiros. Prova disso são os dados apresentados pelo 
professor titular do Departamento de Reprodução Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Pietro 
Baruselli. O levantamento mostra que entre 83% e 85% do sistema 
de produção de bezerros no Brasil hoje ocorre por monta natural, 
e somente entre 15% e 18% se dão por inseminação artificial. Isso 
ocorre, segundo o pesquisador, porque alguns produtores ainda 
têm o conceito de que usar touros é melhor do que desenvolver um 
programa de inseminação.

No entanto, em sua fala, Baruselli defendeu que são diversos 
os benefícios do cruzamento industrial e da IATF, que asseguram 
aos produtores qualidade e quantidade. O cruzamento industrial, 
exemplificou, aumenta o ganho de peso, o peso de carcaça, a 
fertilidade, a precocidade, além de garantir melhor acabamento, 
marmorização e maciez à carne. “Os efeitos positivos da heterose 
e do vigor híbrido podem exacerbar a produção de sistemas 
principalmente no Brasil Central, onde temos zebuínos e a 
possibilidade de cruzamento com taurinos."

O FUTURO

Confiante com o que vem pela frente em termos de cruzamento 
industrial, o presidente da Associação Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia), Márcio Nery, chamou atenção para o crescente 
movimento do corte no leite (Beef on Dairy). Segundo o dirigente, 
esse tipo de cruzamento representa hoje a maior expansão de vendas 
do Angus nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. “O maior 
crescimento vem do uso de sêmen de touros da raça em cima de 
vacas leiteiras Holandês e Jersey”, acrescentou. 

Essa ferramenta, de acordo com Nery, já é uma realidade no 
Brasil. “Esse movimento foi impactado com o uso do sêmen sexado 
em rebanhos leiteiros, no qual o criador consegue planejar a reposição 
dele e o restante do rebanho, o que fica abaixo da média em termos 
de qualidade genética para a produção leiteira, é inseminado com 
touros Angus, produzindo um animal F1 de muita qualidade e valor 
agregado. Acho que é um pouco inevitável o crescimento do uso da 
raça Angus em rebanhos leiteiros também no Brasil”, prevê.



.NA PANDEMIA
“Nem a pandemia e tampouco o tempo feio nos 
tirarão a satisfação de produzir Angus. Essa 
imagem foi registrada por mim em São Miguel 
das Missões.” 

Cleber Beal, 

Cabanha Cehdros,      
Capão do Cipó (RS)     
e São Miguel das Missões (RS)
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Anuncio Anuario Angus 2020
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ALINE
RIBEIRO
ALFF
Desde 2015

ALIFER
DE SOUZA
COSTA
Desde 2018

AMANDA 
GOMES 
MARTINS
Desde 2020

ANA DORALINA 
ALVES 
MENEZES
Desde 2006

ANDRÉ LUIZ 
BARROS DOS 
SANTOS
Desde 2020

ANGELA 
DE OLIVEIRA 
MARTINS
Desde 2018

BEATRIZ 
BENCICI
Desde 2019

ANGÉLICA 
SIMONE CRAVO 
PEREIRA
Desde 20?

CARLOS EDUARDO 
VELASCO 
GUIMARÃES
Desde 2008

EDGAR GUSTAVO 
PALMEIRA 
DUTRA
Desde 2019

ELTON 
GOMES 
DA SILVA
Desde 2015

DELCIDES 
DOS SANTOS 
FILHO
Desde 2015

CINTIA 
GABRIELA
VIEIRA
Desde 2018

DIEGO 
CAMARÇO 
DOS SANTOS
Desde 2018

DIEGO 
DOS SANTOS 
RIGO
Desde 2019

FLAVIA 
DE SOUZA 
DO COUTO
Desde 2019

FABRICIO 
HAX 
SAALFELD
Desde 2020

FRANCIELLE 
SOARES 
GONÇALVES
Desde 2017

GABRIEL 
BELTRÃO
SCHOPF
Desde 2015

GABRIELLI 
MACHADO 
ALMEIDA
Desde 2020

GABRIELA 
DE MENEZES
Desde 2013

GLEICE 
CRISTINA 
VERISSIMO
Desde 2019

.EQUIPE CARNE ANGUS

GUILHERME 
SERPA 
MACIEL
Desde 2016

GRAZIELLE 
BARRETO 
MENEZES
Desde 2017

JANDORA 
ALVIM 
MARQUES
Desde 2019

BEATRIZ 
OKAMOTO 
NOVAES
Desde 2014

ALLEF JOSÉ 
MUSTAFA 
LACERDA
Desde 2020

ANA FLAVIA 
ALVES LEÃO 
ALMEIDA
Desde 2016
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MATEUS 
FELIPE 
PRADO
Desde 2019

MATEUS 
CHAVEIRO 
SANTOS
Desde 2018

MURILO 
FERREIRA 
GALLIANI
Desde 2017

MAYCHEL 
CARVALHO 
BORGES
Desde 2010

NATALIA 
SANTANA 
DE SOUZA
Desde 2020

ROSIANE 
DA SILVA 
DUTRA
Desde 2020

THIOVANI 
VIANA 
MORAIS
Desde 2019

THIAGO 
AMARANTE 
FLORENTINO
Desde 2018

PEDRO 
AUGUSTO 
NETO
Desde 2018

PATRICIA 
KAREN 
CUNHA
Desde 2018

RENAN 
MARCOMINI
Desde 2017

WESLEY 
ALVES 
DOS SANTOS
Desde 2017

JOÃO HERMES 
DUVAL
DE SOUZA
Desde 2019

JUSSARA 
SANTOS 
LOPES
Desde 2019

JUAREZ 
NASCIMENTO
Desde 2016

LAÍS 
CASTILHOS 
PEREIRA
Desde 2013

LARISSA 
DE PAULA 
LANZA
Desde 2019

LIDIA 
LEAL 
LOPES
Desde 2016

LETICIA 
MARTINS GEA 
DE SOUZA
Desde 2019

LUAN 
BOTELHO 
DE JESUS
Desde 2018

MARCELO 
HENRIQUE 
FERREIRA
Desde 2016

MARIANA 
BORGES 
GUAZINA
Desde 2020

MARIA DA 
GRAÇA GOULART 
JACINTO
Desde 2019
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Produtor

Após o 
preenchimento das 

informações no 
sistema, estas são 
enviadas à base 

de dados oficial do 
MAPA/CNA.

Frigorífico

Sistema 
Certificação

Angus

MAPA/CNA

Adere voluntariamente ao 
protocolo Angus pela internet, 

entrando para os bancos 
de dados do Ministério da 

Agricultura e da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 

Brasil.

Produtor manda os 
animais para unidade 

industrial do frigorífico.

O frigorífico adere ao 
Protocolo Angus, através 
da Associação Brasileira  

de Angus, que faz o 
cadastro no MAPA.

Após avaliação da unidade 
frigorífica por um certificador 
da Associação, este envia os 

dados coletados ao Sistema de 
Certificação Angus.

CURRAIS

 Inspeção no 
frigorífico

CREDIBI
LIDADE

TRANS
PARÊN

CIA

PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO 
CARNE ANGUS
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CARNE ANGUS
Certificação Internacional

Inspeção no Frigorífico

Inspeção de Produção/Desossa

CURRAIS

Produto Final Consumidor

Bovino Dentição Carcaça Carimbo

LINHA DE ABATE

O certificador Angus 
realiza uma inspeção 

fenotípica nos animais.

A inspeção é individual 
e o animal precisa ser, 

no mínimo, 50% Angus.

A desossa e o porcionamento são 
acompanhados pelos técnicos do 

programa que garantem a identidade, 
qualidade e apresentação.

São aceitos 
apenas animais jovens.

Todo processo é 
acompanhado para 

garantia da qualidade.

Avaliação da embalagem e 
acompanhamento 

de expedição.

A carne chega ao 
mercado para o 

consumidor.

Mínimo 
de gordura 
mediana e 

conformação 
adequada.

O animal 
que se enquadra em 
todos os requisitos 
recebe o carimbo 

Angus.

Certificação especial em 
que são avaliados grau 

de marmoreio, coloração 
e pH. 

Auditado por organismo 
independente de certificação. 

A empresa alemã TÜV Rheinland 
realiza duas auditorias por ano 

em cada unidade.
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Pandemia criou 
novos hábitos 

e churrasco em 
pequenos núcleos 

virou atração do 
final de semana
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.(RE)DESCOBERTA 
DO CONSUMIDOR

A cozinha ganhou novo 
significado durante a pandemia. 
Obrigadas a ficar em casa na 
tentativa de frear a Covid-19,  
famílias redescobriram os 
aromas dos temperos, o zelo no 
preparo e o prazer de escolher 
os ingredientes de acordo 
com sua origem, qualidade e 
características. Novos hábitos 
que, ao que tudo indica, deverão 
ser definitivamente incorporados 
e já são vistos como tendência 
pelas principais consultorias 
empresariais globais. Pesquisa 
divulgada pela MCKinsey & 
Company apontou que um de 
cada quatro brasileiros afirmou 
estar frequentando novas lojas 
(mesmo que virtualmente). O 
levantamento também indicou 
que de 30% a 40% dos entrevistados 
relataram estar se aventurando a 
comprar novas marcas. 

Entre as mudanças que 
devem se tornar permanentes, 
está o hábito de cozinhar cada 
vez mais para si e para a família, 
diminuindo a quantidade de 
delivery de refeições e idas aos 
restaurantes. A consultoria 
Euromonitor International, que 
analisa produtos e estratégias 
de mercado, constatou que 44% 
dos consumidores passaram 
a valorizar mais o tempo em 
casa com seus parceiros ou 
cônjuges. A nova lógica pode 
ser explicada, de acordo com a 
médica-veterinária e consultora 
Andrea Veríssimo, pela busca 
de um “prazer gustativo” 
dentro do próprio lar. “É uma 
compensação, um substituto 
para a convivência com as 
pessoas. Já que eu não posso 
estar com os amigos, essa é uma 
possibilidade”, explica.

E é aí que os produtos 
premium, como a Carne Angus 
Certificada, se destacam. Andrea, 
que está à frente da Avelã Public 
Affairs, consultoria de big 
data analytics com ênfase no 
agronegócio, explica que esses 
itens são vistos por alguns como 
um produto de desejo. “A Angus 
está encaixada num nicho de 
quem está disposto a pagar mais 
e preza por uma experiência mais 
saborosa e padronizada. É uma 
oportunidade de se posicionar 
melhor ainda no mercado”, 
pontua. Segundo a MCKinsey, 
60% dos consumidores estão 
dando preferência a produtos 
frescos e não industrializados.

Da mesma forma pensa a 
ex-diretora do Programa Carne 
Angus Certificada, professora 
e pesquisadora da Escola de 
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Pesquisa McKinsey:

Corona Cooking Survey:
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Administração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) Márcia Barcellos. Visto 
que o mundo passa por um 
momento de atenção redobrada 
a potenciais patógenos, os 
programas de certificação 
podem levar aos consumidores 
uma maior segurança na hora 
de consumir. A professora 
coordena o braço da UFRGS na 
pesquisa Corona Cooking Survey 
(Pesquisa de Cozinha do Corona, 
em tradução livre), promovida 
em 40 países e capitaneada pela 
Universidade da Antuérpia, 
na Bélgica. No Brasil, um dos 
destaques dos resultados do 
estudo é o crescimento, com 
a pandemia, de pessoas que 
acreditam que as refeições 
são partes importantes do dia. 
“Elas estão em casa procurando 
cozinhar melhor. Houve aumento 
no consumo de farinhas, massas, 
água, leite e alcoólicos, além da 
própria carne”, detalha. 

Outro ponto importante a 
ser considerado no perfil desse 
novo consumidor diz respeito 
às restrições de locomoção e 
de funcionamento de lojas que, 
durante a pandemia, estimularam 
o uso de aplicativos para 
realização de compras gerais e 
outros serviços. Segundo pesquisa 
divulgada pela  Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomercio/SP), esse é 

outro comportamento que deve 
permanecer, já que muita gente já 
se acostumou com a comodidade 
de receber o que precisa em casa. 
Quando a entrega não for uma 
opção viável, a tendência é que os 
consumidores acabem optando 
pelo comércio de bairro, que 
também tem sido beneficiado  
na quarentena.

As certezas para o futuro, 
diz Márcia, são poucas. Mas 
é fato que, se as pessoas 
realmente passarem a prestar 
atenção ao que consomem, a 
tendência é que hábitos como 
a busca por alimentos de 
qualidade permaneça. “Temos de 
aproveitar o momento que temos, 
comunicar melhor o diferencial 
desse produto, estimular as 
pessoas a comprar alimentos 
frescos e valorizar os produtores 
locais”, aconselha.

ACESSE OS QR CODES 
COM O SEU CELULAR

Para Márcia Barcellos, 
programas de 

certificação estão entre 
ações mais valorizadas

CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA



.SUA RECEITA ANGUS

BARINHO, QUEIJO
E MUITO MOLHO
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.INGREDIENTES
Corte Barinho (miolo do Acém)    
Sal entrefino        
Queijo de cabra do restaurante Le Bateau Ivre

Farofa: amêndoas trituradas com farinha de rosca

Legumes grelhados:

berinjela, cenoura, abobrinha e tomate-cereja 
grelhados no sal e azeite de oliva

Molho Barinho

60g de cebola roxa      
60ml de vinho do Porto branco   
300ml de caldo de carne

.MODO DE PREPARO
Em uma panela pré-aquecida com azeite, adicione a 
cebola e frite em fogo baixo até pegar cor.

Adicionar o vinho do Porto branco, o tomilho e o louro e 
deixe reduzir até quase secar.

Adicione o caldo de carne e deixe ferver até reduzir 
pela metade.

Para finalizar, adicione a manteiga e emulsione para 
dar textura e brilho ao molho.

Corrija o sal e a pimenta.

Os chefs de dois renomados 
restaurantes de Porto Alegre 
(RS) se uniram para dar vida 
a essa receita que valoriza 
o sabor da carne Angus e a 
nobreza dos ingredientes. 
Aprenda com Ana Carolina 
Reschke (Baro Experiência 
Gastronômica) e Cauê Durand 
(Le Bateau Ivre) como fazer 
esse prato. 
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.GIRO RÁPIDO 
NA PRATELEIRA



Steak Store Alphaville, 
em São Paulo, comemora 
conquista de novos clientes 
durante a quarentena

Depois de uma expansão 
alicerçada em produtos premium 
e atendimento personalizado, a 
pandemia de coronavírus trouxe 
novos atrativos às boutiques 
de carne: a garantia de menos 
aglomeração e conforto extra 
para os clientes em quarentena. 
Em um cenário de isolamento 
social e de restaurantes fechados, 
os varejos especializados viram a 
procura crescer em pouco tempo. 
O índice de expansão varia de 
acordo com a loja e a região do 
país, mas todos são unânimes em 
afirmar: novos clientes chegaram 
e vieram para ficar. Isso não 
significa que o panorama não 
exigiu inovação e investimentos. 

Na Vila Romana, em São 
Paulo (SP), o proprietário da Meet 
The Meat (@meetthemeatsp), 
Rogério Antunes, agiu rápido 
com a ajuda das redes sociais 
para ser visto pelo consumidor, 
turbinar a ação no delivery e 
o fluxo na loja presencial. Das 
compras feitas por tele-entrega, 
cerca de 85% destinam-se a 
clientes antigos, mas 15% fizeram 
a primeira compra no período 
da pandemia. “A chegada da 
Covid-19 trouxe um desafio e uma 
mudança muito brusca. Então, 
foi preciso fazer adaptações 
para atender a esse novo perfil de 
compra. Fizemos o investimento 
nas redes sociais para marcar 
presença e buscar mais clientes”, 
lembra o empresário, que 
acredita que, após esse aumento 
de demanda, dificilmente voltará 
aos patamares anteriores. Ele 

associa isso à mudança na 
forma do consumo imposta 
pela pandemia, em que as 
pessoas passaram a valorizar o 
preparo em casa. “O importante 
é seguir o tripé formado por 
bom produto, bom preço e bom 
atendimento”, ensina. 

A boutique, que está 
prestes a completar três anos 
de funcionamento, marcou uma 
guinada na vida do empresário, 
que trocou o setor da indústria 
naval, em Rio Grande (RS), pelo 
segmento de carne na capital 
paulista. “Eu já tinha esse 
projeto engavetado. Estava em 
um momento de transição de 
carreira. Sou um gaúcho na 
capital paulista”, brinca, valendo-
se da fama de sua  terra natal para 
um bom assado. 

Quem também teve um 
ano de negócios aquecidos foi a 
Butcher CWB (@butcher.cwb), de 
Curitiba (PR). No estabelecimento, 
as vendas cresceram 40% 
nos meses da pandemia. O 
proprietário, Primo Bruno Blasi 
Brotto, avalia que, mesmo com 
a retomada do funcionamento 
dos restaurantes neste terceiro 
trimestre, a demanda vem se 
mantendo. O negócio nasceu com 
três linhas de ação bem-definidas: 
o açougue, a hamburgueria e o 
bistrô. O açougue oferecendo 
cortes nobres e outros itens 
para complementar o preparo; a 
hamburgueria, para o consumo; 
e o bistrô, como um espaço para 
a alimentação. 
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Com as medidas de 
distanciamento social, o bistrô 
foi fechado. Enquanto isso, os 
outros dois empreendimentos 
registraram crescimento quase 
que imediato. “No caso da 
hamburgueria, com o serviço de 
delivery, tínhamos uma projeção 
de que haveria um aumento 
na demanda pelo fato de as 
pessoas estarem em casa. Mas, 
no açougue, a situação realmente 
foi surpreendente”, explica Primo 
Bruno. Para garantir a divulgação 
dos produtos, o proprietário conta 
que também foi necessário intenso 
trabalho da área comercial. “Até 
agora, essa situação nos trouxe 
mais clientes”, avalia.  

O aumento nas vendas 
também foi constatado por 
Gustavo Faria, que está à frente 
da Steak Store Alphaville (@
steakstorealphaville), em São 
Paulo (SP). Segundo ele, a demanda 
está associada a um pensamento 
de compensação. “Como as 
pessoas ficaram privadas de 
hábitos de lazer, como uma 
viagem ou ir a um restaurante, elas 
passaram a balancear de alguma 
forma, como comer melhor”, 
avalia Faria. E, para garantir um 
prato que de fato lhe proporcione 
a experiência de estar em 
restaurante, uma carne premium 
e bons acompanhamentos fazem 
toda a diferença. “Já existia uma 

tendência de gourmetização, uma 
atenção maior à origem da carne, 
atentando-se para certificação e 
qualidade. Isso mudou muito e 
criou novas formas de consumo”, 
pondera o empresário, admitindo 
que praticamente todos os dias há 
a identificação de um novo cliente. 

Gustavo Faria cita que a 
grande vantagem das boutiques 
em relação ao varejo tradicional 
é o atendimento. “Temos 
todo esse processo de cortes 
diferenciados, o que muitas vezes 
o cliente não conhece. Então, 
quando ele experimenta, quebra 
alguns paradigmas. Aqui ele 
recebe tudo para fazer um ótimo 

Casa Moacir, 
em Porto Alegre 

(RS), inaugura 
ponto de venda 

para ampliar 
atendimento
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churrasco”, explica o gerente da 
Steak Store Alphaville, citando 
que também oferta acessórios 
como grelhas, sais e temperos. 
“É uma experiência de compra 
e de consumo”, resume. 

Com uma visão geral da 
cadeia da carne, que vai da 
agropecuária à distribuição 
ao varejo, o diretor-geral da 
Intermezzo (@intermezzo_
oficial) ,  Dárcio Lazzarini 
confirma o bom momento das 
boutiques com o expertise de 
quem atende 90 casas de carne 
no país, além de 150 restaurantes. 
“Na quarentena, o movimento de 
venda para os restaurantes caiu 
95%. O que segurou o mercado 
foi o varejista, tanto o de grande 
quanto o de pequeno porte, que 
é basicamente a boutique de 
carne. Esses negócios cresceram 
150%”, estima. Lazzarini destaca, 
que, mesmo com a retomada 
do movimento e de alguns 
restaurantes, a demanda não 

caiu nesse varejo especializado, 
restando um saldo de novos e 
satisfeitos clientes. “Quando 
você entrega um produto de 
qualidade, como uma carne 
Angus para o consumidor 
que não estava acostumado 
a comprar, você o fideliza. E 
a manutenção elevada dessa 
demanda das boutiques é uma 
prova disso.” 

Expansão que também 
veio para os veteranos. A 
Casa Moacir (@casamoacir), 
localizada no bairro Menino 
Deus, em Porto Alegre (RS), tem 
45 anos de atuação e inaugurou 
um nova loja em dezembro no 
bairro Petrópolis. No panorama 
imposto pela pandemia, o 
negócio cresceu. Em média, nos 
meses de maiores restrições, o 
volume de venda subiu 16%, 
mas chegou a atingir picos de 
27%. “Qualidade é tudo”, define 
o proprietário que dá nome ao 
estabelecimento, Moacir Da Fre. 

Para ele, oferecer produtos de 
qualidade e certificação, como 
no caso da Angus, é o mais 
importante. “Já tenho um nome 
no mercado. O consumidor 
conhece e reconhece a 
qualidade”, enfatiza.  

Moacir relembra que a 
casa de carne nasceu como um 
complemento ao armazém da 
família. “Tinha 20 anos, recém-
saído do quartel, e não queria 
trabalhar no comércio. Mas, 
no fim, foi exatamente neste 
lugar que me consolidei.” Na 
época da inauguração, Moacir 
ainda namorava Jussara. Após 
45 anos, a esposa também se 
tornou sócia, e os dois filhos 
do casal, Moacir Júnior e 
Henrique, assumiram cargos 
de direção. Inclusive, em razão 
das restrições impostas pela 
pandemia e como o casal tem 
mais de 60 anos, coube aos 
filhos ficar na linha de frente 
do negócio.

Rogério Antunes 
trocou carreira 
na indústria naval  
para empreender 
na Meet The Meat 
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.SUA RECEITA ANGUS

ENTRANHA COM 
QUEIJO SERRANO
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.INGREDIENTES
1 entranha fina inteira com 500g    
250 g de queijo serrano fresco ralado grosso  
2 cebolas médias      
100 g de açúcar fino      
Sal a gosto

.MODO DE PREPARO
Pique a cebola em lâminas finas. Em uma panela, 
derreta o açúcar e adicione a cebola picada, deixando 
reduzir até que a cebola fique transparente. Reserve.

Grelhe a entranha deixando malpassada.

Coloque a entranha em uma frigideira ou chapa de ferro, 
cubra com queijo serrano ralado e cebola caramelada e 
gratine embaixo do cesto do fogo da parrilla.

Quando o queijo derreter e começar a dourar, sua 
entranha Angus está pronta.

