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Nivaldo 
Dzyekanski

O ano de 2021 começou com tudo na pecu-
ária brasileira. Apesar das adversidades trazi-
das pelo agravamento da pandemia no Brasil, o 
momento valorizou o investidor do agronegócio 
e os selecionadores que operam com genética 
Angus. Basta dar uma conferida nos recentes 
leilões de Outono. Independentemente da pra-
ça, criadores do Sul ao Norte venderam muito 
bem seus produtos. Mais do que preço recorde, 
obtiveram liquidez, com vendas de todos os lo-
tes ofertados em vários dos remates realizados. 
Frente a esse cenário, a Associação Brasileira de 
Angus trabalha com projeções otimistas para o 
faturamento da raça, puxado pelo preço do boi e 
do terneiro nas alturas.  Apesar da maré positi-
va nos negócios, é preciso cautela. Trabalhamos 
com provimento de alimento, um item básico 
para a sobrevivência da população e que, exata-
mente por isso, nos impõe uma pesada responsa-
bilidade. Precisamos continuar produzindo não 
apenas porque o mercado está comprador ou 
aquecido. Trabalhamos porque precisamos levar 
proteína à mesa dos brasileiros, carne de quali-
dade para o assado das famílias e alegria para 
as refeições do dia a dia. Temos a certeza de que 
não será um ano fácil. Assim como em 2020, vi-

Agenda aquecida em tempos difíceis
vemos um momento de incertezas e de muita su-
peração. No entanto, é também uma fase de es-
perança, onde temos a convicção de que a vacina 
nos devolverá a liberdade perdida logo ali adiante.   
Apesar disso, a agenda de eventos e exposições 
da Associação Brasileira de Angus deve ter mu-
danças. A diretoria avalia qual o melhor rumo 
para dar ao cronograma de 2021. Contudo, é 
claro que os planos precisarão ser, mais uma 
vez, revistos. Ou, pelo menos, parte deles. A tra-
dicional Expoutono, de Uruguaiana (RS), será 
mantida na agenda da raça, mas não contará 
mais com a Exposição Estadual de Rústicos, que 
ocorreria em conjunto.  A iniciativa do Núcleo 
Angus Três Fronteiras e dos criadores da região 
de realizarem a exposição tem total apoio da as-
sociação, e será organizada com todas as medi-
das de segurança para a preservação da saúde 
dos envolvidos. Por outro lado, já demos início 
a proposições digitais que asseguram aos cria-
dores maior proximidade com a Angus, mesmo 
que no universo virtual. Neste primeiro trimes-
tre, a Associação lançou o projeto Info@ngus, 
informativo mensal onde os criadores encontram 
dados e textos exclusivos sobre a raça e a pecu-
ária. Outra novidade que deve sair do forno em 

breve é o Prosa Técnica, um verdadeiro bate-
papo sobre pecuária, produtividade e fomento. 
Os encontros virtuais foram pensados para levar 
informação ao usuário da genética Angus e, prin-
cipalmente, aos clientes de nossos sócios. Apro-
veite essa oportunidade de consolidar parceiros 
e conquistar novos e indique seus convidados. 
O Programa Carne Angus Certificada também 
começou o ano com a agenda cheia. Novas par-
cerias devem ser anunciadas em breve. Uma das 
inovações que marcará o ano de 2021 é a certi-
ficação de refeições prontas, projeto viabilizado 
mediante parceria com empresa de Minas Ge-
rais. Viu o que eu disse? Apesar da pandemia, as 
coisas estão movimentadas por aqui. São ações 
focadas em provar ao mercado por que nossos 
produtos valem mais e, em pista, a Angus se-
gue trilhando um caminho ascendente. O essen-
cial é mostrar que os frutos desse trabalho não 
vêm por acaso, mas são resultado do empenho 
de muitos profissionais competentes que escre-
vem, no dia a dia, a história da Angus do Brasil. 
Boa leitura a todos.Trabalhe duro e cuide de 
quem ama acima de tudo!

na bela imagem 
captada 

por gabriel 
olivera, ficam 
as esperanças 

do fim da 
pandemia e a 

volta dos eventos 
presenciais, 

como as 
exposições, 
congressos 

e leilões. 
com a vacina 

e cuidados, 
chegaremos lá!

Esperança sempre presente
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A 
bem da verdade, a pande-
mia freou vários segmen-
tos da economia brasilei-

ra e mundial, mas não chegou 
propriamente a prejudicar a 
pecuária brasileira, que bateu 
recordes de produção, vendas 
no mercado interno e conti-
nua com exportações firmes. 
Neste cenário conturbado, em 
que o agribusiness impediu a 
derrocada total do PIB bra-
sileiro, a raça Angus atingiu 
a comercialização recorde de 

7 milhões de doses

Nova marca:

As vendas de sêmen Angus cresceram 21,9% em 2020, com forte avanço da genética 
nacional, que abocanhou 23,7% do mercado brasileiro. Atingindo 7 milhões de doses 

comercializadas, a raça caminha para a consolidação de sua consagração no País, 
graças às suas aptidões para produzir carne de qualidade, aliada à precocidade e sua 

perfeita combinação genética no cruzamento com zebuínos, com demandas no mercado 
doméstico e abrindo portas na exportação para vários países.

Por Horst Knak

7,08 milhões de doses de sê-
men em 2020, representando 
um crescimento de 21,99% 
em relação a 2019, quando já 
havia superado marcas. As in-
formações são da Associação 
Brasileira de Inseminação Ar-
tificial (Asbia), em seu relató-
rio anual. Voltando no tempo, 
o volume representa mais do 
que o dobro do total de sêmen 
Angus vendido em 2013, há 
apenas sete anos. Comprovan-
do o excelente trabalho de fo-

mento da Associação Brasilei-
ra de Angus (agora focado no 
melhoramento genético), dos 
selecionadores e das empresas 
de sêmen, a genética nacional 
Angus abocanhou 23,76% do 
mercado doméstico, num cres-
cimento de 25% sobre 2019.

Outros números adicionais 
confirmam a posição de des-
taque da Angus no cenário 
do gado de corte no Brasil. 
Segundo o relatório da Asbia, 
68,2% dos municípios brasi-

leiros realizam o procedimen-
to de inseminação em seus 
rebanhos, sendo que 76,99% 
desses usam Angus, mostran-
do que a raça já extrapola em 
muito seu uso em climas mais 
amenos. Afinal, está em prati-
camente todos os Estados bra-
sileiros, com predominância 
tropical.

O presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, festeja estes novos 
números: “A comercialização 

superior a 7 milhões é um re-
corde para a raça e mostra a 
força do cruzamento industrial 
e a complementariedade entre 
as raças Angus e zebuínas. É 
um número que nos enche de 
orgulho e nos faz trabalhar 
cada vez mais para o incre-
mento genético voltado ao cru-
zamento, grande mercado para 
a raça no Brasil. Além disto, 
quem utiliza a raça Angus não 
volta atrás, se mantém com 

Foto: Divulgação/Asbia
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ela, da mesma forma como 
se abrem novos mercados em 
novas regiões do Brasil. Já es-
tamos em mais de 50% dos 
municípios brasileiros e em 26 
dos 27 estados. O cruzamento 
com Angus é um investimento 
que dá retorno certo”.