Receita criada pelo chef 
Carlos Siedekum, do Malbec 
Restaurante, de Gramado (RS), 
especialmente para os clientes 
do amigo Josiano Schmitt 
(foto). Essa Entranha Angus 
Certificada grelhada com 
queijo é uma atração à parte 
para quem visita esse recanto 
turístico na Serra Gaúcha.
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.CHURRASCO
NA WEB

Churrasco é sinônimo 
de confraternização e muito 
conhecimento da arte do fogo 
e da carne. Em tempos de 
pandemia, quem quis aprender 
teve de inovar no formato da aula 
de assado. Uma demonstração 
veio das iniciativas que surgiram 
para compartilhar conhecimento 
nas redes sociais: as lives. 

Exp er t  no assunto 
comunicação e nem tanto em 
assado,  a agroinfluencer Camila 
Telles aceitou o desafio de fazer 
seu primeiro churrasco ao vivo 
em uma live pelo seu canal de 
Instagram (@caamilatelles). 
Em uma transmissão que teve 
mais de 23 mil visualizações, 
ela contou com o auxílio de uma 
professora e tanto: a chef Clarice 
Chwartzmann (@claricech). 
Para completar o time e garantir 
a maciez e o sabor top da carne, a 
Associação Brasileira de Angus 
somou-se ao projeto remetendo 
cortes de Carne Angus Certificada 
para abrilhantar a parilla dessa 
dupla de peso.

Diretamente de São Paulo, 
Clarice orientou o assado passo 
a passo, desde a montagem do 
fogo até o ponto de levar a carne 
à churrasqueira portátil, cortar 
e servir os cortes. Com mais 
de 5 milhões de inscritos no 
seu canal do Youtube e 129 mil 
seguidores no Instagram, Camila 
conta que o churrasco sempre 
esteve presente na sua vida, 
como algo tradicional. Porém, 
como mora sozinha em Curitiba 
(PR), "estava sentindo muita falta 
de comer um churrasquinho no 
final de semana". A maneira de 
acabar com essa saudade foi a 
live. "Pedi pra Cla me ensinar. 
E achei legal compartilhar isso 
com os meus seguidores e, 
com certeza, muitos queriam 
participar também. Por isso, 
aproveitei e fiz aula. E foi uma 
experiência muito desafiadora, 
porque não sabia se iria acertar 
ou errar. Mas foi um sucesso", 
celebra a influencer, que garante 
que cozinhar on-line foi uma 
saída durante a pandemia. "As 
confraternizações virtuais se 
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tornaram presentes no nosso 
dia a dia. Claro que não é como a 
presencial, mas é uma maneira 
de estar com as pessoas." 

O sucesso foi tanto que 
ela diz que as pessoas seguem 
pedindo receitas e querem 
saber os detalhes de como fazer 
um bom churrasco. "O mais 
legal é que, depois disso, as 
pessoas me viram como uma 
mestre churrasqueira. Ainda 
recebo muita coisa, e muitas 
meninas me perguntam como 
fazer. Realmente foi um retorno 
incrível", comemora. 

E, nesse processo de 
aprendizado, a professora 
Clarice Chwartzmann deixa uma 
dica importante, seja o assado 
presencial, seja virtual: "É que nem 
bolo. Tem de ter planejamento", 
recomenda, citando que é preciso 
deixar separados os itens e 
utensílios necessários, como 
grelha, pegadores, facas, tesoura 
e carvão, além, é óbvio, da Carne 
Angus Certificada. 

Outra iniciativa que 
fez o público salivar na tela 
foi o "Churrascada em casa" 
(@churrascada). Com apoio 
do Programa Carne Angus 
Certificada, as transmissões 
pelo canal do Youtube e do 
Instagram atraíram milhares de 
visualizações em 2020. 

Em clima de festa, as lives 
se tornaram grandes “churrascos 
coletivos”. Durante uma das 
edições, o churrasqueiro chef Netão 
Bom Beef (@netaobombeef), além 
de assar, deu muitas dicas para 
um preparo perfeito e valorização 
de uma carne de qualidade. Um 
ponto importante para acertar no 
assado, recomendou ele, é verificar 
se o corte escolhido é certificado 
Angus, o que garante a qualidade 
do produto, mas também seu 
controle e procedência. Netão Bom 
Beef aproveitou a churrascada 
virtual para falar mais sobre as 
características da carne Angus 
e sobre as exigências para 
certificação de carcaças, como o 
animal ter o mínimo de 50% de 
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genética Angus, idade máxima 
de 30 meses e mínimo de 4 
milímetros de gordura.

Criado para difundir a cultura 
do assado para o público feminino, 
o movimento Churras das Gurias 
(@churrasdasgurias) expandiu 
sua agenda virtual durante a 
pandemia. A ideia surgiu da 
necessidade de interação social, 
de falar e compartilhar assuntos 
que antes eram comuns nas 
reuniões e eventos. 

A proposta, explica a chef 
Lorena Lacava (@lorena_lacava), 
idealizadora do projeto que 
tem mais de 21 mil seguidores 
no Instagram, é doar tempo e 
compartilhar o que se sabe com as 
pessoas.  “É hora de  transbordar 
o que a gente tem de melhor." 
Para engrossar o caldo, as lives 
ainda se tornaram um canal de  
doação de alimentos, itens de 
higiene para comunidades em 
vulnerabilidade e álcool gel e 
equipamentos de proteção para os 
dois hospitais de Guarapuava (PR), 
onde mora Lorena. “A repercussão 
foi superpositiva. Além do apoio 

Lorena Lacava 
transformou 

cursos de 
assado em 

momentos de 
solidariedade

Camila Telles fez 
seu primeiro assado, 
em Curitiba, com 
auxílio da chef Clarice 
Chwartzmann, que 
estava em São Paulo
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de empresas que patrocinaram as 
lives maiores, o público interagiu 
e ajudou muito com as doações”, 
conta Lorena, com fôlego de quem 
confia que falar de churrasco e de 
carne é "um assunto que faz muito 
bem e não cansa nunca". 

Mas, para quem está 
acostumada com grandes 
eventos, preparar um churrasco 
virtualmente não foi simples. 
"Bah! Isso foi um grande 
desafio", reconhece Lorena 
Lacava, carregando no sotaque 
de Santana do Livramento 
(RS) . Sobre os bastidores das 

transmissões, ela confidenciou 
que buscava seguir o roteiro, 
o que conseguia apenas 
na primeira meia hora da 
programação. “Depois, seguia 
meu ritmo", admite. 

Se gundo L orena ,  o 
crescente sucesso das lives 
tem uma justificativa: tempo 
extra. "As pessoas geraram 
uma necessidade ainda maior 
de conhecimento, em fazer o 
churrasco, em aprender sobre os 
cortes, onde e como comprar e 
técnicas diferentes para cozinhar 
sua própria comida", enfatiza. 

Além dos eventos com 
apoiadores, Lorena gravou 
outros projetos, como um 
módulo do curso do churras 
das Gurias on-line, que traz 
informações sobre a qualidade 
da carne, a produção, os 
assados em grelha, entre 
outros.  E o saldo superou as 
estimativas iniciais, além do 
público e das doações. "Gerar 
experiências, mesmo que a 
distância, foi uma das maiores 
descobertas das lives. Além de 
estreitar laços e fazer amigos 
mesmo sem conhecê-los 
pessoalmente", diz.
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.DO LIMÃO
À LIMONADA

O bom chef é aquele que 
trabalha com os ingredientes 
que tem e tira deles sempre 
o melhor prato. Convictos de 
que o mundo dos negócios 
segue a mesma receita da 
cozinha,  estabelecimentos se 
reinventaram em tempos de 
pandemia para seguir atendendo  
seus clientes. Período de 
aprendizado e transformação que 
rendeu muitas ideias e projetos 
para 2021. É o que planejam os 
empresários Mateus Canellas, 
Vinícius Brittes e Igor Ribeiro, 
proprietários do Ruta Assado Y 
Bar (@sigalaruta), empresa que 
esteve ao lado da Associação 
Brasileira de Angus em iniciativa 
de verão em 2020, antes mesmo 
das restrições impostas pela 
chegada da Covid-19. 

Segundo o sócio-proprietário 
do Ruta, Mateus Canellas, além 
de mais uma edição do projeto 
Ramblas by Roubadinhas na 
Praia de Atlântida, janeiro terá 

novidades na Capital. Depois 
de um ano de construção, 
finalmente o grupo irá inaugurar 
seu tão sonhado restaurante 
em Porto Alegre. O local, que 
pretende servir cortes bovinos 
100% Angus certificados, ficará 
localizado na Rua Silva Jardim 
e agrega o conceito de uma área 
de convivência aberta ao redor 
do fogo. “As pessoas amam 
a Angus. Elas veem o selo, 
e isso já representa um plus 
para o restaurante. No verão, 
a ação realizada nos trouxe 
muita visibilidade”, pontua o 
empresário.

O ano de 2020, para quem 
trabalha com foodservice, não 
foi fácil. Depois de um verão 
de grande movimentação 
no Litoral Norte ao lado da 
Angus, a pandemia obrigou o 
Ruta a reinventar seu modelo 
de negócio. Para atravessar o 
isolamento social sem deixar 
seus fiéis clientes na mão, o Ruta 

Ruta está 
confiante com 

operação para o 
verão 2021
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adotou sistema de delivery de 
kits de cortes Angus certificados, 
matambrito suíno e linguiça.

A oferta apenas de cortes 
bovinos Angus deu aos clientes 
a garantia de compra certeira 
em um momento no qual ir 
até o açougue escolher o corte 
era impossível. “Nossa carne 
bovina é toda Angus Certificada. 
Geralmente, as pessoas gostam 
de escolher e olhar os cortes. Mas 
Angus elas compram de olhos 
fechados”, conta o empresário, 
que chegou a comercializar 100 
quilos de cortes por semana. 

A entrega de carnes nobres 
deu tão certo que a turma do Ruta 
pretende expandir os negócios. 
Uma das ideias é criar um espaço 
no restaurante de Porto Alegre para 
uma pequena boutique de carnes, 
para que o cliente possa degustar 
seus pratos favoritos e depois 
levar para casa os cortes especiais 
Angus de que mais gosta. 

A agilidade de adaptar-se ao 
novo normal também garantiu 
o ano no Fazenda Barbanegra 
(@fazendabarbanegra), em Porto 
Alegre (RS). Servindo apenas cortes 
Angus certificados, o restaurante 

implementou o sistema delivery 
para manter o atendimento da 
clientela durante a quarentena, 
serviço que deve se manter. “Nesse 
período, foi muito importante a 
nossa conexão com os clientes.
Vimos que muitos seguiram nos 
prestigiando preocupados com a 
nossa manutenção. Isso nos deu 
muita força e motivação para 
continuar trabalhando”, relata o 
chef e empresário Roberto Majó 
de Oliveira. Com a pandemia, 
recorda ele, a reforma prevista 
no restaurante foi suspensa, mas 
os recursos captados ajudaram a 
manter a operação.
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Além do assado pronto, 
o Barbanegra entregou cortes 
Angus para que os clientes 
pudessem exerci tar  seu 
churrasco em casa, alguns 
inclusive alunos dos cursos 
de assado do próprio Bebeto. 
Foi uma forma de driblar a 
concorrência com o churrasco 
de casa. “Nosso maior desafio 
foi motivar as pessoas a 
pedir delivery de churrasco, 
um prato que, por tradição, o 
gaúcho tem como hábito de 
lazer”, constata Majó.

Com o final do ano e a 
abertura do restaurante, ele 
conta que o Barbanegra retomou 
seu ponto forte: o atendimento 
presencial. “Além da carne de 
qualidade, uma das coisas em 
que sempre investimos foi o 

atendimento. Ninguém estava 
preparado para o ano de 2020 
nem tinha a menor ideia do 
que fazer. Passamos vivos 
por isso e estamos motivados 
e cheios de ideias para 2021”, 
confidencia o empresário. 

O verão é sempre tempo 
de muito churrasco. Assim 
como em 2020, o Litoral Norte 
gaúcho deverá contar, este ano, 
com a Pelea Ruta, concurso 
de churrasco promovido pelo 
restaurante Ruta Asado Y Bar 
em parceria com o espaço 
Ramblas by Roubadinhas. Na 
disputa, as equipes realizam 
o preparo de um entrecot ou 
assado de tiras de Carne Angus 
Certificada, e cabe aos jurados 

Novo restaurante em Porto Alegre 
será inaugurado em janeiro

NO VERÃO
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a dura missão de degustar os 
cortes e avaliar o ponto, o sabor 
e a apresentação da carne.  Em 
2020, a vitória ficou com Rodrigo 
Cambará, Leonardo Spadini 
e Luís Fábio Rosa, da equipe 
Cambará. O time levou para casa 
uma churrasqueira inox e um 
kit de utensílios para churrasco 
da Tramontina, patrocinadora 
do evento. 

As ações de verão Angus em 
2021 também contarão com mais 
um ano de operação da Marquês 
Angus Steakhouse em Atlântida 
(@steakhousemarques), que abre 
as portas em dezembro e segue 
durante a temporada. Parceiro da 
Angus há vários anos, Cláudio 
Santos confia em mais um verão 
promissor para os amantes da 
boa carne.



O tradicional churrasco 
de domingo não pode faltar 
na casa do aposentado Getúlio 
José Breda, 70 anos. Desde que 
conheceu a maciez, o sabor e a 
suculência dos cortes premium, 
assado em dia de festa tem de 
ser com Carne Angus Certificada 
na mesa.  Mas nem sempre foi 
assim. Seguindo a indicação 
de amigos que relataram as 
qualidades da carne Angus, 
Breda fez uma primeira compra 
em uma rede varejista no 
município de Novo Hamburgo 
(RS). A surpresa veio na hora 
do almoço: a carne não tinha as 
características prometidas pelos 
amigos. Em dúvida sobre o que 
estava errado, Breda foi para as 
redes sociais saber mais sobre 
os cortes Angus e descobriu o 

problema: havia levado para casa 
um produto sem procedência, 
que não tinha a chancela 
do Programa Carne Angus 
Certificada. “Na hora eu me senti 
incapaz, pois naquele momento 
conhecia pouco sobre a marca 
e não sabia da importância do 
selo verde-amarelo. Paguei um 
preço premium por um produto 
comum”, conta. 

Foi na internet que o 
aposentado encontrou os canais 
oficiais da marca e os motivos 
que levam o produto a ser tão 
diferenciado. Com o conhecimento 
aflorado em relação aos critérios 
de qualidade da Carne Angus 
Certificada, Breda foi a um 
estabelecimento credenciado para 
procurar o produto certo. 
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.SABOROSAMENTE 
MACIA, SÓ COM
O SELO ANGUS
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SABOROSAMENTE 
MACIA, SÓ COM
O SELO ANGUS
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Com o intuito de esclarecer 
o consumidor, foi lançada, em 
agosto de 2020, uma campanha de 
marketing em prol da valorização 
do selo verde-amarelo que vai 
estampado em todos os cortes 
chancelados pelo Programa Carne 
Angus Certificada. O objetivo é 
que o cliente atue como agente 
principal no processo de vigilância, 
verificando a autenticidade da 
Carne Angus disponível no varejo. 
“A garantia que o consumidor 
tem ao optar por um produto que 
estampa o Selo Angus é a qualidade 
com relação a características como 
maciez, suculência e sabor, além da 
origem e da segurança alimentar. 
O selo atesta que o produto foi 
avaliado e aprovado dentro dos 
parâmetros de qualidade do 
Programa”, explica Ana Doralina. 

A segunda vez, conta ele, 
não teve erro: a carne era macia, 
saborosa e suculenta. “Meu 
churrasco de domingo ganhou 
um aspecto muito mais premium”, 
brinca o aposentado, que hoje faz 
fama de churrasqueiro top com a 
esposa e filha durante os almoços 
em família. 

Segundo a gerente nacional 
do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina 
Menezes, muitos consumidores 
compram cortes porque 
verificam a palavra Angus nas 
etiquetas ou nas gôndolas, mas 
acabam levando para casa um 
produto sem certificação e que 
não segue os rigorosos padrões 
de qualidade definidos pela 
Associação Brasileira de Angus. 

Breda aprendeu que na 
hora de comprar carne 

Angus é preciso ficar de 
olho no selo



Assinada com o slogan 
“Saborosamente macia? Só se 
tiver o selo da Carne Angus 
Certificada”, a campanha sugere 
dar “férias às facas”, reforçando 
que a carne é tão macia que pode 
ser cortada até com uma colher.

Para o diretor da Abajur 
Propaganda e Inovação, agência 
responsável pela criação, 
André Zambam, a proposta 
visa alcançar todos os nichos 
de consumidores, desde o 
churrasqueiro até o cozinheiro 
do dia a dia. “Enquanto peças 
gráficas têm como protagonista 
a carne, mostrando a qualidade 
que já é perceptível no visual 
do produto, os spots de rádio 

priorizam a diferenciação da 
concorrência em situações 
como a compra no açougue e  
o preparo em casa”, detalha. 

Para auxiliar nesse 
processo de vigilância, o 
Programa Carne Angus abriu 
um novo canal de denúncia a fim 
de identificar produtos, casas 
de carnes e estabelecimentos 
irregulares que estampam o 
nome da carne Angus e o Selo 
de Certificação, mas que não 
seguem as normas definidas 
pela Associação Brasileira 
de Angus. A iniciativa busca 
empoderar os consumidores 
na hora de detectar um produto 
sem procedência.

. O SELO É GARANTIA DE:

O selo do Programa Carne Angus Certificada carrega consigo muitas 
informações importantes relacionadas à qualidade da carne. Se ele 
estiver no rótulo do produto, significa que esta carne:

Foi produzida em frigorífico credenciado e inspecionado;

Provém de animais jovens e saudáveis;

Tem, no mínimo, 50% de sangue Angus;

Tem presença de gordura na medida certa para o padrão premium. 

O canal de denúncia pode 
ser acessado pelo site da 
Associação Brasileira de 

Angus. Você pode abrir 
pelo QR Code abaixo com 

o seu celular.
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.SUA RECEITA ANGUS

CHICAGO'S
HOT DOG
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.HOT DOG STYLE CHICAGO
Linguiça de costela Angus Carapreta, tomate, relish de 
pepino, pepino fermentado, cebola branca em cubos, 
dill e mostarda americana, pão de hot dog.

MODO DE FAZER

Grelhe a linguiça sobre a brasa ou em chapa no fogão. 
Para o tempero, use os demais integrantes a gosto. 

.CHEDDAR HOT DOG 
Linguiça de costela Angus Carapreta, creme de queijo 
cheddar, farofa de bacon e pão de hot dog.

MODO DE FAZER

Grelhe a linguiça sobre a brasa ou em chapa no fogão. 
Cubra a linguiça com o creme de cheddar em abundância. 
Sobre o cheddar, polvilhe a farofa de bacon crocante. 

.ALEMÃO
Linguiça de costela Angus Carapreta, Chucrute, 
mostarda feita com cerveja escura, pão de hot dog.

MODO DE FAZER

Grelhe a linguiça sobre a brasa ou em chapa no fogão. 
Cubra com chucrute  e mostarda especial.

Dica: adicione pequenas quantidades de cerveja à 
mostarda escura. Caso necessário, acrescente sal.

Para quem quer um aperitivo especial no 
churrasco ou um hot dog com o verdadeiro 
sabor dos tradicionais lanches de Chicago, 
uma aposta é a nova linguiça de costela 
Angus Carapreta. O produto, disponível em 
embalagens de 400 gramas, é o foco dessa 
receita especial assinada pelo time da 
ARG, empresa mineira, que vem investindo 
pesado na produção de uma vasta linha 
de cortes Angus. Para o Anuário, o chef 
Fernando Henrique Matias, da Goose 
Island Brewhouse, apresenta três preparos 
inusitados de hot dog para fugir do trivial.
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A praticidade do delivery 
e a qualidade da carne Angus 
Certificada agora andam 
juntas. Esse casamento perfeito 
hoje é possível graças aos 
Clubes de Carne, iniciativas 
já consolidadas em outros 
segmentos e que começam a se 
intensificar entre os apreciadores 
da carne Angus. O que já era 
uma demanda do mercado 
consumidor ganhou força e se 
estabeleceu definitivamente, em 
um processo acelerado pelas 
imposições da pandemia.

O sistema de vendas 
pioneiro no ramo da carne de 
qualidade estava nos planos dos 
empresários e criadores Dimas 
Rocha e Luis Henrique Sesti. Em 
maio de 2020, decidiram colocar 
em prática o Blackbull Beef 
Club, iniciativa que inaugurou o 

formato de vendas de cortes de 
carne Angus por adesão e entrega 
a domicílio no Rio Grande do Sul. 

Joice Rocha, responsável 
pela área de vendas da empresa, 
conta que o serviço nasceu para 
reduzir um gargalo comercial de 
Cachoeira do Sul (RS). “Muitas 
pessoas tinham dificuldade em 
encontrar algumas peças de 
carne Angus em pontos de venda 
na região, então, o Blackbull veio 
para suprir essa demanda das 
famílias”, relata. O serviço da 
Blackbull Beef Club não exige 
o pagamento de mensalidades. 
O comprador se torna sócio no 
momento em que mantém o 
pedido mínimo de três peças 
por mês.  Além de participar 
de sorteios nas redes sociais 
do clube, o sócio fica isento 
do pagamento de R$ 10,00 da 
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taxa de entrega. Já os clientes 
que compram com menor 
regularidade ficam sujeitos 
apenas à taxa do delivery.

A Blackbull dispõe de três 
linhas de carnes para atender 
às mais diversas necessidades 
das famílias. A linha Assados 
é formada por bife de chorizo, 
entrecot e shoulder; a linha 
Cozinha contém peças como 
bife de vazio, filé mignon, miolo 
de alcatra e maminha. Já a 
linha Fazenda vem atendendo à 
demanda de muitos pecuaristas 
da região, pois dispõe de uma 
peça de paleta sem osso Angus, 
de 8 a 10 quilos de peso. A 
logística da Blackbull Beef Club 
é bastante simples. Os pedidos 
dos clientes são captados nas 
segundas-feiras, processo que 
começa com o envio de lista 

com os cortes disponíveis do 
Frigorífico Silva. Na terça, os 
pedidos são encaminhados à 
indústria e feitas as compras. 
As quintas e sextas-feiras são 
dedicadas à entrega dos produtos 
no endereço informado pelos 
clientes. A carne Angus chega 
aos consumidores mantendo 
o padrão a vácuo do frigorífico, 
mas envolta em papel de 
seda e embalada em caixas 
de papelão recicláveis com a 
marca da Blackbull. “Temos 
uma estrutura física equipada 
com freezers, onde fazemos o 
preparo do produto (pesagem 
e embalagem)”, conta Joice.  A 
média semanal de pedidos, 
desde o início do projeto, tem 
se mantido em 40, e o número 
de sócios já chega a 130. A meta 
do negócio é chegar a 200 
sócios fixos. 

Da Fronteira-Oeste gaúcha, 
vem outra iniciativa que coloca 
a carne Angus Certificada 
dentro da casa do consumidor. 
O projeto da Trempe Clube da 
Carne nasceu no Dia do Gaúcho 
– 20 de setembro – e tem por 
trás os empreendedores Maria 
Antonyela Lopez Carvalho, 
Giovani Carlotto e Ricardo 
Oaigen, sócios no projeto do 
clube de compras que atende 
exclusivamente ao mercado de 
Uruguaiana (RS).  O formato é o 
de clube de tradicional, em que 
o consumidor se associa e paga 
uma mensalidade conforme o 
pacote escolhido.

As entregas são feitas 
sempre no início de cada mês, 
e a carne vem de frigoríficos 
parceiros como Callegaro, Silva, 
Coqueiro e Marfrig.

CRÉDITO:   EDUARDO ROCHA
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A Trempe Clube da Carne 
oferece duas modalidades de 
plano: o De Luxo contém peças 
de T-bone, short rib, prime rib, 
bife ancho e chorizo, com valor 
da mensalidade de R$ 220,00. 
Já a linha De Fundamento 
é de cortes tradicionais e 
genuinamente gaúchos, como 
costela, maminha e vazio, com 
mensalidade de R$ 160,00. Além 
dos pacotes mensais, a Trempe 
mantém um cardápio semanal 
para clientes avulsos, o que inclui 
acompanhamentos e bebidas. 

Quem faz o pedido pelo 
WhatsApp, recebe o produto em 
casa e realiza o pagamento por 
boleto na semana seguinte.

Os clientes que aderem aos 
planos mensais automatica-
mente participam de sorteios 
e promoções nas redes sociais 
do clube, além de garantir 10% 
de desconto nas compras do 

cardápio semanal e delivery 
gratuito. Na Trempe, os pedidos 
podem ser feitos de segunda 
a quarta-feira, e as entregas 
ocorrem na sexta-feira à tarde e 
no sábado pela manhã. 

“Todas as carnes são 
premium, independentemente 
do tipo, e são entregues na casa 
do cliente com toda a qualidade 
da marca, a mesma que saiu 
do frigorífico”, pontua Ricardo 
Oaigen, um dos sócios da Trempe. 
Segundo ele, o negócio nasceu da 
necessidade de ampliar a oferta 
de carne superior no mercado de 
Uruguaiana. “Estamos na fase de 
amadurecimento de um projeto 
que surgiu de uma necessidade 
do momento, mas que tende a 
se consolidar pela proposta de 
juntar a comodidade do delivery 
a marcas tradicionais como a 
Angus”, afirmou. A meta até 
o final do ano é conquistar 50 
associados. 
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Blackbull Beef Club foi criado 
para atender à demanda na 
região de Cachoeira do Sul



.BLACKBULL BEEF CLUB
Abrangência: Cachoeira do Sul e região 

51 99695 3230

Redes sociais 

.TREMPE CLUBE DA CARNE
Abrangência: Uruguaiana 

55 99903 4230

Redes sociais 

@blackbullbeefclub

@trempeclubedacarne

/blackbullbeefclub/ 

/trempeclubedacarne/
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.SUA RECEITA ANGUS

CARNE ANGUS
DE PANELA
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.INGREDIENTES
2 cebolas médias picadas, 4 dentes de alho, azeite, 1,5 kg de 
shoulder, 2 cenouras médias cortadas em tiras finas, 6 batatas 
cortadas ao meio, sal a gosto, pimenta-do-reino a gosto, 
pimenta-rosa a gosto, orégano a gosto, duas folhas de louro, 
um ramo de alecrim, coentro e sálvia.

.PREPARO
Na panela de pressão, coloque um fio de azeite e acrescente 
a cebola picada e os dentes de alho até dourar. Corte o 
shoulder em cubos de 3cm x 4cm e retire toda a gordura 
da carne. Adicione a carne na panela e frite até ela reduzir 
todo o suco. Acrescente as cenouras cortadas em tiras finas 
e deixe refogar até incorporar no molho. Tempere com sal, 
pimenta-do-reino, pimenta-rosa, duas folhas de louro, um 
ramo de alecrim e orégano. Adicione água de modo que ela 
não cubra a carne. Tampe a panela e deixe cozinhar entre 15 e 
20 minutos na pressão. Após, acrescente as batatas cortadas, 
mais água (sem cobrir os ingredientes) um pouco de sálvia e 
coentro e deixe mais 15 minutos na panela de pressão. 

.DICA: 
Para servir, acrescente cheiro verde na receita e prepare um 
arroz branco para acompanhar.

O shoulder vem ganhando espaço 
na grelha e na panela. Macio 
e saboroso, o corte é um dos 
preferidos do criador Ronaldo 
Zechlinski de Oliveira, da Cabanha 
Arandú, de Rio Grande (RS), na 
hora de preparar sua tradicional 
carne de  panela na pressão. 
Uma receita que ele garante: só 
compartilha com os amigos e com 
o Anuário Angus 2020. Ah! E ele 
tem uma dica especial: sirva com 
um Tannat Guatambu Angus.
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.PRODUÇÃO A MIL

Em um ano de produção 
pecuária valorizada, o Programa 
Carne Angus Certificada ganhou 
destaque em aproveitamento. 
Conforme levantamento 
realizado até o final de outubro, 
72% das carcaças recebidas 
foram certificadas, ganho de três 
pontos percentuais em relação a 
2019. O avanço veio também na 
produção de cortes por carcaça. 
Segundo Ana Doralina Menezes, 
gerente nacional do Carne 
Angus, a expansão foi de 72,5 
quilos para 90,6, elevação de 25% 
no aproveitamento dos cortes 
dos animais certificados. “Essa 
quantia é bastante significativa, 
já que tivemos um ano de 

incremento nas exportações. 
Dentro dos frigoríf icos , 
acabamos disputando os 
cortes entre mercado interno e 
externo por questão de valor e, 
obviamente, quem paga mais 
leva”, acrescentou. 

Assim como no gancho, o 
avanço do Carne Angus pode 
ser visto no mapa, com ações 
ganhando espaço em  novas 
regiões do país. O maior programa 
de carne premium do país está 
em 11 estados. Atualmente, são 
38 unidades frigoríficas de 18 
parceiros certificando cortes 
Angus. Um movimento que só 
cresce, apesar da pandemia. 

CARNE RESFRIADA
BOVINA SEM OSSO

Lagarto
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Em 2020, redes de 
supermercados e frigoríficos 
somaram-se ao time, com 
destaque para a inclusão do 
Frigorífico Coqueiro, de São 
Lourenço do Sul (RS). Um 
namoro de longa data que, 
finalmente, virou uma sólida e 
promissora união. Na agenda 
do ano, também merecem 
destaque o grupo Comper, que 
detém redes de supermercado 
em diversos estados, como Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, e o 
Frigorífico Boibras, de São Gabriel 
do Oeste (MS). A expectativa é 
que, em 2021, o crescimento do 
Programa Carne Angus chegue 
a 5% sobre o resultado deste 
ano. “Mesmo com a pandemia, 
podemos perceber que existe 
um mercado de valorização da 
Carne Angus que segue firme e 
em alta”, avaliou Ana Doralina. 

Apesar de diversos 
foodservices e restaurantes 
terem sido fechados ao longo 
de 2020 em razão do isolamento 
social, açougues, boutiques e 
casas de carne apresentaram 
crescimento. “Isso mostra que o 
próprio mercado foi se adequando 
à nova realidade de consumo”, 
explicou Ana Doralina. A gerente 
nacional destacou ainda que 
a Carne Angus mostrou estar 
muito bem avaliada entre os 

consumidores e que o mercado 
sinalizou a necessidade de 
oferta de cortes que chancelem 
qualidade, segurança em 
relação à saúde e procedência. 
“E foi assim que surgiram novas 
parcerias, novos formatos de 
negócios e que driblamos os 
efeitos negativos previstos pela 
pandemia”, afirmou, confiante de 
que novos e potentes parceiros 
vêm por aí em 2021. 

O Frigorífico Coqueiro 
credenciou-se ao Programa com 
a meta de que a linha com o selo e 
o padrão da Associação Brasileira 
de Angus alcançasse 50% da 
produção anual do frigorífico, à 
época de 25 mil cabeças. Os abates 
foram iniciados em maio de 2020 
com a produção de carcaças 
inteiras e, em dezembro, 65% da 
produção já estava certificada. 

Com a adesão do Coqueiro, o 
Carne Angus passou a ter cinco 
empresas certificando cortes no 
Rio Grande do Sul.  Para o sócio-
proprietário do Coqueiro, Luiz 
Roberto Saalfeld, incorporar 
a certificação da Angus 
conferiu à empresa ainda mais 
credibilidade. "Queremos buscar 
novos mercados, novos clientes, 
e uma parceria como essa faz 
toda a diferença. É uma honra", 
disse. O Coqueiro tem capacidade 

de abate de 100 animais/dia na 
planta gaúcha. 

Poucos meses após 
credenciar-se ao Carne Angus, 
em setembro, o frigorífico passou 
a estampar o Selo Angus Gold, 
chancela de qualidade superior 
do Programa Carne Angus, nas 
linhas entregues ao Mercado 
Ferrari e ao restaurante Baro 
Experiência Gastronômica, 
ambos em Porto Alegre (RS). 
Com isso, a empresa tornou-se 
a primeira do sul do Brasil com 
certificação Angus Gold. Até 
então, as únicas indústrias com 
esse padrão de excelência no país 
eram a VPJ Pecuária, de Mococa 
(SP), e o Grupo ARG, de Belo 
Horizonte (MG). As carnes que 
estampam o selo são de animais 
Angus definidos da Fazenda 
Pulquéria, de São Sepé (RS). 

Expandindo a atuação do 
Carne Angus no Centro-Oeste 
do país, a rede de supermercados 
Comper e o Frigorífico Boibras 
fecharam parceria que deu 
origem a um novo projeto com 
a chancela da associação: o  
Nobratta Angus. A iniciativa visa 
qualificar os cortes ofertados aos 
consumidores do Comper. Ao 
todo, 23 cortes, com destaque 
para peças com osso como o 
Contrafilé Cotê e o T-Bone, são 
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distribuídos em lojas do grupo 
em Campo Grande (MS) e em 
Cuiabá (MT). “Os cortes Nobratta 
valorizam tanto a produção de 
dianteiro quanto do traseiro, 
em um mix que traz opções 
diferenciadas ao cliente”, afirmou 
Márcio Silva, gerente nacional de 
formação do Comper. 

O diferencial desses 
produtos, segundo o gerente 
comercial do Comper, Fernando 
Bariani, é reconhecido pelo 
consumidor, que está disposto 
a pagar um adicional por isso. 
“O campo-grandense conhece 
carne, mas a Angus agregou 
ainda mais qualidade ao produto 
a que o consumidor estava 
habituado. Também temos 
muitos clientes de fora que 
buscam pela Angus.” 

E o trabalho por excelência 
nas gôndolas dos supermercados 
começa já no frigorífico. Para 

garantir o melhor aproveitamento 
de carcaças, o Boibras investiu 
em sistema de parceria com 
os produtores. O frigorífico 
selecionou, com o apoio da 
consultoria PECBR, fornecedores 
de animais Angus para 
assegurar constância de entrega 
e qualidade de acabamento. Um 
trabalho que inclui a seleção 
criteriosa de pecuaristas e de 
seus respectivos lotes. “De um 
grupo de 140 fornecedores, 
selecionamos aqueles com 
capacidade de abastecer o projeto 
com a qualidade que o Boibras e 
o Comper buscam”, explicou Caio 
Rossato, consultor de qualidade 
do Boibras.

De acordo com Ana 
Doralina, apesar de ser um polo 
de produção de Carne Angus, 
o Brasil Central, assim como 
outras regiões do país, ainda tem 
muito a crescer em consumo. Por 
isso, prevê que há espaço para a 
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Frigorífico Coqueiro, de São Lourenço 
do Sul (RS), estampa Selo Angus Gold

Presidente da Angus é consumidor do 
Festval e atesta qualidade dos produtos
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expansão da carne premium na 
região. “Os consumidores estão 
buscando cada vez mais produtos 
com diferenciais de qualidade 
como maciez, suculência, sabor 
e marmoreio. E a carne Angus 
Certificada atesta todos esses 
atributos ao estampar o selo 
em seus cortes. Se os varejos 
apostarem nesse mercado eles 
têm muito a evoluir, pois é uma 
tendência.”

Outro importante varejo que 
expandiu sua atuação com cortes 
Angus foi o Festval. Em parceria 
com o Grupo ARG, de Minas Gerais, 
passou a abastecer 13 lojas da rede 
de supermercados em Curitiba 
(PR) com 18 cortes Angus in 
natura, sendo sete da nova linha 
de porcionados em embalagem 
skin pack, além dos tradicionais 
hambúrgueres e linguiça de 
costela Angus Carapreta. A 
iniciativa deu início à marca 
Festval Angus Carapreta, lançada 

em outubro de 2020. “A rede já 
possuía um portfólio de padrão 
elevado, a exemplo da conceituada 
adega, e queria levar esse nível de 
qualidade e diferenciação também 
para o açougue, o que foi possível 
com a parceria com a Carapreta”, 
explicou Vitoriano Dornas Neto, 
diretor de agronegócios do Grupo 
ARG.  O dirigente lembra que, 
além da qualidade, a produção 
Carapreta carrega a chancela 
do Selo Sustentabilidade, que 
reconhece a preocupação do 
criatório com o meio ambiente e 
com as pessoas. 

Com produção oriunda de 
animais confinados na Fazenda 
Santa Mônica, localizada no 
município de São João da Ponte, 
no interior de Minas Gerais, o 
projeto tem ganhado a aceitação 
de clientes do Festval. Um deles 
é o presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski. Segundo o dirigente, 

o supermercado é reconhecido 
por vender produtos de qualidade, 
por isso, nada mais justo do que 
ter a carne Angus na gôndola. 
“Como cliente do Festval, garanto 
que os curitibanos vão apreciar 
muito a iniciativa e, depois 
que consumirem uma vez os 
produtos com o selo Angus, 
não vão querer saber de outro”, 
ressaltou Dzyekanski. 

As parcerias firmadas em 
2020 no Mato Grosso do Sul e no 
Paraná reforçam a importância 
do varejo na cadeia produtiva 
da carne. "Os frigoríficos são 
os responsáveis por manter a 
qualidade que vem do campo 
e fazer a padronização, mas os 
supermercados casas de carnes 
e boutiques são a ponte com o 
consumidor, trazendo a demanda 
por produtos de alta qualidade", 
disse Ana Doralina. Segundo a 
gerente, em 2021, novas parcerias 
devem surgir no varejo pelo país. 
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Nobratta Angus visa qualificar os cortes 
ofertados aos consumidores do Comper



.SUA RECEITA ANGUS

NEW YORK STEAK
ANGUS, CEBOLA
E PUPUNHA
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.INGREDIENTES
Cebola, 350g de New York Steak Angus, 400g de 
palmito pupunha.

1/2 cebola média (60 g), 4 colheres (sopa) (60 g) de 
manteiga sem sal.

400 ml de creme de leite fresco, sal e pimenta-do-reino 
branca moída na hora a gosto.

Azeite extra-virgem, salsinha, limão siciliano.

.MODO DE PREPARO
Cebola Assada

Embrulhe a cebola em papel alumínio e asse por  
30 minutos a 180 °C.

Tempere com três partes de azeite extra-virgem 
para uma parte de suco de um limão siciliano, sal e 
salsinha picada.

Purê de Palmito Pupunha

Cozinhe o palmito em água com sal.

Em uma panela salteie a cebola na manteiga.

Adicione o palmito cozido cortado em rodelas e 
metade do creme de leite.

Bata no liquidificador, adicionando o restante do creme 
de leite até atingir consistência desejada.

Ajuste o tempero com sal e pimenta a gosto.

New York Steak Angus

Tempere com pimenta do reino e sal. 

Grelhe o New York Steak até o ponto desejado e fatie.

O chef Fabio Lazzarini, do 
restaurante Varanda Grill, de 
São Paulo (SP), inspirou-se no 
sabor único do New York Steak 
Angus para surpreender. A 
harmonização com cebola assada 
e purê de palmito pupunha 
promete uma explosão de sabor. 
Experimente.
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.CHINA CADA 
VEZ MAIS
GOURMET

Ao contrário do que se 
imaginava, a pandemia não 
causou estragos no já embalado 
ritmo de exportações de carne 
bovina brasileira. Muito pelo 
contrário. Entre janeiro e 
novembro de 2020, os embarques 
cresceram 9% em volume em 
relação ao mesmo período de 2019. 
Segundo a Associação Brasileira 
de Frigoríficos (Abrafrigo), em 
termos de receita, a expansão 
chega a 14%, equivalente a uma 
movimentação de 1,84 milhão de 
toneladas e US$ 7,7 bilhões. Os 
números são para comemorar, 
e o desempenho do ano tem um 
nome: China. 

Enquanto o resto do 
mundo colocava o pé no freio 
nas compras por causa da 
pandemia, o país asiático, 
que já tinha passado pela 
fase mais aguda da Covid-19, 
foi às compras. Ou melhor, 
veio. Quando outros parceiros 
comerciais recuavam, a China 
ampliava a sua participação 
nos embarques brasileiros. Foi 
responsável pela importação 

de 1,07 milhão de toneladas, 
ou 57,9% das compras totais de 
carne bovina. Na contramão, 
países que figuram entre os 20 
maiores clientes reduziram suas 
compras. Nessa lista, estão Egito 
(-23,7%), Chile (-21,1%) e Rússia 
(-14,8%). “A China permanece 
alavancando o crescimento das 
exportações de carne brasileira, 
tanto pelas importações pelo 
continente quanto pela cidade-
estado de Hong Kong”, sustentou 
o presidente da Abrafrigo, 
Péricles Salazar, em entrevista 
concedida ao Anuário Angus 
antes de falecer vítima de 
Covid-19. Segundo o executivo, 
em uma radiografia do comércio 
exterior em 2020, percebeu-se 
que a maioria dos países do bloco 
europeu freou as importações 
e, globalmente, o mapa revela 
um empate, no qual 80 nações 
ampliaram as compras e outras 
80 reduziram.

Mas é na China que reside 
o grande potencial para a carne 
nacional. Nos últimos 10 anos, 
o gigante asiático vem em 
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Lígia Dutra destaca impacto do 
aumento do poder de compra na 
comercialização de alimentos
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um processo de desenvolvi-
mento econômico intenso. “A 
urbanização da população está 
a pleno, e isso traz mudanças 
de hábitos proporcionadas pelo 
aumento do poder aquisitivo 
das pessoas. São milhões de 
pessoas retiradas da pobreza 
e inseridas no mercado de 
consumo. E, quando as famílias 
têm essa elevação do poder de 
compra, o que elas consomem 
primeiro é o alimento”, pontua 
a superintendente de Relações 
Internacionais da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), Lígia Dutra. Somado 
a isso, vem ocorrendo também a 
substituição da proteína animal 
mais consumida pelos chineses 
por conta da peste suína. “Ainda 
deve demorar dois ou três anos 
a retomada do plantel suíno no 
país. Até lá, a carne bovina e a de 
frango estarão na linha de frente 
do consumo”, prevê Lígia. 

O Brasil já fez muito: 
chegou lá. Agora, a tendência 
é ampliar participação e galgar 
espaço nos nichos de carne 

superior, certificada e premium.  
“Existe muito espaço para 
produtos como a carne Angus, 
por exemplo. A população 
está entrando em costumes 
ocidentais e, junto com isso, 
vemos uma classe média forte 
e uma classe alta com grande 
poder de compra para esse tipo 
de produto. Não é à toa que nossos 
concorrentes estão nadando de 
braçada nessa oportunidade”, 
afirma Lígia, referindo-se à 
Austrália e aos Estados Unidos. 
A recomendação, garante ela, é 
fazer marketing do boi brasileiro. 
“Engana-se quem pensa que 
o chinês não se importa com 
sustentabilidade, principalmente 
para uma classe de consumidores 
mais atenta e exigente que está 
experimentando o boi gourmet”, 
destaca.

E os criadores de Angus do 
Brasil vêm colhendo os frutos 
desse bom momento interna-
cional. Nos primeiros 10 meses do 
ano, a elevação na venda de cortes 
Angus chegou a 76% em relação ao 
mesmo período do ano passado.   

 A China foi o comprador 
de 43% de toda a carne Angus 
brasileira exportada, ou seja, 
abocanhou 209 toneladas 
das 481 toneladas negociadas 
no período. “Os números nos 
mostram que a expectativa 
para 2021 é ainda mais positiva. 
Exportamos, até agora, 65% 
a mais do que o computado 
durante todo o ano de 2019, que 
já fechou com um incremento 
importante”, analisa a gerente 
nacional do Programa Carne 
Angus, Ana Doralina Menezes. 

Segundo ela, o câmbio foi 
altamente favorável, destacando 
que o desempenho positivo nos 
embarques é fruto de múltiplos 
fatores. “A carne bovina 
brasileira já ganhou espaço 
em mercados importantes e, 
depois disso, o que vemos é 
uma valorização que vai além 
da quantidade. Os países estão 
buscando um produto superior 
e de maior valor agregado 
para suprir a demanda de 
consumidores mais exigentes”, 
pontuou. 
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Os ganhos para quem 
exporta para a China são 
imensos. E os frigoríficos que 
conseguem habilitar suas 
plantas para aquele mercado não 
só precisam manter a relação 
de confiança – fundamental 
em qualquer operação de 
compra e venda –, mas também 
devem investir seus esforços 
na divulgação e promoção da 
carne brasileira e na construção 
da imagem do produto. “Os 
chineses não conhecem o Brasil, 
tampouco a carne brasileira. 
Essa é uma tarefa nossa. 
Precisamos mostrar o diferencial 
da nossa carne, fazer com que 
se destaque nas gôndolas e, 

acima de tudo, estar presentes 
em feiras e eventos voltados ao 
marketing do produto", afirma a 
superintendente da CNA.

Ao longo do ano, diversos 
parceiros do Programa Carne 
Angus fizeram exportações 
expressivas para a China. Entre 
os estabelecimentos que estão 
aproveitando esta oportunidade 
comercial, estão ARG, Estrela 
e Minerva Foods.  Somente no 
primeiro semestre de 2020, o 
Estrela, com planta em Estrela 
d’Oeste (SP), encheu três 
contêineres com 27 toneladas 
cada com Carne Angus Certificada. 
A carga incluiu cortes de acém, 

costela do dianteiro sem osso, 
peixinho e contrafilé.  De acordo 
com o diretor comercial do Estrela, 
Eduardo da Silva, os chineses 
são extremamente cautelosos e 
criteriosos com os seus próprios 
padrões de qualidade. O trabalho 
do frigorífico nas exportações, 
conta Silva, iniciou-se em 2015, 
quando a empresa enviava 
cortes Angus selecionados aos 
usuais compradores chineses de 
carne commodity, como forma 
de fazê-los provar o produto 
que estava sendo produzido por 
aqui. "O Brasil tem uma carne 
de alto padrão, com um sabor 
diferenciado do produto dos 
Estados Unidos", cita.