Entre as regiões brasileiras, 
a Centro-Oeste lidera na aqui-
sição de sêmen Angus, com 
47,27% do total nacional, se-
guida pela Norte (21,60%). 
Berço da genética Angus, a re-
gião Sul demanda 13,27% de 
todo sêmen vendido no País. O 
Sudeste absorve 12,79% e o 
Nordeste, 4,76%. Entre os es-
tados, Mato Grosso lidera, ao 
abarcar 18,45% em genética, 
já que sua vocação cristalina 
é o uso do sêmen para produ-
ção de bezerros meio-sangue. 
Neste caso, como em muitos 
outros Estados, o Programa 
Carne Angus Certificada é o 
principal impulsionador das 
vendas, puxando inclusive a 
demanda por genética nacio-
nal. Segundo Ney Conti, da 
central Zebu Fértil, de Campo 
Grande, MS, “a percepção dos 

distribuidores de genética via 
sêmen tem mostrado o cresci-
mento da genética Angus na-
cional em maior intensidade, 
uma vez que no Brasil Central 
a raça Angus é bastante utili-
zada para IATF”.

E há espaço para muito 
mais. “Hoje o Brasil insemina 
22,18% das matrizes de cor-
te em idade reprodutiva, ainda 
temos muito que crescer neste 
cenário nos próximos anos”, 
avaliza o presidente da Angus. 
Para Nivaldo Dzyekanski, a 
inseminação e especialmente 

a IATF é uma ferramenta que 
agrega tecnologia em todos os 
sistemas de produção, e quan-
to mais tecnificado o sistema, 
melhor a raça Angus se encai-
xa. “Este é o caminho da pe-
cuária brasileira aumentar a 
produtividade sem aumentar 
a área explorada. Para isso, a 
raça Angus é, sem dúvida al-
guma, uma ferramenta muito 
útil, como já está comprovan-
do, para atingirmos este obje-
tivo de uma pecuária eficiente 
de rápido giro, produtiva, com 
qualidade de carne e sustentá-

vel, aponta Nivaldo.
 
Angus se encaixa em
sistemas intensivos
O gerente de Fomento da 

Angus, Mateus Pivato, tam-
bém festeja a ampliação da 
comercialização de sêmen de 
touros Angus nacionais. E lem-
bra que há muito por fazer. De 
um universo de aproximada-
mente  61,3 milhões de fêmeas 
de corte em idade reprodutiva, 
apenas 13,6 milhões são inse-
minadas. Mas a evolução é ní-
tida. Em 2019, foram 15,9% 
inseminadas, taxa que evoluiu 
para 22,18% em 2020. “Es-
tamos em 90% dos municípios 
do Centro-Oeste brasileiro, 
onde prospera o cruzamento 
industrial. Isto porque quanto 
mais intensificado fica o sis-
tema - casos do confinamento 
e semiconfinamento -, mais o 
Angus brilha”, aponta Mateus.

Um indicador de qualidade 
é que as exportações de sê-
men brasileiro já atingem pa-
íses como Bolívia, Emirados 
Árabes, Equador, Panamá e 
Paraguai, lembra Mateus Pi-
vato. Mas as perspectivas de 
ampliação da oferta de touros 
e também da sua qualidade são 
boas, já que a Associação in-
tegra e/ou patrocina diversos 
testes para touros jovens, ao 
lado de universidades e da pró-
pria Embrapa, além de estimu-
lar o Promebo e a ampliação 

da genômica.
Ele lembra que a pecu-

ária brasileira cresce expo-
nencialmente sem desmatar, 
sem invadir áreas protegidas, 
recuperando terras degrada-
das e crescendo em produtivi-
dade, graças à intensificação 
dos sistemas. “O Brasil é um 
país pecuário, sustentável, que 
já produz a melhor carne do 
mundo”, resume. Outro indi-
cativo da procura por touros 
nacionais são as médias de co-
mercialização de reprodutores 
em leilões. Na última safra, a 
média para touros Angus al-
cançou R$ 14,7 mil. E os nú-
meros mais recentes da Angus 
são realmente ainda mais en-
tusiasmantes.