DEVER DE CASA

Frigorífico 
Estrela enviou 
carregamentos 
de cortes 
Angus para o 
Oriente
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.SUA RECEITA ANGUS

PICANHA
MALPASSADA
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.O FOGO
Tudo começa com o preparo do fogo. Para garantir o sabor e o calor 
necessários para o assado perfeito, não tem lenha melhor do que antigos 
piques de cerca substituídos da propriedade. Além de queimar bem, 
garantem a sustentabilidade do assado. Mas, se você estiver na cidade, 
lenha de eucalipto e carvão são opções mais práticas para o dia a dia.

.A CARNE
A escolha da picanha exige atenção ao selo de certificação Angus. Daniel 
Mello prefere peças médias com marmoreio e capa farta de gordura. Na hora 
de assar, ele recomenda: leve inteira à parrilla para manter o suco, o sabor e 
a maciez.

.O PREPARO
Salgue a peça com sal grosso e leve à parrilla em alta temperatura para selar. 
A dica do assador é cuidar a temperatura com a mão sobre a grelha. Antes 
de colocar a carne, certifique-se  de que o calor permite aguentar apenas 2 
segundos de exposição.  Leve a picanha à parrilla com a gordura virada para 
cima e deixe a peça entre 1 minuto e meio e 2 e meio. Em seguida, desloque-a 
para um local de temperatura mais amena (onde o assador consiga deixar a 
mão por 5 segundos). Nesse fogo mais moderado, siga até dourar, vire a peça 
e asse o lado da gordura. Uma picanha média leva cerca de 50 minutos de 
preparo.

Antes de servir, bata para retirar o excesso de sal e dê um calor na sua 
picanha para que chegue à mesa bem quente.

.NO PRATO
A dica é servir sempre a picanha malpassada e não cortar as fatias nem 
grossas demais, nem finas demais.

Bom apetite!

Cada corte tem seu ponto, e 
cada assador seus segredos. O 
criador Daniel de Souza Mello, 
da Cabanha Santa Eulália, de 
Pelotas (RS), traz aqui algumas 
dicas para preparar a melhor 
picanha Angus malpassada. 
Confira o passo a passo.
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Concurso de carcaça bom 
é aquele com aglomeração, 
debate e muita interação ao lado 
do gancho. Em um ano em que 
boa parte dessas características 
f icaram l imitadas p ela 
pandemia, coube ao Frigorífico 
Verdi, de Pouso Redondo (SC), 
o desafio de levar seu Concurso 
de Carcaça para a internet sem 
perder a essência. Para isso, a 
equipe da indústria, em parceria 
com a Associação Brasileira 
de Angus, montou um estúdio 
dentro da linha de produção, de 
onde foi transmitida a íntegra 
do abate de 214 animais Angus 
e cruza Angus. Na unidade, 
mantiveram-se somente os 
técnicos Angus e do Verdi para 
a avaliação.  

Evidenciando a qualidade e 
a padronização dos exemplares 
Angus, o Condomínio Agro-
pecuário Pernlochner (CAP), de 
Eduardo Pernlochner, de Treze 
Tílias (SC), alcançou a pontuação 

top do concurso catarinense. A 
empresa familiar, que levou o 
título entre os machos com o 
lote 9, atingiu total de 94 pontos. 
O lote vencedor era composto 
por 10 animais, todos castrados, 
e registrou peso médio de 290,55 
quilos. Para o produtor, o título 
conquistado é fruto de anos de 
trabalho em melhoramento 
genético, pastagens e manejos. 
“Ficamos muito felizes por 
tamanho reconhecimento”, disse.

Com rebanho de pouco 
mais de 500 animais, sendo 
75% Angus, a CAP trabalha com 
ciclo completo (cria, recria e 
engorda). “Os bezerros ganham 
suplementação durante o 
período de amamentação (creep 
feeding), são recriados em 
pastagem de aveia e azevém e, 
na fase final, são semiconfinados 
à base de silagem de milho e 
ração”, explicou Pernlochner. A 
propriedade abate de 180 a 200 
animais/ano.

.VITÓRIA CONSOLIDADA 
NO ABATE VIRTUAL
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Foram ao abate 
214 animais Angus 
e cruza Angus
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Acompanhando a prova 
de casa, o criador afirmou que o 
formato virtual teve desempenho 
muito positivo. O pecuarista já 
havia conquistado o primeiro 
lugar nos machos no Concurso 
de Carcaças do Verdi em 2016. Na 
edição deste ano, o segundo lugar 
na categoria ficou com George 
Thaler, também de Treze Tílias 
(SC), que pontuou com o lote 11 
(peso médio de 307,95 quilos e 
nota 93,5).

Entre as fêmeas, o destaque 
foi conquistado pelo produtor 
Roberto Natter, de Treze Tílias, 
que repetiu o feito alcançado pela 
propriedade na edição de 2019. 
O reconhecimento foi atingido 
com o lote 10, composto por 11 
novilhas com peso médio de 
230,45 quilos e 80,9 pontos. Para 
o criador, o prêmio representa o 
“resultado de um trabalho bem-
feito” na propriedade. 

Natter comanda, há 29 anos, 
a propriedade que era do pai, 
José Ehrenfried Natter. Lá atua 
com cria, recria e engorda. Como 
ferramentas para o preparo do 
rebanho, que é de 500 animais, 
sendo 250 de cruzamentos com a 
raça Angus, o produtor conta que 
faz uso de IATF, touros Puros de 
Origem (PO) e investe em trato de 

qualidade. São levados ao abate 
na propriedade ao ano em média 
400 exemplares.

O criador George Thaler 
ainda consagrou-se em segundo 
lugar entre as fêmeas com o lote 
11, que chegou a 80,83 pontos. O 
peso médio foi de 262,79 quilos. O 
prêmio de Destaque Principal nas 
fêmeas foi conquistado pelo lote 
3, de Nelito Taffarel, de Videira 
(SC). O Destaque Principal nos 
machos ficou com o lote 5, do 
produtor João Carlos Randon, de 
Tangará (SC). O mérito reconhece 
novos produtores que enviaram 
lotes para participar da disputa.

Segundo a gerente nacional 
do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina 
Menezes, os lotes estavam muito 
padronizados. “Isso é fruto de um 
trabalho de seleção e de preparo 
realizado pelos produtores”, 
ressalta, comemorando a 
parceria com o Frigorífico Verdi. 
A novidade de transmissão on-
line, indica ela, garantiu adesão 
extra na prova. “O concurso de 
2020 foi diferente por causa da 
pandemia, mas, mesmo assim, 
evidenciou carcaças de alta 
qualidade, e todos puderam 
acompanhar os abates”, avaliou. 
A média de peso entre as fêmeas 

foi de 245,46 quilos, e entre os 
machos, de 284,48 quilos.

Técnica em controle 
de qualidade na unidade do 
Frigorífico Verdi, Gabriela 
Menezes, acompanhou de perto 
as avaliações. De acordo com 
ela, o concurso teve padrão, 
gordura e precocidade dentro da 
classificação de quase 100% dos 
animais assistidos. “A qualidade 
Angus e a parceria do frigorífico 
Verdi mostram sua força e, 
principalmente, o quanto o 
produtor busca crescer e melhorar 
dentro da raça”, disse, ao lado da 
colega Francielle Soares.

Para o próximo ano, Ana 
Doralina espera que, se a pandemia 
permitir, mais concursos possam 
ser realizados e que a prática 
de reunir-se para acompanhar 
os abates possa ser retomada. 
“Infelizmente, em função da 
pandemia, o Concurso de Carcaças 
do Verdi foi o único realizado pela 
Angus em 2020. Nossa expectativa 
é que, em 2021, possamos 
nos encontrar nas unidades 
frigoríficas para assistir a essas 
disputas excepcionais, talvez 
em novos formatos, mas sempre 
mostrando o que a raça Angus tem 
de melhor para produção de carne 
premium”, projeta. 

As técnicas da Angus 
Gabriela Menezes 
e Francielle Soares 
acompanharam a prova

CRÉDITO: FRANCIELLE SOARES
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ROCAMBOLE
SUL-AMERICANO
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.INGREDIENTES
800g de bife de vazio, 150g de queijo coalho

50g de bacon em fatia (previamente tostado   
até ficar crocante)

Chimichurri a gosto 

Sal parrillero

.MODO DE PREPARO
Com uma faca afiada, abra o bife de vazio para obter 
uma superfície bem extensa. Bata um pouco para 
deixar a carne com espessura homogênea. Apare as 
arestas para que a carne fique em forma retangular.

Tempere com pouco sal dos dois lados e coloque a 
carne com a parte interna para cima sobre uma tábua. 
Cubra com o queijo coalho, as fatias de bacon e o 
chimichurri.

Enrole em forma de rocambole e amarre com 
barbante.

Asse na grelha até atingir o ponto desejado. Para servir 
ao ponto, o tempo médio é de 40 minutos na grelha.

.DICA:
 A receita também pode ser produzida no forno. 

O chef Roberto Majó,  do 
restaurante Fazenda 
Barbanegra, de Porto Alegre 
(RS), entende de carne como 
poucos. E, atendendo a esse 
pedido especial para o Anuário 
2020, ele nos traz aqui os 
segredos do seu  aclamado 
Rocambole Sulamericano com 
Carne Certificada Angus.
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.ELES SÃO
MAIS ANGUS

O dia a dia de quem trabalha 
intensamente para garantir que 
um produto de alta qualidade 
chegue à mesa dos brasileiros, de 
quem mora longe da família para 
viver um grande sonho e de quem 
carrega consigo a responsabilidade 
de fazer parte de um dos maiores 
programas de carne do país. 
Em 2020, a Angus contou 
histórias, exemplos de superação 
e conquistas de pessoas que 
atuam com seriedade e paixão no 
Programa Carne Angus Certificada. 
Ao todo, a série de reportagens 
#EuSouMaisAngus reúne relatos 
de profissionais espalhados por 
todo o país e que fazem com 
que a Angus seja reconhecida 
por sua atuação de excelência e 
desenvolvimento constante.  

A cada semana, experiências 
como a do assistente de controle 
de qualidade Mateus Chaveiro 
Santos ganham as redes sociais 
e o site da Associação Brasileira 
de Angus. Integrante da equipe 
desde 2018, Santos tem duas 
grandes paixões: a pecuária 
e o direito. E é entre elas que 
divide sua rotina. Quando não 

está atuando no Frigorífico Boa 
Vista Alimentos, em Goianira 
(GO), o jovem dedica parte de seu 
tempo à graduação. “Trabalhar 
na Angus é saber que temos de 
garantir que o melhor da carne 
chegue com qualidade para os 
consumidores”, afirma. 

Segundo a gerente nacional 
do Programa Carne Angus, Ana 
Doralina Menezes, o projeto 
foi criado com o objetivo de 
reconhecer e enaltecer o trabalho 
de técnicos, assistentes do 
controle de qualidade e demais 
profissionais que representam 
o Programa Carne Angus 
Certificada. “A grande maioria 
da equipe do Carne Angus 
não se conhece pessoalmente, 
pois seus integrantes estão 
espalhados por todo o país. 
Contar essas histórias é uma 
linda forma de aproximá-los 
e mostrar que, por mais que 
alguns estejam sozinhos no dia 
a dia do frigorífico, somos uma 
única família”, completou a 
gerente, que começou a carreira 
como a maioria dos técnicos: 
no frigorífico.
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CRÉDITO: BEATRIZ BENCICI

CRÉDITO: PEDRO AUGUSTO NETO
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Ana iniciou sua trajetória 
na Angus como certificadora 
de desossa no interior do 
Rio Grande do Sul e passou 
por cargos de supervisão e 
coordenação de uma das regiões 
de maior importância em abate 
de cortes certificados até chegar 
à gerência do programa. "A partir 
do momento em que eu entrei 
para o frigorífico, virei a Ana 
da Angus e sou até hoje. Tenho 
muito orgulho disso", conta. E 
é com base em sua experiência 
na indústria que ela explica que 
os profissionais tomam para si 
a grande responsabilidade de 
representar a associação em seu 
local de atuação. 

Para algumas pessoas, 
desafios precisaram ser superados 
para que o sonho de fazer parte do 
Carne Angus fosse concretizado. 
Técnica de controle de qualidade 
no Frigorífico Verdi, em Santa 
Catarina, Gabriela de Menezes 
conta que seu início não foi muito 
fácil, em razão da desconfiança 
que alguns produtores sentiram 
ao ver uma profissional jovem 
responsável por um projeto tão 
grande no Estado. Para enfrentar 
as adversidades, ela contou com 
o apoio da equipe da Angus e do 
frigorífico. "A relação que adquiri 
com os produtores e clientes 
hoje em dia é uma das coisas 
de que mais tenho orgulho na 
minha vida."

Outro desafio imposto pela 
rotina dos profissionais é a 
saudade, já que muitos residem 
distante da família. Como 
é o caso de Beatriz Bencici. 
Há cinco anos, a técnica de 
controle de qualidade dos 
frigoríficos Brasa, em Elias 
Fausto (SP), Braslo, em Osasco 
(SP), e Intermezzo Gourmet, em 
São Paulo (SP), vem aprendendo 
a lidar com os 400 quilômetros 
que a separam dos pais. "A 
saudade é diária", conta. 
Sentimento compartilhado por 
Pedro Augusto Neto. Atuando 
como técnico do controle de 
qualidade volante nas unidades 
do Frigorífico Minerva em Rolim 
de Moura (RO), Araguaína (TO) e 
Barretos (SP), admite a falta da 
noiva Letícia e do filho Nícolas, 
mas garante: são esforços 
diários que valem a pena, pois 
fazer parte do time da Angus 
é sinônimo de conhecimento 
e aprendizado diário, além de 
um grande ganho profissional. 

Mas as histórias dos 
técnicos do Programa Carne 
Angus ainda não terminaram. 
Com abates em expansão, 
sempre há um novo contratado 
para o time. Em 2021, a Angus 
seguirá contando um pouco 
da vida desses profissionais e 
seus desafios. Todos os relatos 
podem ser conferidos no site 
da associação (angus.org.br).
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CRÉDITO:  MATEUS CHAVEIRO SANTOS

CRÉDITO: WESLEY ALVES DOS SANTOS
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DO WOLF
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.INGREDIENTES
Costela Angus Certificada

Sal de parrilla

.MODO DE PREPARO
Com a carne em temperatura ambiente, salgue bem 
dos dois lados.

Faça um fogo brando e não se esqueça de usar junto ao 
carvão um pouco de lenha.

Coloque a carne sobre o fogo brando da churrasqueira 
com a parte da gordura virada para cima.

Após alguns minutos, vire a gordura para baixo, deixe 
dourar e vire novamente.

O tempo de preparo varia de acordo com o tamanho 
da janela, mas,  em média, o costelão leva duas  
horas no fogo.

Sal e horas de fogo são a 
combinação de sucesso do criador 
João Francisco Bade Wolf, da 
Cabanha dos Tapes, de Tapes 
(RS), na hora do preparo de seu 
prato favorito de domingo: uma 
janela Angus na brasa. Vinda 
diretamente do Frigorífico 
Coqueiro, de São Lourenço do 
Sul (RS), a costela encanta pela 
simplicidade e qualidade da 
Carne Angus Certificada.
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.EQUIPE TÉCNICA

LEANDRO DA SILVEIRA
HACKBART

VIVIAN
PÖTTER

ANA DORALINA
MENEZES

SILVIA
DE FREITAS

Conselheiro Conselheiro Conselheiro

Representante ANC

MÁRCIO SUDATI
RODRIGUES

FERNANDO FLORES
CARDOSO

HEITOR LUTTI P.
MACHADO

Presidente Conselheiro Conselheiro

CAMILA
LARA

ADEVOLMIR
LIMA DA SILVA

JÚLIA
NOVELLO

GUSTAVO FERREIRA
PIMENTEL

LUIZ WALTER
LEAL RIBEIRO

Convidado Jovem

(49) 98839.7790
adevolmir@yahoo.com.br
Lages/SC

Convidado Jovem

(15) 99702.2011
gfp29z@gmail.com
Itapeva/SP

(55) 99112.3916/ 99906.1472
luizwalterr@terra.com.br
Santana do Livramento/RS

ANA PAULA
NEVES

GUSTAVO PIRES
RIBEIRO

OTÁVIO PIRES
SICCO

(55) 99936.1615
anapaulavneves22@gmail.com
Santa Maria/RS

(66) 99227.6659
Gustavo@corretaagronegocio.com.br
Água Boa/MT

(53) 98433.4422
opsicco@gmail.com
Jaguarão/RS

.CONSELHO TÉCNICO

.CORPO TÉCNICO



CRÉDITO: GABRIEL OLIVERA
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ANA DORALINA
MENEZES

SILVIA
DE FREITAS

HEITOR LUTTI P.
MACHADO

FERNANDO FURTADO
VELLOSO

DIMAS
ROCHA

ANTONIO F.
CHAVES NETO

SAMUEL AGOSTINHO
DE BORTOLI

RENATO PINTO
PAIVA

RAFAEL MARQUES
GOMES

(51) 3392.6502/ 99835.8100
fernando.f.velloso@gmail.com
Porto Alegre/RS

(51) 99904.3356
fazrocha@yahoo.com.br
Cachoeira do Sul/RS

(43) 3275.1811/ 99972.0309
vetchaves@uol.com.br
Arapongas/PR

(45) 99972.3425
luis.veterinario@terra.com.br
Cascavel/PR

(53) 99945.4453
zecasevero@hotmail.com
Dom Pedrito/RS

(54) 99117.0773
ivanpvguazzelli@outlook.com
Vacaria/RS

(49) 99951.6966
sdebortoli@hotmail.com
Salto Veloso/SC

(55) 99977.7281/ 3411.5403
renatopaivauru@gmail.com
Uruguaiana/RS

(51) 99971.9917
rgomes.vet@hotmail.com
Porto Algre/RS

FLÁVIO MONTENEGRO
ALVES

FÁBIO DA SILVA
AZEREDO

AUGUSTO MARSOLA
PANSANI

LUIZ SÉRGIO SANTOS
DE FARIA

JOSEMIM DE LIMA
GUERREIRO

JOSÉ CARLOS
GUASSO

JOSÉ NEI CORRÊA
SEVERO

LUÍS AUGUSTO
COPETTI

IVAN PEDRO VERDI
GUAZZELI

OTÁVIO PIRES
SICCO

VINICIUS AQUINO
ALVES FARIA

RICARDO TEIXEIRA
PALETTA

REDNILSON
MORELLI GÓIS

(55) 3422.7595/ 99974.3024
cabanhasantoantao@gmail.com
Alegrete/RS

(53) 99946.6031
bageazeredo@hotmail.com
Pelotas/RS

(17) 99737.3340
pansaniaugusto@gmail.com
Fernandópolis/SP

(53) 3225.3805/ 98414.9065
lssdefaria@gmail.com
Pelotas/RS

(55) 3430.3337/ 99977.6644
josemim.guerreiro@bol.com.br
São Borja/RS

(51) 99748.3341
guassojcarlos@gmail.com
Cachoeira do Sul/RS

(42) 99153.9008
kcofaria@yahoo.com.br
Guarapuava/PR

(35) 99982.1339
ricpaletta@yahoo.com.br
Jacutinga/MG

(17) 3215.7976/ 99201.9181
rednilson.gois@centralembryo.com.br
São José do Rio Preto/SP
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.ABERTA TEMPORADA 
DE GENOTIPAGEM

O que parecia um futuro 
distante já é presente na raça 
Angus. Selecionadores deram 
início às remessas de material 
para genotipagem de seus 
reprodutores, um processo que 
promete ganhar corpo em 2021. 
Para tornar essa tarefa simples 
e segura, a Associação Brasileira 
de Angus lançou, em dezembro 
passado, um sistema operacional 
exclusivo para informe e 
rastreamento de amostras. O 
software permite ao criador 
o cadastro dos reprodutores 
a serem genotipados e 
acompanhamento em tempo real 
da demanda. Segundo o diretor e 
presidente do Conselho Técnico 
da Angus, Márcio Sudati, mais do 
que dar agilidade à genotipagem 
do rebanho Angus, a plataforma 
funciona como banco de dados 
dos genótipos da raça. 

Um dos primeiros a remeter 
suas amostras para análise, 
Sudati testou o sistema com 
êxito e já aguarda os resultados 

de 15 exames solicitados. Ao lado 
dele, estão outros selecionados 
que confiam nos avanços que 
a genômica trará aos rebanhos 
da raça. O mais esperado deles 
é a predição de resistência ao 
carrapato, uma característica que 
está sendo operacionalizada de 
forma inédita no mundo para a 
raça. Segundo o geneticista e chefe-
geral da Embrapa Pecuária Sul, 
Fernando Cardoso, o ineditismo 
do estudo brasileiro vem 
despertando interesse, inclusive, 
de pesquisadores ao redor do 
mundo, tanto do meio acadêmico 
quanto da iniciativa privada. 

Cardoso aponta que a 
predição para a resistência 
ao carrapato é tratada como 
prioridade porque deve auxiliar 
a estancar perdas expressivas na 
pecuária. Estimativas sinalizam 
que o carrapato suga R$ 18,5 
bilhões da economia nacional 
todos os anos. Mas há outras 
linhas de estudo no horizonte do 
Brasil. O pesquisador ressalta  que 

há planos para que a genômica 
permita a seleção para alta 
capacidade de termorregulação e 
imunocompetência, estudos que 
também estão em tratativas com 
parceiros internacionais. 

Outra inovação que surge 
no horizonte com a genômica 
é a capacidade de predizer que 
reprodutores gerem descendentes 
cuja carne tenha índices de 
ácidos graxos benéficos à saúde 
humana. “São estudos para 
um futuro, mas que só serão 
possíveis lá adiante porque 
estamos começando agora esse 
trabalho”, completou o gerente 
de Fomento da Angus, Mateus 
Pivato. Entre as novidades, 
também está a identificação 
de indivíduos portadores de 
doenças genéticas e aqueles 
de maior eficiência alimentar, 
uma tendência que vem sendo 
posta à prova em testes anuais 
capitaneados pela Associação 
Brasileira de Angus em parceria 
com a Embrapa em Bagé (RS).



165ANUÁRIO 2020

PARCERIAS

CRÉDITOS: CAROLINA JARDINE

A avaliação genômica 
permite ao pecuarista tomar 
decisões mais acertadas, 
direcionando acasalamentos 
e recursos extras de nutrição 
aos indivíduos capazes de 
imprimir  característ icas 
desejadas no rebanho. De 
posse dos marcadores, o 
criador também amplifica o 
proveito econômico de touros 
jovens superiores, uma vez 
que agilizam sua utilização 
no rebanho, antecipando 
benefícios que só poderiam ser 
colhidos em algumas gerações. 
“A genômica reduz o intervalo 
de gerações permitindo que se 

escolham animais mais jovens 
e mais cedo. É como trocar de 
carro. Não adianta ter o melhor 
carro de 2018 em 2020. Ele 
pode até ter sido o melhor do 
seu ano, mas, no momento, já 
haverá outros melhores do que 
ele”, exemplifica. 

A genômica do rebanho 
Angus do Brasil tem uma 
população de referência de 
7 mil cabeças, amostragem 
compilada graças à colaboração 
de criadores e a parcerias 
firmadas pela associação ao 
longo dos últimos anos. Tudo 
começou em 2012, quando se 

iniciou pesquisa com a Unesp 
de Jaboticabal (SP) para resis-
tência ao carrapato, eficiência 
alimentar e características 
de importância econômica. 
“Consultamos pesquisadores da 
área de genômica, profissionais 
argentinos, americanos e 
brasileiros, e todos foram 
unânimes em sinalizar que o 
melhor caminho era a formação 
de nossa própria população de 
referência”, recorda a médica 
veterinária, ex-presidente do 
Conselho Técnico da Angus 
e proprietária da Cia Azul 
Agropecuária, de Uruguaiana 
(RS), Susana Macedo Salvador.

Associação 
Brasileira de 
Angus já está 

recebendo 
amostras 
de pelo e 

encaminhando 
para análise
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• Para solicitar um exame de genotipagem Angus, basta acessar o sistema por 
meio do link https://app.sifatweb.com.br/angus ou leia o QR Code acima com 
seu celular;

• Use o login e senha de cadastro no sistema de genotipagem. Se você ainda não 
tem o acesso, realize seu cadastramento no sistema; 

• Preencha os dados de seus reprodutores, identificando cada exemplar. Escolha 
o laboratório onde deseja fazer o teste (Neogen ou Zoetis) e o tipo de teste a ser 
feito. Para finalizar seu pedido, clique em enviar;

• Pelo Correio, remeta à Associação Brasileira de Angus as amostras de pelo 
coletadas e devidamente identificadas em envelopes ou cartões de coleta;

• A Associação formatará as amostras e as enviará ao laboratório para 
genotipagem, mantendo uma amostra reserva, quando houver material 
biológico suficiente. Só então o sistema irá gerar o boleto para pagamento do 
custo do teste, que poderá ser acessado remotamente pela plataforma;

• O processo de genotipagem deve levar de 40 a 60 dias. O resultado será 
enviado à Associação Brasileira de Angus, que o remeterá ao criador via 
sistema e ao banco de dados genômicos da ANC/PROMEBO para o cálculo das 
predições e DEPs enriquecidas;

• Todas as etapas do processo poderão ser acompanhadas de forma remota pelo 
sistema, algo semelhante ao rastreio de encomendas dos sites de venda on-line;

• O criador será notificado de cada movimentação do processo por meio de 
alertas pelo email cadastrado;

• Todos os genótipos ficarão arquivados no sistema e banco de genótipos da 
Associação Brasileira de Angus. Os resultados das avaliações genômicas 
estarão disponíveis no site do PROMEBO.

Em 2020, um importante 
passo foi dado com a parceria 
público-privada (PPP) firmada  
com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). O acordo tem previsão 
de duração até 2023 e busca o 
desenvolvimento de metodologia 
e ferramentas para, dentro da 

raça, selecionar linhagens com 
maior adaptação tropical, de pelo 
mais curto, mais resistentes ao 
carrapato, mais adaptadas ao 
calor, mantendo suas tradicionais 
características produtivas e de 
qualidade de carne.  “A expectativa 
é seguir incrementando a 
população de referência com 

mais animais genotipados, mas 
focando a formação de população 
para resistência ao carrapato. 
Com isso, teremos um diferencial 
para o Angus do Brasil, com 
reprodutores mais adaptados aos 
trópicos, selecionados para terem 
pelo curto, menos parasitas e alta 
produtividade”, diz Cardoso.

COMO USAR O SISTEMA 
DE ENVIO DE AMOSTRAS 
PARA GENOTIPAGEM



0800 645 7775 | allflex.global/br | @allflexbrasil

É mais que um brinco.

A identificação animal é uma ferramenta muito útil na gestão e manejo. Com ela, o 
pecuarista ganha acesso a informações de nutrição, uso de medicamentos, repro-
dução e genética, entre outras. A Allflex tem várias soluções de identificação visual, 
eletrônica e amostragem de tecidos.

Informação, esse é o futuro da Pecuária. Você está pronto para mais?

É uma garantia de origem.



O que os anos anteriores 
já sinalizavam se concretizou 
em 2020. O mercado para a 
genética de touros nacionais 
nunca foi tão promissor como 
neste ano. Segundo  relatório 
da Associação Brasileira de 
Inseminação Artificial (Asbia), os 
primeiros três trimestres do ano 
tiveram incremento de 28,72% 
na comercialização de doses de 
sêmen Angus sobre a mesma 
base de comparação de 2019.  
A expectativa é que 2020 feche 
com comercialização geral de 7 
milhões de doses da raça Angus, 
marca histórica. Resultado ainda 
mais promissor quando se 
considera que a comercialização 

da genética nacional nestes três 
primeiros trimestres cresceu 52% 
comparada ao mesmo período de 
2019. “Dos 5,1 milhões de doses 
totais vendidas neste período, 
1,2 milhão de doses se referem 
à genética essencialmente  
brasileira”, informou o gerente 
de fomento da Angus, Mateus 
Pivato. 

O fator câmbio ajudou 
nesse movimento de compra da 
genética nacional em detrimento 
da importada, com o dólar 
permanecendo na maior parte do 
ano acima da faixa dos R$ 5,30. 
Mas o câmbio não teria impacto 
algum se a qualidade do trabalho 

de seleção do Angus no Brasil 
não estivesse a pleno. “O câmbio 
não teria influenciado se o Angus 
brasileiro não apresentasse 
outros predicados. Na verdade, 
foi uma janela de oportunidades 
para o crescimento dos negócios 
com genética nacional”, afirma 
Fábio Barreto, diretor da Progen. 
A central de inseminação 
registrou, só em outubro, um 
aumento de produção na casa 
dos 90% sobre 2019. “Esse índice 
não reflete a média do ano 
inteiro, pois, ao longo de 2020, 
fizemos várias contratações 
de touros, mas acredito que a 
alta na produção ficará na casa 
dos 50% neste ano”, comemora 

CRÉDITO: KATIULCI SANTOS
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.A DISPARADA DO 
ANGUS NACIONAL



Barreto. Segundo ele, a Progen 
praticamente dobrou o número 
de touros Angus em coleta. 
“Estamos com fila de espera pela 
genética nacional”, diz o diretor 
da central, que mantém uma 
bateria de 120 touros em serviço.

A continuidade do câmbio 
favorável certamente vai 
contribuir para que as previsões 
se confirmem, mas é no trabalho 
da Associação e no empenho dos 
produtores que reside o grande 
sucesso da raça. A entrada da 
genômica é, indiscutivelmente, 
um novo marco na seleção de 
reprodutores da raça, uma vez 
que permitirá a identificação 
de características que só 
são possíveis através dessa 
tecnologia, garantindo maior 
segurança na hora de adquirir 
genética nacional. “Temos 
uma grande expectativa com 
a genômica, que vai aumentar 
a acurácia das DEPs dos touros 
jovens e transmitir confiabilidade 
na contratação desses animais”, 
completou o diretor da Progen.

Para a gerente de Produto 
Corte da Genex, Juliana 
Ferragute, a evolução do 
Programa de Melhoramento de 

Bovinos de Carne (Promebo) é 
outro fator determinante para 
a expansão contínua do uso 
do Angus nacional. “Como a 
maioria dos touros contratados 
são jovens, o programa tem de 
passar a segurança do resultado 
positivo. E acredito que a 
genômica agregada à avaliação 
genética tradicional será um 
grande avanço para a pecuária 
de corte”, prevê. 

Na Genex, o crescimento da 
venda de sêmen Angus nacional 
foi muito maior que o mercado. 
A participação da central nesse 
mercado era quase nula até 
2018. A partir de 2019, começou a 
contratação de touros nacionais, 
mas só em 2020  esse trabalho 
ganhou ritmo. “Contabilizamos 
a contratação de 10 touros e a 
compra de outros três para atender 
à demanda”, afirma Juliana. 

Segundo ela, para 2021 
a empresa permanece com 
planos de fomentar a genética 
nacional. “Trabalhamos com 
um cenário de arroba e bezerro 
valorizados e com a necessidade 
de reposição de fêmeas. Por isso, 
acreditamos em investimentos 
na genética nacional iguais ou 

ainda maiores que os de 2020.”

Outro exemplo que 
confirma a valorização do 
Angus nacional vem da Select 
Sires. A central apresentou 
em 2020 um crescimento de 
135% na comercialização da 
genética brasileira. “Mais do que 
dobramos a venda de sêmen de 
animais produzidos no Brasil”, 
confirma o diretor de produto 
da Select, Felipe Escobar. Ele 
destaca que o desempenho se 
deve a um conjunto de fatores, 
que vai do dólar valorizado, que 
tornou a genética importada 
menos competitiva, até a  
pandemia, que afetou a logística 
de muitas empresas, e também 
a inegável qualidade dos touros 
nacionais que estão disponíveis 
nas centrais. 

Segundo Escobar, o mercado 
está cada vez mais competitivo, 
o que se percebe facilmente 
pelos resultados dos leilões de 
Primavera. “Enxergamos esse 
movimento como algo positivo, 
uma vez que vai incentivar 
produtores a buscar cada vez 
mais a excelência em seus 
animais, qualificando a oferta 
de touros”, pontua.

Além de maior venda de sêmen 
brasileiro, centrais também 
estão na cola de touros jovens 
superiores para suas baterias
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Ve n c e n d o  q u e s t õ e s 
culturais e técnicas,  a 
inseminação artificial vem 
avançando com consistência 
de sul a norte do Brasil. 
Caminho claro de uma pecuária 
mais profissional, a técnica 
ganhou terreno alicerçada 
no melhoramento genético e 
na busca por animais mais 
produtivos e rentáveis. Para 
se ter uma ideia, nos últimos 
18 anos, a comercialização de 

sêmen passou de 7,1 milhões 
de doses, em 2002, para  18,9 
milhões de doses em 2019, 
crescimento de 270%. Em 2002, 
apenas 5,9% das matrizes de 
leite e de corte do rebanho 
brasileiro eram inseminadas 
artificialmente. Em 2019, houve 
crescimento para 15,9%. Os 
dados fazem parte de estudo 
realizado pelo Departamento 
de Reprodução Animal da 
Faculdade de Me dicina 

PIETRO S. 
BARUSELLI
Professor titular da Faculdade 
de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (FMVZ) da 
Universidade de São Paulo 
(USP) Departamento de  
Reprodução Animal (VRA). 

barusell@usp.br
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Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, com 
base em números da Associação 
Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia) e do Anualpec.

Apesar de os números 
indicarem uma curva ascendente 
da técnica no rebanho brasileiro, 
pesquisadores estão convictos 
de que ainda há um futuro 
promissor a ser conquistado. 
Afinal, sozinho, o Brasil tem 
215 milhões de cabeças de 
bovinos com aproximadamente 
90 milhões de fêmeas (vacas 
e novilhas), um universo 
gigantesco a ser explorado sob 
o aspecto de ganhos produtivos 
e econômicos. Imagine que cada 
ponto percentual de expansão no 
uso de IA no rebanho brasileiro 
significa um adicional em torno 
de 1 milhão de matizes, ou seja, 
o mesmo que todo o rebanho de 
inúmeros países. Compreensível 

então entender por que o Brasil 
ainda tem dificuldades para 
atingir a média mundial de 
fêmeas em idade reprodutiva 
inseminadas artificialmente de 
22%. Afinal, falar de um aumento 
de inseminação em países onde 
os rebanhos são pequenos é 
fácil, algo muito diferente do que 
estimar crescimento no Brasil, 
país com o maior rebanho de 
matrizes do mundo.

Sem sombra de dúvidas, o 
Brasil irá continuar aumentando 
o uso da inseminação artificial 
em seus rebanhos porque a 
técnica é economicamente 
viável, é sustentável e, com ela, 
o produtor ganha mais dinheiro. 
A expectativa é que, crescendo 
à taxa de 10% ao ano, dentro de 
aproximadamente cinco anos, 
o Brasil atinja a média mundial 
de matrizes inseminadas, o 
que significa um novo passo 

para a pecuária tanto em 
aspectos quantitativos quanto 
qualitativos. É evidente que 
temos ainda muitos entraves 
a serem superados, entre eles 
merecem destaque a formação 
de mão de obra especializada 
p a r a  o p e r a c i o n a l i z a ç ã o 
dos processos na fazenda 
e a produção de genética 
direcionada para a realidade dos 
diferentes sistemas brasileiros 
de produção.

Uma certeza é que o 
mercado de carne premium 
vem se servindo da técnica 
para ganhar velocidade no 
melhoramento genético e 
qualidade à mesa. Fenômeno 
evidente ao percorrer fazendas 
e verificar a expansão do 
cruzamento principalmente 
voltado à produção de carne de 
qualidade, segmento no qual a 
raça Angus ganha destaque. 

CRÉDITO: CAROLINA JARDINE
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Se avaliarmos apenas os 
rebanhos de corte, verifica-se 
significativo crescimento do 
emprego da IA, passando de 5,9% 
em 2002 (do total de 56.185.081 
matrizes de corte) para 17,8% 
em 2019 (do total de 56.208.822 
matrizes de corte). Em 2002 eram 
inseminadas 3.394.001 femêas 
de corte em idade reprodutiva, 
chegando a 9.695.422 em 2019 
(aumento de 285%). Um cenário 
no qual a Angus é líder, com 
mais de 5,8 milhões de doses 
comercializadas em 2019. Para 
se ter um padrão de comparação, 
Austrália e Estados Unidos – 
dois importantes produtores 
mundiais de carne — operam 
com inseminação artificial 
entre 1% e 6% das matrizes do 
rebanho de corte.

O cenário promissor da IA 
no Brasil está alicerçado em 

algumas questões essenciais 
que favoreceram sua expansão. 
A primeira é uma mudança 
cultural por parte dos criadores 
que passam a enxergar a técnica 
como fonte de novos rendimentos. 
Movimento que, evidentemente, 
ainda tem muitos adeptos a 
serem conquistados. Outra 
se refere ao desenvolvimento 
tecnológico que vem facilitando 
o processo ao longo dos anos. 
Um exemplo claro é a própria 
IATF, que permite ao criador 
a inseminação das novilhas e 
vacas em períodos prédefinidos, 
sem a necessidade da detecção 
do cio, programando o trabalho 
na fazenda, simplificando o 
manejo e reduzindo custos. 
Atualmente, 87% de toda a 
inseminação artificial feita no 
Brasil é por tempo fixo, frente 
a 13% que ainda dependem da 
detecção de cio.

Mas esses processos 
dependem diretamente da 
qualificação dos profissionais 
envolvidos com a inseminação. 
Estima-se que hoje existam 
4,5 mil especialistas em 
reprodução aptos a realizar a 
atividade no Brasil. Um time 
que vem inseminando 18 
milhões de vacas ao ano, como 
já referimos, 15,9% das fêmeas 
em idade reprodutiva. Ou seja, 
para chegar aos sonhados 22% 
seriam necessários, do dia 
para a noite, mais 3 mil a 4 mil 
especialistas no campo. Agora, 
imagine o mercado profissional 
aberto com a inseminação das 
90 milhões de fêmeas em idade 
reprodutiva no Brasil.

Para entender  esse 
movimento no campo, primeiro 
pre cisamos compreender 
a motivação do pecuarista. 
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Uma fotografia visível nessas 
últimas duas décadas foi o 
avanço na identificação de 
animais mais produtivos com 
alta acurácia. Os programas 
de melhoramento genético 
foram um atrativo consistente 
para o boom da inseminação 
e devem manter-se assim. 
Cada ano com mais dados 
e com maior confiabilidade 
nas avaliações genéticas, o 
pecuarista tem a opção de 
escolher acasalamentos com 
maior precisão sem perda de 
tempo e, principalmente, de 
recursos. 

Na prática, o criador 
constatou que a inseminação, 
através da IATF, garante maior 
fertilidade ao rebanho e maior 
ganho genético na escolha de 
reprodutores melhoradores em 
comparação à monta natural. 
Pesquisas desenvolvidas pelo 
Departamento de Reprodução 
Animal da Universidade de 
São Paulo indicam que cada 
R$ 1,00 investido em IATF gera 
para a cadeia produtiva R$ 4,20 
de ganho adicional. A conta é 
simples e leva em consideração 
uma comparação qualitativa 
e quantitativa dos ganhos 

advindos da inseminação 
versus a monta natural. Afinal, 
quando uma propriedade migra 
de um sistema para outro, ela 
amplifica sua produção por 
hectare, otimiza a pecuária, 
produzindo mais com maior 
lucratividade por área.

Mesmo assim, estatísticas 
indicam que 84% dos bezerros 
nascidos no Brasil ainda provêm 
de monta natural. A pergunta 
que impera quando pensamos 
sobre esse índice diz respeito 
a por que tanta gente ainda 
insiste em seguir com o processo 
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tradicional, comprovadamente 
menos eficiente e lucrativo? 
A resposta a essa pergunta 
é a mesma dada quando se 
lança um novo equipamento 
ou aplicativo no mercado: todo 
processo tecnológico demanda 
tempo para ser implementado e 
mais tempo ainda para ganhar a 
confiança do consumidor.

Manter a inseminação 
artificial em rota de expansão é 
um trabalho que também cabe às 
entidades do setor. Associações 
como a Angus, criadores, 
cooperativas, governo e políticas 
públicas devem assegurar que 
as informações cheguem ao 
produtor para a correta tomada 

de decisão. É o conhecimento 
que guia a produção rumo a um 
futuro mais lucrativo. 

O Brasil tem hoje 170 milhões 
de hectares de pastagens, e o 
sistema de cria ocupa 70% dessa 
área. A eficiência da nossa 
pecuária ainda é baixa, assim 
como a fertilidade de nosso 
rebanho (60 bezerros produzidos 
por 100 matrizes/ano). Para se 
ter um padrão de comparação, a 
mudança do sistema de produção 
de bezerros poderia elevar a 
produtividade de uma propriedade 
da casa dos 100 quilos de bezerro/
hectare/ano para mais de 200 
quilos (considerando a média 
nacional de 1 UA por hectare). 

Como conseguir isso? 
Basta fazer algumas contas. 
Enquanto a monta natural 
resulta em taxa de fertilidade 
de 60%, com utilização da 
IATF é possível atingir 80%, 
com aumento considerável do 
número de vacas gestantes no 
início da estação de monta. 
As vacas que se tornam 
gestantes no início da estação 
de monta parem na melhor 
época, produzem bezerros mais 
pesados e apresentam maior 
taxa de reconcepção. Além 
disso, inseminar as fêmeas com 
sêmen de touros melhoradores 
também traz ganho de peso 
adicional na desmama dos 
produtos, ganhos quantitativos 

CRÉDITO: CAROLINA JARDINE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS174



jovem, com 30 meses, receber 
bonificação extra pela qualidade 
da carne entregue ao frigorífico 
e ficar com bezerro superior na 
fazenda. Um processo que resulta 
em ganhos em quantidade e 
qualidade de carne por hectare.  

Apesar da pandemia de 
coronavírus, que paralisou 
alguns setores da economia, a 
pecuária manteve seu fluxo de 
produção. Durante a quarentena, 
segundo dados da Asbia, o 
mercado de sêmen cresceu 
28% e segue promissor. Basta 
observar os resultados de venda 
de touros da Primavera 2020. 
Muitos animais foram muito 
bem valorizados porque as 
centrais de inseminação saíram 
às compras. A procura por 
touros nacionais para integrar as 
baterias é notória e deve trazer 
avanços nos próximos anos 
na oferta de sêmen nacional 
de qualidade. Inclusive, no 
momento, a comercialização 
está fortalecida pelo câmbio. Se o 
produtor continuar trabalhando 
com critérios bem-estabelecidos 
de seleção genética, fortalecendo 
cada vez mais os programas 
de melhoramento, as análises 
apontam para um expressivo  
crescimento do mercado pela 
frente. 

concretos que ainda podem se 
somar a bônus qualitativos 
obtidos pela carne de filhos de 
touros com maiores índices de 
marmoreio, por exemplo. 

Uma das perguntas 
constantes que se ouve é quem são 
esses potenciais consumidores 
de sêmen no Brasil. De um 
lado, estão selecionadores que 
buscam acelerar o processo 
de melhoramento de seus 
rebanhos. Por outro lado, há 
uma demanda promissora para 
uso de IATF em áreas onde os 
touros apresentam dificuldades 
de adaptação, especialmente 
onde o estresse calórico 
impede a ação principalmente 
de raças britânicas. E é aí que 
identificamos o grande potencial 
do mercado nacional, com o uso 
da inseminação para produção de 
bezerros meio sangue, animais 
que carregam a rusticidade do 
zebuíno e a qualidade de carne 
do Angus em uma heterose que 
potencializa os resultados.

Para o Brasil ganhar 
ainda mais força no mercado 
internacional de carne, na 
atualidade existe a técnica da 
IATF que viabiliza a expansão 
de rebanhos taurinos no Brasil 
central, chegando com genética 

europeia em regiões onde 
apenas os zebuínos conseguem 
obter eficiência reprodutiva. É 
evidente que, hoje em dia, há 
linhagens de reprodutores puros 
selecionados para essas regiões, 
mas a IATF vem ganhando 
mercado e está sendo cada 
vez mais utilizada. Isso porque 
o criador reconheceu a IATF 
como ferramenta de manejo 
reprodutivo e o acasalamento 
entre a fêmea zebu e o touro 
Angus como o casamento 
perfeito. A heterose de sangue 
nesses animais F1 concede ao 
bezerro a qualidade da carne 
que o mercado tanto busca, 
ao lado de toda a rusticidade 
necessária para enfrentar as 
altas temperaturas e o desafio 
nutricional das pastagens do 
Brasil Central. 

Além do aumento da 
quantidade e da qualidade da 
carne do bezerro meio-sangue 
Angus, a fêmea F1 vem sendo 
usada com muita eficiência em 
diferentes fazendas que utilizam 
o cruzamento industrial. 
Precoces no aspecto reprodutivo, 
elas podem ser inseminadas 
aos 14 meses, o que permite 
parição aos dois anos. Em muitas 
situações,  o pecuarista pode 
abater essa fêmea com 19@ ainda 
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.ANGUS DO BRASIL 
EM ANGOLA

Interessadas em atender ao 
crescente mercado mundial de 
carne de qualidade que se expande 
em diferentes idiomas, nações 
vêm buscando nos criatórios 
brasileiros a genética necessária 
para alcançar os parâmetros 
exigidos por frigoríficos e 
consumidores de cortes premium. 
Paraguai, Equador e Angola são 
apenas alguns exemplos de 
destinos da produção de sêmen 
Angus do Brasil, num processo 
de internacionalização que 
tem grande potencial. Segundo 
dados da Associação Brasileira 
de Inseminação Artificial (Asbia), 
em 2019, o Brasil exportou 22.538 
doses de sêmen Angus. Em 2020, 

os embarques foram arrefecidos 
por questões logísticas, mas 
a convicção é que há muito a 
conquistar.

Em se tratando de 
Angus, não há fronteiras. As 
características da genética 
desenvolvida no Brasil chamam 
atenção de investidores do 
outro lado do oceano Atlântico. 
Estamos falando de Angola, 
país africano que também já 
se tornou cliente da genética 
brasileira com o intuito de 
qualificar sua pecuária e o 
mercado de carne de qualidade 
por meio do cruzamento com 
suas raças locais. 
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A central ABS Pecplan 
recebeu em 2019 o primeiro 
contato de um grupo com terras 
no Brasil e em Angola interessado 
em adquirir genética nacional. 
“Vieram focados em Angus, 
não queriam outra raça, e nos 
deram a missão de selecionar 
os animais com maior valor nos 
quesitos produção e qualidade 
de carne”, conta Rodrigo Moraes, 
coordenador de Comércio 
Exterior da ABS. No primeiro 
embarque, foram mil doses, 
mas a previsão é que retornem 
às compras a cada dois anos, o 
que deve se repetir em 2021. 

A compra voltada à produção 
de animais F1 promete ser o 
primeiro passo para a expansão 
da raça no continente africano. 
Moraes é otimista em relação a 
esse novo mercado, uma vez que 
a África está ampliando a busca 
por exemplares com pedigree 

brasileiro, especialmente animais 
de pelo curto e adaptados ao 
clima dos trópicos. “Sempre 
questionam sobre a pelagem, pois 
é uma característica fundamental 
no processo de adaptação ao 
meio”, afirma. A ideia é que, 
com o desenvolvimento dos 
primeiros lotes nascidos e 
análise do comportamento sob as 
condições do ecossistema local, o 
grupo retorne em busca de mais 
genética Angus nacional. 

A procura por um animal 
precoce, rústico, com grande 
habilidade materna, produtivo 
a pasto e adaptado a altas 
temperaturas, além de resistente 
a ectoparasitas, motivou um dos 
primeiros clientes Angus no 
Equador a optar pela genética 
brasileira. A Cabanha Romero 
Ranch, localizada na província 
de Sucumbios, fez sua estreia 
no dia 15 de junho de 2019 no 
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leilão da Fazenda São Marcos, 
quando arrematou parte da 
fêmea Verdana TEI68 Candelero, 
consolidando parceria com 
a Verdana Pecuária e com a 
São Marcos. A data marcou 
formalmente o início de um 
trabalho de melhoramento do 
rebanho da Romero Ranch a 
partir do uso de Angus nos 
trópicos. “O propósito é adaptar 
o Angus no Equador em cada 
região do país, seja meio-
sangue ou puro. Dessa forma, 
queremos suprir a necessidade 
do mercado nacional e nos 
tornarmos competitivos no 
mercado mundial de carne de 
qualidade”, afirma o criador 
Mateo Romero Daza. A fazenda, 
capitaneada pelo pai Alexis 

Romero Lastra, pretende 
revolucionar a produção de carne 
no Equador, num trabalho que 
almeja tornar os produtos Angus 
obtidos por meio de cruzamento 
com vacas Nelore, Brahman ou 
Gir animais resistentes a qualquer 
tipo de solo e clima do Equador. 
“Há propriedades de zero a 3.300 
metros acima do nível do mar, 
mas já percebemos que o Angus 
fruto de cruzamento com raças 
zebuínas tem grande potencial 
de fomentar nosso trabalho de 
produção de carne mesmo nessas 
condições”, declara Daza. Segundo 
ele, o mercado equatoriano está 
ávido por carne premium, e essa 
ausência em breve começará a 
ser preenchida, se depender do 
trabalho que a Romero Ranch 

está implantando por lá. “Nossa 
responsabilidade é suprir essa 
necessidade por carne de 
qualidade, e temos certeza de que 
vamos conseguir com o uso da 
genética Angus”, garante o criador.

Confiante quanto aos 
resultados do Angus do Brasil, 
a Romero Ranch fez seu 
segundo investimento neste 
ano, ao adquirir no remate da 
Agropecuária Casa Branca, em 
setembro, 50% do reprodutor 
PWM Antony, que também será 
empregado na exportação de 
sêmen para o Equador.  A ideia 
é que o touro seja um divisor de 
água na pecuária do país. “Será 
uma nova era a partir da raça 
Angus”, vislumbra o empresário.  

.MERCADO CONSOLIDADO
 NO PARAGUAI

A conquista de novos 
mercados para a genética Angus 
vem do somatório da expertise 
de empresas do segmento de 
genética bovina e do esforço de 
criatórios de ponta em ofertar 
sêmen de touros comprovados 
e com potentes marcadores de 
desempenho.  Qualificação que 
atraiu o produtor paraguaio 
Clodoaldo Favarin de Oliveira, 
que recentemente inseminou 
300 vacas Nelore com sêmen 
Angus brasileiro. Há 15 anos à 
frente da Agropecuária AGM, 
em La Paloma, o criador pretende 
repetir em breve a compra para 
ampliar a cobertura do rebanho, 
que soma 700 matrizes Nelore. 
“Temos um mercado consumidor 

hoje bastante focado na carne 
superior, especialmente na 
capital (Assunção), e é esse 
nosso objetivo com a aquisição 
da genética Angus brasileira”, 
pontuou. A superioridade dos 
produtos cruza Angus reflete-se 
no bolso: o quilo da carne tem 
uma valorização de US$ 0,10, o 
que significa US$ 1,50 a mais por 
arroba.  A venda da produção é 
pulverizada em unidades de 
abate da região, o que inclui uma 
planta do frigorífico Minerva.

Resultados positivos 
também vêm das fazendas 
que o pecuarista brasileiro 
Antônio Aurico Flores tem nas 
cidades paraguaias de Ypejhú 

e Katueté. Seus produtos frutos 
de inseminação artificial se 
destacam por alto índice de 
nascimento, homogeneização e 
uniformidade dos lotes, além de 
velocidade de ganho de peso.

A bezerrada nos campos 
é motivo de comemoração do 
produtor, que deixa clara a 
assertividade da raça Angus 
para qualificar seu plantel, hoje 
com duas mil matrizes Nelore 
no Paraguai e outras 1.500 no 
Mato Grosso do Sul, na cidade 
de Juti. “Estou muito satisfeito e 
posso dizer que atendeu ao meu 
propósito, que é o de produzir 
um animal que se enquadre 
nas exigências da indústria”, 
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conta. Segundo ele, é no quesito 
padronização que a raça se 
destaca, pois o emprego da 
genética Angus garante uma 
baixíssima variabilidade entre 
lotes, fator fundamental para 
a valorização mais na ponta 
da cadeia produtiva, que, em 
muitos aspectos, especialmente 
no quesito exigência, assemelha-
se à do Brasil.

A primeira carga de sêmen 
adquirida do Brasil foi há dois 
anos e inclui 3 mil doses de touros 
consagrados, entre os quais Don 
Laboro, Cambaretã e Blackout. 
“Trabalhamos com foco na 
fertilidade do sêmen, o que nos 
garante alto índice de prenhez 
com fêmeas emprenhando já no 

primeiro serviço”, detalha Flores.

Os criadores são clientes 
da Zebu Fértil, cujos sócios 
apostaram no mercado do 
Paraguai e, desde o ano 
passado, negociam sêmen 
para o país vizinho. Com sede 
em Campo Grande (MS) e filial 
no Paraguai, a empresa vem 
fomentando a pecuária de lá 
com a venda de sêmen Angus e 
tem como parceiros tradicionais 
criatórios de Angus do Brasil 
no fornecimento de genética, 
como Três Marias, Recalada e 
La Coxilha.

Atualmente são oito touros 
em serviço e há uma previsão de 
exportar 50 mil doses de sêmen 

por ano para aquele mercado.  
As doses são utilizadas para 
inseminar matrizes zebuínas, 
geralmente das raças Nelore 
e Brahman. “Cerca de dois 
terços dos nossos clientes no 
Paraguai são brasileiros que 
estão investindo no cruzamento 
industrial, utilizando a genética 
Angus para padronização e 
uniformização do rebanho, 
sempre visando o mercado de 
carne de qualidade”, afirma o 
diretor comercial Ney Conti.  
Segundo ele, em cruzamento 
industrial, o Angus brasileiro 
se mostra imbatível nessa 
função. “A genética é superior, 
com melhor transferência das 
características de adaptação ao 
ecossistema”, destaca.  

Rebanho 
do criador 

Antônio Aurico 
Flores no 
Paraguai
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.PROMEBO MAIS 
CONECTADO

Maior programa de melho-
ramento da raça Angus, o 
Promebo avança em busca de 
maior precisão e desempenho. 
As reformulações vieram em 
2020 para garantir uma sintonia 
fina no processo de seleção das 
propriedades que atuam com 
bovinos de corte. Capitaneado 
pelo presidente da Associação 
Nacional de Criadores Herd-
Book Collares (ANC), Ignacio 
Tellechea, o processo levou à 
revisão de alguns protocolos e 
segue, em 2021, com a inovadora  
implementação de sistema 
digital que promete facilitar e 
unificar o banco de dados do 
registro e do melhoramento 
das raças de corte. "A pecuária 
avança pela mão dos criadores. 
É através da seleção nas 
propriedades que obtivemos 
ganhos em qualidade de carne, 
lucratividade, produtividade 
e eficiência alimentar. Nosso 
compromisso é oferecer 
ferramentas cada dia mais 
eficientes e confiáveis para 
que sigam seu bom trabalho", 
destaca Tellechea. 

A plataforma deve começar 
a operar em janeiro de 2021 e 
simplifica a forma de infor-
mar nascimentos, coberturas, 
notas de compra de sêmen, 
transferências de animais, 
avaliações e outros serviços hoje 
não disponíveis no sistema. 

Segundo a superintendente 
da ANC, Silvia Freitas, a ferramenta 
é resultado de anos de trabalho em 
tecnologia da informação de forma 
a aglutinar em um mesmo local 
todos os dados essenciais para 
orientar o produtor. “É uma inovação 
que chega em um momento de 
amadurecimento e expansão do 
Promebo”, ressalta a zootecnista. 
O principal ganho, indica Silvia, 
é proporcionar maior autonomia 
aos usuários, permitindo a busca 
de desempenho dos indivíduos, 
com resultados atualizados. 
Além disso, os processos ganha-
rão agilidade, tendo em vista 
que os avaliadores poderão 
lançar informações diretamente 
no sistema, sem necessitar de 
intervenção das equipes internas 
da ANC.
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Quem utiliza o Promebo já 
sentiu diferença nos processos 
ao longo do ano. Lançado 
durante o Seminário Virtual 
Promebo 2020, em agosto, o 
projeto busca trabalhar cada vez 
mais com dados objetivos e que 
proporcionem maior segurança 
ao selecionar reprodutores. Uma 
das alterações já implantadas foi 
a obrigatoriedade da avaliação 
de fêmeas. Os índices de 
desmama e sobreano passaram 
a ser compostos apenas pelo 
ganho de peso do nascimento 
à desmama e da desmama ao 
sobreano, respectivamente, e 
pela conformação em ambas 
as avaliações. As avaliações 
de Precocidade e Musculatura 
passaram a ser opcionais, sem 
perder sua importância, pois 
é recomendável que ambas 
continuem sendo avaliadas 
para gerar DEPs. No sobreano, 
são obrigatórias as análises 
de perímetro escrotal, racial, 
pelame e peso.

Ao longo de seus 46 anos, o 
Promebo sempre se reinventou 

junto com a pecuária. O primeiro 
passo foi a implementação 
das DEPs tradicionais de 
desempenho. Há cerca de 
dez anos, foram agregadas as 
características de qualidade 
de carne com as avaliações de 
carcaça por ultrassonografia e, em 
2018, avançou-se com a produção 
de índices bioeconômicos. 
Segundo a superintendente 
da ANC, o aprimoramento 
começou com a publicação de 
novo regulamento pelo Conselho 
Deliberativo Técnico da ANC 
em parceria com a Embrapa 
Pecuária Sul. A partir daí, foram 
implementados ajustes nas 
análises e, consequentemente, 
nos resultados.

As melhorias servem de 
lastro para o desenvolvimento 
da genômica do rebanho Angus. 
Segundo o gerente de fomento 
da Angus, Mateus Pivato, com 
esse ajuste de metodologia, 
destacam-se os animais de 
melhor desempenho em uma 
base segura. “Agora, temos dados 
concretos para implementar 

Dados de 
ultrassonografia de 

carcaça ajudam a 
produzir indexadores 

de reprodutores
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nosso projeto de genômica e fazer 
a diferença na seleção de Angus 
do Brasil", sinaliza. 

O processo de reformulação 
do programa ainda inclui 
reorganização dos bancos 
de dados e treinamento de 
técnicos. A reciclagem desses 
profissionais é vista como peça-
chave para calibrar as avaliações 
com os objetivos do programa 
de melhoramento genético das 
raças e qualificar a entrega de 
dados no novo sistema que vem 
sendo implementado pela ANC.

Uma das mudanças mais 
sentidas no campo foi feita 
na concessão de dupla marca 
aos reprodutores. Até 2019, 
todo animal que ficasse entre 
os 30% superiores poderia ser 

dupla marca. Agora, apenas os 
20% podem receber o PP (Puro 
de Origem) ou CACA (Puro 
Controlado). “Essa modificação 
veio para qualificar a seleção 
dos rebanhos, valorizando 
ainda mais aqueles indivíduos 
capazes de agregar importantes 
características produtivas a seus 
descendentes”, frisa Silvia.

Entre os criadores, as 
mudanças exigiram adaptação. 
Para um dos proprietários da 
Estância Tradição, Rogério Rotta 
Assis, mais do que levar em 
consideração se o touro é ou não 
dupla marca, é necessário olhar 
para seus índices gerais. “Muitas 
pessoas só querem saber da dupla 
marca e deixam de reparar em 
outras questões. Muitas vezes, 
um touro pode ser Deca 3 ou 4 

e ter índice positivo em uma 
característica x, ou seja, top 1%”, 
pondera. Outro ponto levantado 
pelo pecuarista do criatório de 
Santa Vitória do Palmar (RS) é o de 
que a dupla marca não é estática. 
“Hoje o animal é dupla marca e no 
ano que vem não é mais.” 

No entanto, para Assis, a 
mudança da obrigatoriedade 
da avaliação de fêmeas é de 
extrema importância para o 
avanço da genética nacional. 
“Na verdade, o produtor que faz 
avaliação somente nos machos 
está pensando somente na parte 
comercial, e melhoramento 
genético não é só isso. É 
necessário fazer o melhoramento 
do rebanho todo, pensar nas 
fêmeas e nos machos como um 
todo”, afirma. 

Ignacio Tellechea 
consolida migração 
de sistema que 
integra registros 
genealógicos aos 
do programa de 
melhoramento

C
R

É
D

IT
O

: C
A

R
O

LI
N

A
 J

A
R

D
IN

E





.DÉCADA DE FOMENTO

Meta da associação é 
subsidiar 3,4 mil exames 

de animais Angus

Em 2021, o Programa 
de Fomento à Avaliação 
d e  R e p r o d u t o r e s  p o r 
Ultrassonografia completa dez 
anos com a meta de subsidiar 
mais 3,4 mil exames, maior 
quantidade de interpretações 
de imagens financiada pela 
Associação Brasileira de Angus. 
Ao longo da última década, o 
projeto mensurou indexadores 
de 15.447 exemplares com 
resultados de avaliação ao 
sobreano e ultrassonografia de 
carcaça incorporados à base do 
Programa de Melhoramento de 
Bovinos de Carne (Promebo). 
Informações que, inicialmente, 
eram coletadas apenas dos 
machos, mas, em 2015, passaram 

a ser mensuradas para os 
ventres e, hoje,  são essenciais 
para a aplicabilidade das DEPs 
Genômicas em características 
relacionadas à produção de 
carne e ganho econômico. 

Proprietária da Cia Azul 
Agropecuária, de Uruguaiana 
(RS), Susana Macedo Salvador, 
acompanhou de perto o início 
do uso da ultrassonografia de 
carcaça na raça Angus. Ela 
relata que, antes da criação do 
Programa de Fomento em 2011, 
alguns criadores já utilizavam a 
tecnologia como ferramenta de 
seleção em seus rebanhos. “Mas, 
na época, isso ainda era feito de 
forma tímida”, lembra. 
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Com o passar dos anos, 
porém, diversos criadores 
aderiram à tecnologia para 
s e l e c i o n a r  e x e m p l a r e s 
melhoradores. Prova disso é o 
crescente número de animais 
testados no sobreano pelo 
Promebo com resultados 
para avaliação genética de 
ultrassonografia de carcaça. 
Para se ter uma ideia, na 
primeira geração contemplada 
pelo incentivo, composta por 
animais nascidos em 2009, 
cerca de 20% dos machos e 5% 
das fêmeas foram beneficiados. 
Na geração 2018, esse índice 
ultrapassa 50% dos machos e 
30% das fêmeas, conforme dados 
do Promebo. 

Ao longo destes quase 
dez anos, 10.037 machos e 
5.410 fêmeas com avaliação 
para sobreano tamb ém 
geraram resultados para a 
ultrassonografia de carcaças 
no Promebo. “É evidente e 
extremamente bem-vinda, no 
âmbito da pecuária nacional, a 
influência positiva deste tipo de 
prática, uma vez que possibilita 
a seleção de animais para 
características herdáveis de 
interesse do mercado. Saudamos 
a Associação Brasileira de Angus 
pela iniciativa, pela visão e pela 
manutenção desta importante 
política de fomento”, afirma 
Eduardo Barbachan, analista de 
dados do Promebo.

O ultrassom permite 
que o criador tenha acesso 
antecipado a informações que só 
poderiam ser analisadas após o 
abate, garantindo velocidade à 
seleção de animais dentro das 
propriedades. Para se ter uma 
ideia, sem a tecnologia, a análise 
de características como Área de 
Olho de Lombo (AOL), Espessura 
de Gordura Subcutânea (EGS), 
percentagem de Gordura na 
Picanha (EGP8) e Gordura 
Intramuscular (Marmoreio) 
levaria cerca de cinco anos para 
ser expressada – um ano para o 
terneiro nascer, dois anos para 
entrar em reprodução e dois anos 
para o abate. “Com o ultrassom, 
com aproximadamente 18 
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Ultrassonografia antecipa 
informações que só 

poderiam ser analisadas 
após o abate.
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meses, o produtor já pode ter um 
estimativa quanto à qualidade 
da carcaça de seus animais”, 
explica Jaime Tarouco, professor 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

É dessa forma que, 
segundo Leandro Lunardini, 
proprietário da Meat Science 
Consultoria, diminui-se o tempo 
e o intervalo entre gerações e, 
como consequência, eleva-se 
o ganho genético das mesmas. 
Ao selecionar os animais 
conforme seu potencial 
carniceiro, os pecuaristas têm 
ainda a possibilidade de buscar 
os melhores acasalamentos, 

os quais, conforme Lunardini, 
proporcionam maiores ganhos 
genéticos, aumentando a 
frequência dos genes que 
controlam essas características 
no rebanho. “O melhoramento 
genético provoca um efeito 
cascata. Quanto melhor utilizado 
nos rebanhos núcleo de seleção, 
maiores são os ganhos nos 
rebanhos multiplicadores e de 
produção”, afirma. 

Um dos pro dutores 
pioneiros na utilização da 
tecnologia é Ulisses Rodrigues 
Amaral, da Cabanha Santa 

Joana, de Santa Vitória do 
Palmar (RS). Desde 2001, 
incentivado pelo professor 
Jaime Tarouco, Amaral faz 
uso da ultrassonografia em 
seu rebanho para avaliar 
características de carcaça. Até 
hoje, o criador não abre mão 
da ferramenta que, segundo 
ele, é indispensável para quem 
trabalha com melhoramento 
genético. “A seleção é essencial 
para que se tenha carcaças mais 
precoces e para que se consiga 
identificar animais com melhor 
rendimento de corte comercial”, 
declara, reforçando que apostou 
na tecnologia antes mesmo de  a 
Angus subsidiá-la. 

PIONEIRISMO
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Hexacampeã do troféu 
Mérito Genético, a Cabanha 
Santa Joana avalia de 200 a 
250 animais por ano. Ou seja, 
desde 2001, aproximadamente 
4 mil animais da propriedade 
foram analisados. 

Na Cia Azul Agropecuária, 
as avaliações são feitas 
desde o início do Programa 
de Fomento à Avaliação de 
Carcaças por Ultrassonografia, 
e as informações utilizadas 
para seleção genética do plantel. 
Susana Salvador acrescenta 
que se nota que o interesse 
dos criadores pela ferramenta 
aumentou nos últimos anos. “E 
isso talvez por uma demanda de 
mercado, onde compradores de 
sêmen e criadores estão cada vez 
mais buscando dados objetivos 
para sua seleção. No decorrer 
destes dez anos, se olharmos para 
as curvas de tendência genética 
das características avaliadas, 
percebemos que houve um 
progresso em todas elas. O que 
nos confirma que estamos no 
caminho certo.” 

Para alcançar o nível 
de atuação que se tem hoje 
no Programa de Fomento, 
foi necessário percorrer um 
caminho de muito esforço e 
trabalho. Tarouco lembra que, 
no início, os aparelhos utilizados 
não resultavam em imagens 
com tanta qualidade quanto as 
dos empregados atualmente. 
“As inovações fizeram com que 
se aumentasse a acurácia das 
medições, principalmente da 

gordura intramuscular. Onde eu 
tenho uma melhor qualidade de 
imagem, eu tenho uma melhor 
estimativa da quantidade de 
gordura intramuscular”, explica. 
O sistema de ultrassonografia 
é composto por uma unidade 
principal, ou seja, o próprio 
ultrassom e por um notebook 
com um software específico para 
medição das características.

Referência em seleção 
Angus, a criadora Vivian Potter, 
proprietária da Agropecuária 
Quiri, de Dom Pedrito (RS), 
acrescenta que a seleção genética 
não pode ser baseada em somente 
uma informação, e sim em um 
conjunto delas. E, nesse sentido, 
a ultrassonografia de carcaça 
vem agregar. “É mais uma 
informação para tentar avançar 
neste processo tão difícil que é a 
seleção genética”, diz. 

Segundo Vivian, em 
sua cabanha, a preocupação 
sempre foi buscar animais 
carniceiros, que respondam no 
frigorífico e expressem todas as 

características inerentes à Angus, 
como maciez, precocidade, 
cobertura de gordura, e que, além 
disso, o reprodutor transmita-as 
quando for usado nos diferentes 
rebanhos. “O conjunto de dados 
do genótipo, aliado ao fenótipo, 
vem contribuir para seleção 
genética e melhoria da raça”, 
defende. 

Ao acrescentar na seleção 
dos animais dentro das porteiras, 
a ultrassonografia garante uma 
carne de alta qualidade aos 
consumidores, que esperam 
maciez, suculência e sabor 
dos produtos que estampam 
o Selo Angus. “Acredito que é 
nossa responsabilidade ofertar 
no mercado uma carne com 
alto marmoreio, com uma boa 
cobertura de gordura e com 
uma área de olho de lombo 
do tamanho que a indústria 
e o mercado procuram. Essa 
ferramenta da avaliação por 
ultrassonografia de carcaça nos 
possibilita ganhos genéticos 
nessas características”, afirma 
Susana.

GILBERTO PÖTTER GARCIA
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.QUALIDADE
NO REGISTRO

Localizada em Santiago, na 
região central do Rio Grande do 
Sul, a Fazenda Santa Cecília está 
entre as primeiras propriedades 
a ter animais com o novo Selo 
Seleção Qualidade de Carne 
estampado em seu registro 
genealógico. O criatório estreou 
com 165 exemplares Angus (91 
machos e 74 fêmeas) com a 
nova chancela da Associação 
Brasileira de Angus. A quantia 
representa 50% do rebanho puro 
na fazenda, resultado que destaca 
o trabalho e esforço do criador 
Fernando Cardoso Gonçalves em 
obter animais com alto potencial 
carniceiro. Também é um estímulo 
extra para seguir avaliando seu 
rebanho no maior programa de 
melhoramento genético da Angus 
no Brasil: o Promebo.

Lançado em novembro 
de 2020 durante a 3ª Jornada 
Técnica Angus, o novo selo 
atestou o potencial superior 
para padronização da produção 
de carne de qualidade de 1.089 
animais — 670 machos e 419 
fêmeas — após análise de um 
universo de 17.964 exemplares.  
Inovador, o certificado dá aos 
animais uma avaliação de 
atributo de sua progênie para 
obtenção de cortes superiores, 
algo que segue os rumos do que 
o mercado espera dos criadores 
de Angus.

Responsável pela Fazenda 
Santa Cecília, o pecuarista 
Fernando Cardoso Gonçalves 
afirma que a chancela da 
associação dará aos investidores 

CRÉDITO: FERNANDO CARDOSO GONÇALVES
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que adquirem animais para 
reprodução a confiança de 
que estão dentro dos padrões 
de qualidade exigidos para 
a produção de Carne Angus 
Certificada. “É um selo que 
ajuda  a consolidar o trabalho 
de certificação da Carne Angus, 
entregando ao Programa Carne 
Angus Certificada um padrão 
superior de carcaças, tornando-o 
mais eficiente e lucrativo”, 
ressalta. Gonçalves integra a 
terceira geração da família no 
comando da fazenda, que teve 
início com o seu avô materno, 
Serafim Cardoso, e sequência 
com o seu pai, Donato Gonçalves, 
e seu tio João Carlos Ferreira.

Questionado sobre os 
diferenciais que colocaram a 

Santa Cecília em evidência em 
relação à nova certificação, 
Gonçalves indica a força dos 
acasalamentos dirigidos. “A 
heterogeneidade do rebanho 
no momento em que se inicia 
um projeto de seleção é muito 
grande. É preciso entender que, 
como nunca havia sido feita 
uma seleção com o objetivo 
de qualificar a carcaça, essas 
características possuíam todo 
o espectro possível tanto para 
marmoreio como para área de 
olho de lombo, assim como para 
cobertura de gordura na costela 
e na picanha. Assim sendo, 
procuramos corrigir isso em cada 
ventre”, explica. Esse trabalho 
resultou, segundo o criador, 
em um aumento na qualidade 
da carcaça e da carne desses 

exemplares. “Sempre ouvi falar 
que o animal que possui área 
de olho de lombo não possui 
marmoreio ou vice-versa. Isso 
hoje, aqui em casa, está caindo 
por terra. Os animais evoluíram, 
e muitos são tops para as duas 
características.”

A expectativa, de acordo com 
Gonçalves, é que mais exemplares, 
entre machos e fêmeas, passem a 
estampar em seu registro o Selo 
Seleção Qualidade de Carne. 
“Não tenho ideia de quantos, 
mas a minha seleção continua a 
mesma, e acredito que teremos 
belas surpresas pela frente”, prevê. 
Além da Santa Cecília, outros 
importantes criatórios de Angus 
integram a lista de animais com a 
nova chancela da associação.
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Para receber o selo, os 
reprodutores precisam estar 
entre os 20% melhores para Índice 
Bioeconômico de Carcaça (IBC) 
e para Percentagem de Gordura 
Intramuscular (marmoreio), 
além de ter DEPs positivas 
para Área de Olho de Lombo 
(AOL), Espessura de Gordura 
Subcutânea (EGS) e Espessura 
de Gordura na Picanha (EGP8). 
“Essas são características que 
colocam os exemplares em um 
patamar acima para produção 
de carne de qualidade”, explica 
o gerente de fomento da Angus, 
Mateus Pivato. 

Para a gerente nacional 
do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina 
Menezes, o selo é importante 
porque faz a ponte entre os elos 
da cadeia produtiva. “Ele sinaliza e 
valoriza os indivíduos superiores 
com o objetivo de orientar o 
criador e, assim, ampliar a oferta 
de uma matéria-prima ainda 
mais qualificada e padronizada 
para o Programa Carne Angus.” 
Segundo ela, o foco do novo projeto 
é integrar a cadeia produtiva de 
forma contínua, buscando atender 
às demandas cada vez mais 
exigentes do novo consumidor, e 

elevar a rentabilidade da pecuária, 
possibilitando uma maior 
valorização do produto. 

Gonçalves conta que o 
sucesso em produção de genética 
para carne premium começou 
ainda com a escolha da raça 
a ser trabalhada: a Angus. Até 
2012, segundo ele, o sistema de 
seleção adotado na fazenda era de 
calibração entre desenvolvimento 
ponderal e o padrão racial. Com o 
início do Programa de Fomento 
à Avaliação de Carcaças por 
Ultrassonografia, criado pela 
Associação Brasileira de Angus 
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em parceria com o professor 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) Jaime 
Tarouco, e anexando esses 
dados ao Promebo, a Santa 
Cecília passou a desenvolver um 
sistema de informações com mais 
confiabilidade. “Com esses dados 
em mãos, somados às DEPs dos 
touros pais, ficou mais simples 
escolher qual reprodutor deveria 
ser acasalado com determinada 
vaca para obter uma melhoria nas 
características com relevância 
para o comércio da Carne Angus 
Certificada”, explica, ressaltando 
que para conquistar o selo “não 
teve segredo, apenas tecnologia”.  

Atualmente, a propriedade 
está agregando a genômica ao 
seu portfólio de ferramentas 
de seleção. “Isso visto que cada 
característica da carcaça pode 
ser indicada pelo teste, reforçando 
ainda mais os dados de DEPs 
para as diversas características, 

inclusive as características de 
carcaça, e esta irá potencializar 
ainda mais a qualidade da 
carne que poderemos produzir”, 
completa Gonçalves. Além disso, 
o criador faz uso do Promebo e 
do Clarifide – Zoetis. “Uma coisa 
é certa: quem quiser produzir 
carne de qualidade, não pode 
escolher reprodutor apenas pelo 
visual. Necessita saber o que o 
seu rebanho precisa agregar para 
poder acompanhar o mercado 
da Carne Angus. É uma questão 
de sobrevivência do produtor no 
mercado”, afirma. 

Por isso, para Gonçalves, 
mais importante do que o selo 
que seus animais receberam, 
são os dados que o seu rebanho 
possui desde 2012. Naquele ano, 
a propriedade avaliou através do 
ultrassom de carcaça o primeiro 
lote de animais. No início da 
Primavera deste ano, a Santa 
Cecília realizou a leitura dos 

exemplares das gerações 2018 e 
2019. “Hoje, tenho medidas de dez 
gerações de fêmeas. E os ventres 
que não foram medidos antes de 
2012 e que estão ativos no rebanho 
já possuem vários descendentes 
com a medição”, explica.

Para o próximo ano, o 
presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, espera que mais 
animais se somem ao grupo que 
já tem o Selo Seleção Qualidade 
de Carne. “A associação seguirá 
realizando as avaliações em 
busca de animais com excelentes 
características de carcaça, e eu 
creio que esse número tem muito 
a crescer, pois os produtores 
vêm trabalhando cada vez mais 
as ferramentas de seleção em 
busca de produtos de excelência.” 
Para participar, as propriedades 
precisam avaliar seus exemplares 
no Promebo e realizar as avaliações 
de carcaça por ultrassonografia.

A LISTA COMPLETA DE ANIMAIS QUE POSSUEM O 
SELO SELEÇÃO QUALIDADE DE CARNE PODE SER 
ACESSADA NO SITE DA ANGUS OU LENDO O QR CODE 
AO LADO COM O SEU CELULAR.
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Em tempos de recursos 
escassos e custos de insumos 
elevados, eficiência alimentar é 
a palavra de ordem na pecuária 
e vem chamando a atenção de 
selecionadores que buscam 
agregar novos indexadores a seus 
rebanhos. Com a implementação 
da genômica Angus em 2020, a 
expectativa é que, em alguns 
anos, possa-se predizer em 
touros jovens quais são capazes 
de produzir mais com menos.  
Um resultado que poderá ser 
determinado, inclusive, sem a 
necessidade de sua participação 
em provas de campo, como 
acontece hoje. Antes disso, no 
entanto, é preciso dedicar-se à 
construção de populações de 
referência, um trabalho que deve 
seguir como forma de equalizar 
e abastecer os parâmetros dos 
programas de melhoramento. 
Segundo o gerente de fomento 
da Angus, Mateus Pivato, é 
preciso testar mais mil animais 
para implementar a avaliação 
genômica dessa característica.

.EFICIÊNCIA
ALIMENTAR 
TURBINADA
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Conscientes da força 
que a eficiência alimentar 
tem na pecuária do futuro, 
a Associação Brasileira de 
Angus e a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) realizaram a Prova 
de Eficiência Alimentar (PEA 
2020), que teve seus resultados 
divulgados em Dia de Campo 
Virtual pelo canal do YouTube.  
A prova avaliou o Consumo e 
Ganho de Peso Residual (CGPR) 
— índice resultante da relação 
entre o Consumo Alimentar 
Residual (CAR) e o Ganho de Peso 
Residual (GPR) —, além de outras 
características de 18 animais de 
11 criatórios. Os dados foram 
para a base do Programa de 
Melhoramento de Bovinos de 
Carne (Promebo). “Esperamos 
um crescimento exponencial de 
criadores utilizando a genômica 
para seleção de seus animais. 
Assim, estaremos gerando dados 
tanto de exemplares avaliados 
no Promebo, produzindo DEPs 
acuradas, quanto de animais que 
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não têm avaliação no Programa e 
que vão fazer as predições dessas 
características. Acreditamos que 
as duas ferramentas juntas vão 
contribuir para o melhoramento 
da raça pelos rebanhos 
brasileiros”, pontua Pivato. 

Ao final dos 70 dias de 
avaliação nas instalações da 
Embrapa Pecuária Sul, em Bagé 
(RS), o reprodutor Agronemitz 
TE667, da Agropecuária 
Progresso do Tarumã, de São 
Francisco de Assis (RS), do 
criador Márcio Sudati, sagrou-
se campeão. O touro chegou ao 
teste com 594 quilos e saiu com 

770 quilos, atingindo CGPR de 
1.294. O exemplar teve consumo 
residual de -3.320 quilos de ração 
e ganho de peso residual de 0.109 
quilos. 

Segundo Sudati, todos os 
touros tiveram pelo coletado 
para genotipagem, o que serve 
para identificação dos genes 
que determinam uma maior ou 
menor eficiência. “Com estes 
resultados, iremos construindo 
nossa população de referência 
sobre esta característica para 
que, no futuro, a genômica por 
si só possa ser usada com alta 
acurácia”, afirma. Convicção 
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também defendida pelo gerente 
de fomento da Angus, que 
comemora um maior interesse 
pelos testes de eficiência da 
raça. “Quando falamos em 
um Brasil com produção mais 
sustentável e de baixo impacto 
no meio ambiente, precisamos 
levar em consideração que 
animais mais eficientes são 
fundamentais”, garante Pivato. O 
menor consumo de alimento traz 
redução na emissão de gases do 
efeito estufa, como o metano, e 
menor produção de dejetos.

Para Sudati, animais 
genotipados e testados para 
eficiência alimentar asseguram 
maior segurança, eficiência 
e rapidez no processo de 
melhoramento e seleção. “Cer-
tamente o mercado remunerará 
exemplares que possuam esses 
dados disponíveis”, reforça. 

CRÉDITOS: FELIPE ROSA / EMBRAPA
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A meta da Angus é realizar 
três provas por ano, avaliando 
aproximadamente 100 touros/ano. 

Em segundo lugar no teste 
de 2020, ficou o touro Rincon 
3607 Saikan Del Sarandy, da 
Cabanha Rincon Del Sarandy, 
de Uruguaiana (RS), do criador 
Ignacio Tellechea. Já o terceiro 
reprodutor mais eficiente foi 
o Santo Antão D Cooper South 
Dakota 1264, da Fazenda 
Santo Antão, de Alegrete (RS), 
de Flávio Alves e Ana Luiza 
Alves. Em quarto, destacou-
se o exemplar Reconquista 
TE3025 Zeloso Hornero, da 
Reconquista Agropecuária, 
também de Alegrete (RS), do 
criador José Paulo Dornelles 
Cairoli. Participaram do teste 
ainda exemplares da Cia Azul 
Agropecuária e GAP Genética, 
ambas de Uruguaiana (RS); 

Valorização que já vem se 
confirmando nas pistas de 
leilões. Semanas após consagrar-
se campeão da prova de 2020, o 
reprodutor Agronemitz TE667 foi 
comercializado por R$ 16,4 mil 
no 7º Leilão Integração, em São 
Francisco de Assis (RS). 

A  e x p e c t a t i v a  d a 
Associação Brasileira de Angus é 
atingir o maior número possível 
de reprodutores avaliados para 
essa característica o mais breve 
possível, para que se possa 
predizer os animais da raça 
sem a necessidade de colocá-
los em sistemas de alimentação. 
“Este foi um ano atípico. Por 
isso, realizamos apenas uma 
prova. No entanto, esperamos 
que, em 2021, possamos voltar a 
promover mais testes e o número 
de exemplares avaliados venha 
a avançar”, acrescenta Pivato. 

LS Guarita, de Alegrete (RS), 
Fazenda da Barragem, de Dom 
Pedrito (RS), Fazenda Sinuelo, 
de Aceguá (RS), Tólio’s Farm, 
de Formigueiro (RS), e Cabanha 
Santa Nélia, de Jaguarão (RS).

Segundo Sudati, esse tipo 
de prova é de fundamental 
importância para identificação 
de animais mais eficientes na 
transformação de alimentos 
em carne, proporcionando 
uma relação entre custo com 
alimentação e ganho de peso 
mais favorável ao criador. 
“Os animais terminaram a 
prova saudáveis e tiveram 
um excelente ganho de peso, 
podendo ser comercializados 
ime diatamente .  Estamos 
muitos satisfeitos com o 
resultado. Para a próxima 
edição, esperamos uma adesão 
muito maior.”
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A história de seleção do 
Angus GENEX se mistura com a 
própria história da empresa. Ao 
longo de décadas, construímos 
um legado na raça, contribuindo 
para imprimir uma genética 
superior nos rebanhos do mundo 
todo e para garantir uma carne de 
qualidade cada vez mais elevada.

Nessa trajetória, tivemos 
linhagens que marcaram 
completamente a raça. Um 
exemplo, destaque tanto nos 
Estados Unidos como no Brasil 
e em toda a América do Sul, são 
os touros da Schaff Angus Valley 
(SAV). Os animais do criatório 
americano impactaram a raça em 
produtividade e funcionalidade 
sem perder o padrão racial, 
características desejadas tanto 
pelos produtores de genética 
quanto por quem trabalha 
com cruzamento industrial e 
produção de gado comercial. 

O diferencial da SAV 
começou com dois dos grandes 
touros da história da raça: 
os irmãos paternos FINAL 
ANSWER e TRAVELER 004. 
Depois, vieram alguns de seus 
filhos, como PIONNER, PRIORITY, 
DENSITY e NET WORTH – o 
touro americano mais influente 
no Brasil. Esses animais foram, 
realmente, divisores de água 
para a GENEX e para a raça, pois, 
além de apresentar ótimo padrão 
racial e fenótipo (com filhos 
campeões nas mais importantes 
exposições do Brasil, Argentina 
e Uruguai), adicionaram muita 
performance e desempenho ao 
gado brasileiro.

Para quem tem uma 
herança dessas, honrar o 
legado é continuar, dia após dia, 
trabalhando para deixar novas 
gerações que sejam melhores 
que as anteriores. Investimos 

.O ANGUS GENEX: 
TRADIÇÃO EM
EVOLUIR
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arduamente para promover essa 
evolução e para proporcionar 
essa genética em escalas cada 
vez maiores  nos rebanhos.

Ao finalizar o ano de 
2020, vemos que essa missão 
foi cumprida. Nos Estados 
Unidos, dos TOP 25 registros 
na AAA, cinco foram touros 
GENEX: ASHLAND, RESOURCE, 
S T U N N E R ,  R E N OW N  e 
INSIGTH. No cenário brasileiro, 
ranqueamos seis dos TOP 10 
registros com RESOURCE, 
BISMARCK, RENOWN, WEST 
RIVER e os vermelhos NEW 
DIRECTION e STRONGHOLD. Isso 
mostra o quanto caminhamos na 
vanguarda da seleção genética 
da raça.

Mesmo diante da pandemia 
e todas as dificuldades do ano, a 
GENEX Brasil fez investimentos 
inovadores, que se refletem de 
maneira extremamente positiva 
no mercado e no ganho genético 
para os rebanhos nacionais. 

A grande novidade de 2020 
foi a importação de 10 animais 
vivos dos Estados Unidos, “feitos 
sob medida” para o Brasil. Esses 
touros foram trazidos para que, 
assim que iniciarem sua fase 
reprodutiva, também componham 
o nosso portfólio. Esse projeto 
faz parte de um novo plano de 
desenvolvimento de produtos da 
empresa e deve injetar R$ 1 bilhão 
na economia brasileira ao longo 
dos anos de produção dos touros.

A GENEX foca-se 
em produzir novas 
gerações com   
genética superior
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Os animais  foram 
importados em outubro de 
2020, quando tinham entre 11 
e 12 meses de idade. Foram 
escolhidos a dedo, levando 
em conta a adaptabilidade ao 
clima brasileiro, passaram por 
um período de quarentena e já 
foram encaminhados para a 
central de coleta. Com produção 
prevista já para o início de 2021, 
contar com esses touros em solo 
brasileiro é uma vantagem, pois 
conseguimos aumentar a oferta 
aos pecuaristas e fica mais fácil 

demonstrar a qualidade da 
genética dos animais, já que será 
possível visitá-los. 

Em termos de contratações, 
13 novos nomes nacionais 
passaram a compor a nossa 
bateria. Touros como QUIRI, 
OFF ROAD e KOBBE vieram 
trazer características como 
desempenho em ganho de peso, 
qualidade de carcaça, fenótipo 
funcional e um pedigree forte 
e consistente, materializando o 
conceito de Cow Sense & Science. 

Se em 2020 tivemos boas 
novidades, as expectativas para 
2021 são ainda maiores, e a GENEX 
Brasil se torna cada vez mais uma 
protagonista do futuro da raça 
Angus. Além da contratação de 
mais reprodutores para a bateria 
e do início da produção dos touros 
que foram importados, abrindo 
um novo leque em nossa atuação, 
mais 20 animais serão trazidos 
dos Estados Unidos já no começo 
do ano. É a GENEX construindo, 
hoje, o rebanho do futuro e o 
futuro  das próximas gerações. 

Rebanho de Genética 
Angus GENEX
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.TÁ COM O
BRAÇO NA
MINHA VACA?

O médico-veterinário João 
Pedro Veiga Silva, 23 anos, saiu 
de casa cedo naquela manhã 
para visitar mais um criatório de 
Angus no interior de São Paulo. 
A missão era levar orientação 
técnica ao pecuarista Wilson 
Luís Zani na produção da 
Fazenda Angus da Aurora, em 
Promissão (SP). Pontual como de 
costume, o técnico de Fomento 
da Associação Brasileira de 
Angus chegou à propriedade 
com o Manual do Criador em 
punho e pronto para detalhar 
os ganhos de ser um Produtor 
Carne Angus e de trabalhar com 
a genética da raça. Mal sabia ele 
que aquele seria um dia de lida. 
Enquanto esperava por Zani, 
uma vaca entrou em trabalho de 
parto. “Quando o criador chegou, 
eu já estava contendo a vaca, 
retirando o bezerro. Daí ele disse: 
‘Oi, bom dia! Quem é você?'."

Constrangido com a 
intimidade repentina, mas 
convicto de que o socorro ao 
ventre era necessário, Veiga não 
titubeou:  “Eu sou o João Pedro, 
técnico de Fomento da Angus”. 
Surpreso, o criador não perdeu a 
oportunidade: “E você está com 
o braço dentro da minha vaca?”, 
provocou, em tom de risada. 

Apesar de não ser novidade 
para quem conhece a lida de 
campo, o episódio resume o 
espírito do time da Associação 
Brasileira de Angus. O novo 
técnico de fomento já chegou 
com o mesmo entusiasmo dos 
24 inspetores técnicos que 
atuam em todas as regiões 
do Brasil. Novato na Angus, 
Veiga foi contratado para dar 
vida a um novo projeto de 
pós-venda da associação. A 
ideia é garantir que criadores 

e novos empreendedores da 
raça tirem o maior proveito de 
seus investimentos. De janeiro 
a novembro, Veiga percorreu 
16,7 mil quilômetros passando 
por estados como Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 



CRÉDITO: JOÃO PEDRO VEIGA

Segundo ele,  o que 
vem chamando  atenção de 
pecuaristas como Zani é a 
simplicidade e proatividade 
da acolhida da associação. 
“Ele me disse que esperava um 
técnico um pouco diferente, 
um mais engomadinho. E é 

realmente isso. A gente mostra 
serviço, sai do paletó e coloca 
a mão na massa para ajudar os 
criadores”, destaca Veiga. Para 
Zani, foi surpreendente chegar 
à propriedade e encontrar um 
“caboclo de chapéu” contendo a 
vaca. “Achei até que fosse outro 
funcionário da fazenda”, afirma. 

Zani conta que começou a 
criar Angus em 2015, utilizando 
touros da raça no cruzamento 
com vacas Nelore.  Hoje, segundo 
o criador, 50% do rebanho já 
é de fêmeas meio-sangue. 
“Atualmente, 90% das vacas são 
inseminadas, e nós estamos 
buscando melhorar cada vez 
mais a linhagem com a Angus”, 
ressalta o pecuarista, que recebe 
orientação direta do inspetor 
técnico da Angus Rednilson 
Moreli Gois. 

No decorrer dos encontros 
com criadores experientes e 
com novos investidores, o corpo 
técnico repassa informações 
e dicas sobre melhoramento 
genético, manejo, rentabilidade, 
desmame, controle de carrapato, 
produção de carne de qualidade, 

Veiga realizou parto de 
ventre do pecuarista 
Wilson Zani, em 
Promissão (SP)
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Minas Gerais, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul para 
orientar os pecuaristas sobre 
o uso da genética de touros 
e ventres Angus registrados 
por meio de inseminação ou 
monta, em rebanhos puros e 
cruzados. 



cruzamento e estratégias 
sanitárias, nutricionais e 
reprodutivas. “Nós buscamos 
s anar  as  d i f i c uldade s 
enfrentadas pelos criadores 
para que, consequentemente, 
a raça venha se expandir cada 
vez mais. Se o pecuarista tem 
problema com carrapato, por 
exemplo, e, por isso, o gado 
não está caminhando bem, 
vamos lá e buscamos resolver 
o problema. Automaticamente, 
o desempenho do animal será 
melhor, e o feedback para a raça, 
também”, explica Veiga. 

Na jornada de Veiga pelo 
Brasil, foram realizadas visitas 
a propriedades com gado puro 
e cruzado. “O nosso foco com 
pecuaristas que trabalham 
com gado cruzado é levá-los 
ao Programa Carne Angus 
Certificada. Por isso, nesses casos, 
abordamos mais informações 
sobre o manejo. Com produtores 
de bezerros, damos dicas de 
como ter um animal com ótima 
terminação, com cobertura de 
gordura acima de 3mm para que 
possa ser bonificado por gordura, 
por exemplo”, detalha o técnico. 

Segundo o gerente de 
fomento da Associação, Mateus 
Pivato, outra linha de ação foi ir a 
campo auxiliar no uso de fêmeas 
adquiridas na Temporada de 
Primavera tendo em vista que, 
geralmente, há intenção de 
continuar registrando e dar 
início à seleção de genética. “De 
forma geral, as visitas também 
servem para que a Angus dê as 
boas-vindas aos criadores que 
entram na raça, leve novidades 
e possibilite novas parcerias. 
Porém, o mais importante é 
que os encontros estreitam a 
relação dos pecuaristas com 
a associação.” De acordo com 
Pivato, o trabalho em busca de 
excelência genética e qualidade 
da carne começa dentro das 
porteiras e, ao auxiliar os 
criadores, a Angus contribui para 
a evolução da raça desde o ponto 
inicial do sistema produtivo.  

Apesar da alta quilome-
tragem do time Angus, em função 
da pandemia, o ritmo das visitas 
não saiu como o planejado. 
Após uma pausa, Veiga pegou 

a estrada novamente e retomou 
os encontros com os criadores, 
com todos os cuidados exigidos, 
como uso de máscara, álcool gel 
e distanciamento social. Além 
de encontros nas propriedades, 
o técnico realizou visitas a 
frigoríficos parceiros do Carne 
Angus e à Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. 
Veiga participou ainda dos dias 
de campo da Fazenda Modelo, 
em Pedro Gomes (MS), e da 
Fazenda Angus da Limeira, em 
Guarapuava (PR).

O criador Filipe Cardoso 
abriu as porteiras da Fazenda e 
Haras do Netinho, em Tanguá 
(RJ), ao técnico de Fomento 
da Angus, após adquirir nove 
fêmeas e 11 machos no Leilão 
Genética Sem Fronteiras 2020, 
realizado pela Programa Leilões 
e Parceria Leilões no final do 
mês de outubro. “Nosso objetivo 
inicial era arrematar somente 
machos para fazer meio-sangue 
comercial, mas acabamos 
comprando as vacas também”, 
explica Cardoso, que administra 

Técnico de Fomento da 
Angus deu dicas práticas 
ao criador Filipe Cardoso, 

em Tanguá (RJ)

MAIS DO QUE UMA VISITA

ATENÇÃO ÀS FEMEAS
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a propriedade ao lado do pai 
Netinho Cardoso. 

O produtor ressalta que há 
alguns anos vem amadurecendo 
esse projeto e buscando a raça 
ideal. E foi então que surgiu 
a oportunidade de utilizar a 
genética Angus. “Compramos 
algumas vacas Nelore prenhas 
de Angus, e os bezerros 

meio- sangue que nasceram nos 
encantaram. Por isso, decidimos 
adquirir os animais Angus em 
outubro”, conta Cardoso.

Na propriedade, Veiga 
orientou de forma prática o 
criador quanto ao manejo dos 
animais, separação dos bezerros, 
agrupamentos de lotes para o 
Programa de Melhoramento 

de Bovinos de Carne (Promebo) 
e outros. Para Cardoso, a 
consultoria no local de visita 
serviu para orientá-lo no início 
da criação de Angus. “A visita do 
João foi de extrema importância 
e nos surpreendeu, pois nenhuma 
outra associação, seja de bovino 
ou de equino, tinha enviado um 
técnico para orientação antes. 
Achei importantíssimo isso.” 
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A raça Ultrablack ganhou 
as pistas de leilões na Primavera 
de 2020 e atingiu a marca de mil 
animais registrados. Passados 
três anos dos primeiros registros 
provisórios, a temporada foi 
marcada por uma oferta mais 
consistente de reprodutores 
e médias em alta. Segundo 
levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Angus, 
os reprodutores Ultrablack 
atingiram valorização de 
R$ 13.798,00. Dos 43 leilões 
acompanhados, 11 tiveram 
presença de animais Ultrablack: 
1º Remate Angus Jovem, 3E 

Agropecuária, Leilão Revolution, 
Cabanha São Xavier, Cachoeira 
do Campo, Selo Racial, Evolução 
Angus, Quirí, Santa Thereza, 16º 
Remate do Núcleo Centro Angus 
e VPJ. 

O Leilão Revolution, 
realizado em maio no formato 
virtual, atingiu preço recorde na 
venda do reprodutor Tradição 
Azul 008, que teve cota de 50% 
comercializada por R$ 40,5 mil. 
Organizado pelas cabanhas Ave 
Maria e Corticeira, de São Borja 
(RS), Cia Azul Agropecuária, 
Estância Quatro Folhas e 
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.PRIMAVERA DO 
ULTRABLACK
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Cabanha Rincon Del Sarandy, 
de Uruguaiana (RS), Estância 
Silêncio, de Alegrete (RS), e 
Tradição Azul, de Quaraí (RS), o 
remate contou com mil touros 
e ventres de cinco raças. Para o 
criador da Cabanha Corticeira 
e vice-presidente de Fomento 
da Angus, Luís Felipe Cassol, 
que auxiliou na organização do 
evento, a expansão da Ultrablack 
nas propriedades nacionais 
demonstra a força da raça no 
país. “O Leilão Revolution é um 
remate tradicional no Rio Grande 
do Sul e sempre traz um grande 
volume de gado com um índice 

de recompra muito grande. 
Neste ano, a edição decidiu 
ofertar animais Ultrablack 
superqualificados. Isso prova 
que a raça é uma carta forte no 
baralho da pecuária brasileira e 
veio para potencializar o uso da 
genética Angus”, afirma.

O bom desempenho dos 
animais — que têm 81,25% de 
sangue Angus e carregam  alta 
capacidade de adaptação a climas 
mais quentes como o do Brasil 
Central —  também se confirmou 
na Temporada de Primavera. 
No tradicional leilão da Santa 

Thereza Agricultura e Pecuária, 
de Dom Pedrito (RS), o primeiro 
colocado no Sumário de Touro 
do Programa de Melhoramento 
de Bovinos de Carne (Promebo) 
em 2020 foi arrematado por R$ 
14 mil pelo criador Pedro Afonso 
Salles, de Bagé (RS). O touro já 
está contratado pela central 
de inseminação AG Brasil 
(Accelerated Genetics). 

O remate ocorreu em 
outubro, no Parque de Exposições 
Juventino Corrêa de Moura, 
em Dom Pedrito. Segundo o 
proprietário da Santa Thereza, 
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José Roberto Pires Weber, um 
dos motivos que levam a alta 
comercialização desses animais 
no Rio Grande do Sul é a maior 
resistência ao carrapato. “O nosso 
remate tinha esse apelo grande ao 
Ultrablack, especialmente porque 
tivemos a sorte de ter o melhor 
touro do Sumário de Touros 
neste primeiro ano de avaliação 
genética da raça”, disse Weber. 
Segundo ele, a Santa Thereza 
inseminou 50 vacas Angus 
com sêmen top Brangus. “Como 
estratégia, escolhemos um touro 
de cada vez para avaliar qual será 
o melhor resultado”, explica.

Pela primeira vez, a 
raça também teve um leilão 
exclusivo dos exemplares 
Ultrablack. O leilão da Cabanha 
3E Agropecuária, de José 
Bonifácio (SP), teve grande 
interesse de investidores. Os 22 
lotes, sendo 13 fêmeas e nove 

machos, foram disputados por 
compradores de Alagoas, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e São 
Paulo. O animal mais valorizado 
foi 3E Thudor FIV U037, macho 
nascido em 09/11/2018, com 
522 quilos, e filho do Touro 
Brangus Lonquimay, Grande 
Campeão Macho na Nacional 
Brangus de 2012 na Argentina 
e Reservado Grande Campeão 
Macho Palermo 2011. 

O CEO da 3E Agropecuária, 
Renato Ramires, conta que foi um 
dos primeiros criadores de Angus 
a investir na Ultrablack. “A raça 
vem para melhorar ainda mais 
a qualidade da carne. Decidimos 
lançar um leilão exclusivo 
desses animais para mostrar as 
potencialidades dos exemplares. 
Os clientes que adquiriram 
animais no leilão estão muito 
satisfeitos com os reprodutores 
arrematados”, destaca.

EVOLUÇÃO NAS PISTAS E NO DIGITAL

Com o objetivo de 
incentivar o uso da raça 
Ultrablack como ferramenta 
de impulso no campo, a Angus 
Jovem (AJ) realizou, em maio, 
uma transmissão ao vivo que 
reuniu o vice-presidente de 
fomento da Angus, Luiz Felipe 
Cassol, e o gerente de fomento 
da Associação, Mateus Pivato. 
Mediada pela coordenadora da 
AJ, Luiza Soldera, o encontro com 

cerca de 150 espectadores falou 
sobre os benefícios dos animais 
no aumento da produção de 
carne, voltada a suprir uma 
demanda de mercado gerada 
pelo cruzamento com a fêmea 
meio-sangue Angus. “A ideia 
da live surgiu porque estávamos 
no início da pandemia e vimos 
uma oportunidade para falar de 
Ultraback, que, naquele mesmo 
momento, já estava em pleno 

crescimento. A tendência nos 
próximos anos é que a raça se 
expanda para todo o Brasil”, 
afirma Luiza. Seis meses após 
a live, foi a vez de a Fazenda 
Renascença,  de Vargem 
(SC), destacar-se na raça. O 
remate que teve pista limpa 
e médias aquecidas atingiu 
faturamento de R$ 517.500,00 
com a comercialização de 56 
exemplares Angus e Ultrablack. 
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NOVA PLATAFORMA

Para facilitar o acesso 
de criadores aos registros da 
raça no Brasil, a Associação 
Brasileira de Angus lançou em 
maio uma plataforma dedicada 
exclusivamente à conferência 
dos rebanhos Ultrablack. Pelo 
canal, produtores e compradores 
podem buscar dados sobre os 
reprodutores por meio 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 
plataforma une tecnologia e 
informação para facilitar a vida 
do produtor rural e do mercado, 
trazendo conhecimento so-
bre os dados do animal, 
árvore genealógica, cobertura, 
descendentes, transferência e o 
certificado de registro on-line.

Live entre a Associação 
Brasileira de Angus e Angus 
Jovem reuniu espectadores 

interessados na raça

Ferramenta de genealogia da 
Ultrablack veio para facilitar o 

trabalho dos criadores
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.REBANHO
DA EMBRAPA
AGORA É ANGUS

A primeira doação de 
vaquilhonas foi do criador 
Milton Martins Moraes Filho, 
da Granja Mangueira
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Pesquisa é essencial para 
o desenvolvimento de qualquer 
atividade econômica. Agora, 
quando o estudo diz respeito à 
pecuária, o rebanho-teste tem de 
ser Angus. Raça com maior uso 
na produção de carne premium 
do mundo, a Angus foi a escolhida 
pela unidade da Embrapa Clima 
Temperado, de Capão do Leão 
(RS), para a conversão de seu 
gado. A mudança é fruto de 
parceria entre a instituição e a 
Associação Brasileira de Angus. 
“Nossos projetos científicos 
sempre tiveram muitas cabeças 
de outras raças. Optamos por 
estabelecer uma parceria que 
trouxesse animais Angus para 
a Embrapa porque essa é uma 
oportunidade de aumentar o 
nosso rebanho e trazer mais 
visibilidade para a raça”, diz o 
zootecnista e pesquisador da 
Embrapa Jorge Schafhauser.

Além de colaborar com os 
estudos da Embrapa, a parceria 
permite ofertar aos criadores 
dados consolidados e úteis, 
incluindo informações sobre 
desempenho em integração 
lavoura-pecuária. O pesquisador, 
que atua na área de manejo e 
nutrição, explica que a raça possui 
exigência nutricional distinta, 
fator essencial para garantir o 
tradicional acabamento superior 
de carcaça. 

Para pretear o rebanho do 
Embrapa, associados da Angus 
estão doando animais e doses 
de sêmen para a unidade de 
pesquisa por meio de acerto com 
o  Núcleo Centro-Sul de Criadores 
de Angus. A articulação está 
sendo feita pela presidente do 
Núcleo, Claudia Ferreira Talavera 
Campos, que tem puxado a frente 
entre os criadores da região. “A 
Angus é uma raça do futuro, 
que tem muito a acrescentar 
para pesquisas na pecuária de 
corte. Os animais da região de 
Santa Vitória do Palmar (RS) 
dificilmente têm carrapatos, 
e essa pesquisa servirá para 
mostrar que a resistência da raça 
serve para qualquer território 
nacional”, explica.

A primeira doação do 
projeto foi feita pelo presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski,  com 
o repasse de 20 doses de sêmen. 
Já o primeiro carregamento de 
gado vivo chegou do  criador 
e diretor do Programa Carne 
Angus, Milton Martins Moraes 
Filho, da Granja Mangueira 
Agropecuária, de Santa Vitória 
do Palmar (RS). “Resolvemos 
doar esses animais porque 
entendemos que é algo positivo 
para a raça e seus criadores. 
Disponibilizamos esses exem-
plares com muito orgulho, afinal 
estamos contribuindo com a 
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 Gado Angus já está nas 
instalações da Embrapa 

Clima Temperado

Associação Brasileira de Angus 
e com uma entidade pública que 
vai trabalhar em prol da raça”, 
enfatiza.

O gerente de fomento da 
Angus, Mateus Pivato, reforça 
que a expectativa da associação é 
que mais de 60 animais cheguem 
às instalações da Embrapa até a 
metade de 2021. Para o médico- 
veterinário, a raça é o futuro da 
pecuária de corte no Brasil e 
ser foco em estudos científicos 
do porte dos realizados pela 

Embrapa é essencial para atingir 
novos patamares. 

“A Embrapa é uma ins-
tituição de reconhecimento 
nacional, e termos animais 
Angus dentro desse ambiente 
gerando dados para a raça é 
um avanço muito significativo. 
Existem inúmeras possibilidades 
de pesquisas para compilar 
essas informações técnicas 
de consistência, que serão 
utilizadas de forma objetiva 
pelos criadores.”
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.LÍDERES EM REGISTROS
brasil

612

234

214

190

189

170

168

162

156

153

P

P

P

P

V

V

V

P

P

V

TOUROS TOP 10 QUE MAIS REGISTRARAM  (2019/2020)*

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SAV RESOURCE 1441

SAV BISMARCK 5683

SAV RENOWN 3439

REPECHO TEI534 HAYMOUNT DA TÓLIOŚ FARM

ANDRAS NEW DIRECTION R240

SANTA SERGIA AMIGO MANDARIN 2884

TROTTERS STRONGHOLD 156

RUBETA 6036 TE

SAV WEST RIVER 2066

UMBU 1922 BRIGADIER

Fonte: Associação Nacional de Criadores / (*) 01/07/2019 - 30/06/2020  

190

153

126

107

100

93

77

55

46

44

P

V

V

P

P

P

V

P

P

P

TOUROS TOP 10 NACIONAIS QUE MAIS REGISTRARAM (2019/2020)*

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REPECHO TEI534 HAYMOUNT DA TÓLIÓS FARM

UMBU 1922 BRIGADIER

RIB TEI05 YESQUERO QUEBRACHO

RECONQUISTA TEI2473 ZELOSO HARVESTOR PRO

GAP 4613

TRADIÇÃO T68

 SANTA JOANA 2262

UMBU 2290 ZORZAL

CIA.AZUL 1118 F.ANSWER ZORZAL

SOLÉ 1314 IRON MOUNTAIN

Fonte: Associação Nacional de Criadores / (*) 01/07/2019 - 30/06/2020  

9.339

6.672

6.580

5.609

3.302

3.242

2.686

2.652

2.527

2.488

V

V

V

P

P

V

P

P

V

V

TOUROS TOP 10 QUE MAIS REGISTRARAM (GERAL)

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PASTORIZA 565 BRIGADIER TE

OTTONO B444 TEI DON PANCHO

DON PANCHO 53 BARTOLOMÉ TE

SAV NET WORTH 4200

OTTONO B600 TE DADDY

SANTA SÉRGIA TOMY RUBIO

TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE

SAV BISMARCK 5682

TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE

RECONQUISTA 273 DISCUTIDO COPPER ROB

Fonte: Associação Nacional de Criadores   

6.672

3.302

2.488

2.220

1.864

1.467

1.388

1.113

1.041

1.002

V

P

V

V

V

V

P

V

P

V

TOUROS TOP 10 NACIONAL QUE MAIS REGISTRARAM  (GERAL)

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OTTONO B444 TEI DON PANCHO

OTTONO B600 TE DADDY

RECONQUISTA 273 DISCUTIDO COPPER ROB

ASD 623TE PAYADOR CARRASCO

SARABANA 004TE BROTHER

OTTONO B1777 TE HERDEIRO

GARUPÁ 5816 REAL G12443

RINCON LAPACHO 860 DEL SARANDY

OTTONO B860 TE CONDADO

CATANDUVA TE213 NOSTRADAMUS K.ROB 

Fonte: Associação Nacional de Criadores   
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Estados unidos

5.710

4.306

3.511

3.435

2.409

2.332

2.175

2.157

1.876

1.852

TOUROS ABERDEEN ANGUS (2019/2020)*

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados

Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SYDGEN ENHANCE

JINDRA ACCLAIM

BUBS SOUTHERN CHARM AA31

LD CAPITALIST 316

BAR R JET BLACK 5063

SAV RAINDANCE 6848

GAR ASHLAND

HA COWBOY UP 5405

TEX PLAYBOOK 5437

BYERGO BLACK MAGIC 3348

Fonte: America Angus Association/ (*) 01/10/2019 - 30/09/2020

1.305

1.082

681

602

585

575

472

405

398

362

TOUROS RED ANGUS (2019/2020)*

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3SCC DOMAIN A163

WFL MERLIN 018A

BROWN ORACLE B112

9 MILE FRANCHISE 6305

BROWN JYJ REDEMPTION Y1334

5L BOURNE 117-48A

BROWN BLW FANTASTIC C5959

H2R PROFITBUILDER B403

RREDS SENECA 731C

HXC DECLARATION 5504C

Fonte: Red Angus Association of America/ (*) 01/10/2019 - 30/09/2020  



CONFIRA EM NOSSO SITE
AS SOLUÇÕES ABS QUE VÃO 

CONTRIBUIR COM O SEU REBANHO.

COM EFICIÊNCIA, 
SUSTENTABILIDADE 
E RENTABILIDADE 
COM A MELHOR
GENÉTICA ANIMAL

NUTRIR O MUNDO
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@ABSPECPLAN
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argentina

uruguai

707

375

340

191

173

160

141

141

136

127

P

P

P

V

P

P

P

P

V

P

TOUROS TOP 10 QUE MAIS REGISTRARAM (2019/2020)*

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ERRE TE 383 CONDOR EURO TE

DUFF ANGUS 011

DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE

ESENCIAL 37 ARQUIMEDES TE

DON JOSE 1717 REMIXADO 6234 TE

COSENZA DON ROBERTO 338 TE

COLEMAN CHARLO 0256

TRES MARIAS 9989 ZORZALITO 8958 TE

RED TER-RON SANTANA 73C

SAV BISMARCK 5682

Fonte: Sociedad Rural Argentina / (*) 01/01/2020 - 30/11/2020

275

207

149

131

126

120

115

112

106

   99 

P

P

P

P

P

V

P

P

P

V

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WERNER FLAT TOP 4136

ERRE TE383 CONDOR EURO T/E

DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE

SAV RAINFALL 6846

SAV RESOURCE 1441

RED LAZY MC BENELLI 102B

LA SANTINA LIDER - 105 - 265 - TE

BUFORD PATHFINDER C304

PRIMAVERA 11029 MUÑECO HORMIGUIA TE

MODELO CARDENAL 3031

Fonte: Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay / (*) 01/07/2019 - 30/06/2020

canadá

422

302

267

266

246

231

228

194

188

182

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

TOUROS TOP 10 QUE MAIS REGISTRARAM (2019/2020)*

Posição    Nome do Touro Filhos Registrados Pelagem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MUSGRAVE 316 STUNNER

PAINTROCK TRAPPER

HF ALCATRAZ 60F

SAV  RESOURCE 1441

BROOKING FIREBRAND 6068

MUSGRAVE 316 COLOSSAL 137

SAV RAINFALL 6846

SAV RENOVATION 6822

SAV PRESIDENT 6847

SAV RAINDANCE 6848

Fonte: Canadian Angus Association/ (*) 01/07/2019 - 30/06/2020 

TOUROS TOP 10 QUE MAIS REGISTRARAM (2019/2020)*



CONFIRA EM NOSSO SITE
AS SOLUÇÕES ABS QUE VÃO 

CONTRIBUIR COM O SEU REBANHO.

COM EFICIÊNCIA, 
SUSTENTABILIDADE 
E RENTABILIDADE 
COM A MELHOR
GENÉTICA ANIMAL

NUTRIR O MUNDO

ABSGLOBAL.COM/BR | (34) 3319-5400

@ABSPECPLAN