 
Aumento da bateria
de touros nacionais
As várias centrais fizeram 

parcerias ou aquisições de tou-
ros nacionais Angus e Ultra-
black. Praticamente todas pre-
tendem aumentar seu portfólio 
de touros nacionais. Há duas 
razões principais, diz o presi-
dente da Asbia, Marcio Nery: 
“houve um aumento expressi-
vo da demanda e o câmbio im-
pactou gravemente o custo do 
produto importado”, resume. 
Segundo ele, o perfil do cliente 
de genética nacional é o mes-
mo do importado, já que exige 
touros provados e alta fertili-
dade para uso em programas 
de IATF. Mesmo assim, há um 
longo caminho a percorrer: “a 
busca por touros nacionais re-
quer maior e melhor adesão 
dos criadores, desenvolvimento 
da genômica, identificação de 
índices econômicos baseados 
em desempenho, qualidade de 
carcaça e eficiência alimen-
tar. Para Marcio Nery, com o 
crescimento nos últimos dois 
anos, há uma certa dificuldade 
de encontrar bons touros. Eles 
terão que passar por testes di-
versos, congelamento e identi-
ficação de qualidade do sêmen.

Para o presidente da Asbia, 
o melhoramento genético cres-
ce impulsionado pela IATF. “O 
produtor acordou para os fatos 
importantes de que a genética 
tem elevado custo-benefício 
representando de 1% a 2% 
do custo total da produção, é 

Nivaldo Dzyekanski:  aumentar a produtividade da pecuária, sem aumentar a área explorada

No Centro-Oeste e Sudeste, houve enorme ganho em escala, usando ferramentas como a IATF e o confinamento

Foto: Gabriel Olivera/Angus

Foto: Horst Knak/Agência Ciranda
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o único insumo permanente, 
atua nas pontas de aumento 
da produção e redução de cus-
tos e atua de frente na ques-
tão crescente e importante da 
sustentabilidade”, afirma. Por 
isso, ele estima que em 2021 
haverá um crescimento total 
entre 25 e 30%, elevando o 
mercado para algo em torno 
de 30 milhões de doses. Ou-
tros desafios são atingir os 
rebanhos que ainda não usam 
IATF, preparar técnicos para 
introduzir a técnica, difundir 
cada vez mais esta ferramenta 
que possibilita ganhos enor-
mes para o produtor e a pecu-
ária nacional.

 
Proteína de alto valor
O presidente da Angus é 

fiador desta projeção. “Acre-
ditamos que a raça Angus, 
bem como o mercado de IA no 
Brasil manter-se-ão em cres-
cimento nos próximos anos. 
A pecuária brasileira tem um 
importante papel de fornecer 
proteína de alto valor agrega-
do e alimentar o mundo, por 
isso acreditamos que ano a 
ano seguiremos melhorando 
nossos índices, agregando tec-
nologia e conhecimento a uma 
pecuária cada vez mais moder-
na e de resultados. Logo nos 
tornaremos o maior produtor 
de carne bovina do mundo. Já 
somos o maior exportador, e 
este caminho passa pela tecni-
ficação e intensificação de sis-
temas produtivos”, aposta Ni-

O produtor identificou que 
a genética e ferramentas 
como a IATF tem baixo custo 
diante dos benefícios

valdo. Nestes sistemas, a raça 
Angus “cai como uma luva” 
pois melhora os indexadores e 
gera maior rentabilidade. Não 
obstante, pontua o criador, 
“podemos destacar o aumento 
crescente de projetos visando 
qualidade de carne os quais 
não abrem mão de utilizar a 
raça Angus e seus reprodutores 
selecionados para linhagens de 
marmoreio e rendimento de 
cortes. Acreditamos muito na 
pecuária nacional no nosso pa-
pel como provedor de alimen-
to e no imenso progresso que 
a raça Angus pode trazer nos 
anos futuros”.

Nivaldo Dzyekanski tam-
bém é otimista com relação à 
produção de genética nacional. 
A genética Angus Brasileira 
vem galgando seu espaço neste 
imenso mercado. “Este é o re-
sultado de um trabalho consoli-
dado dos nossos selecionadores 
e técnicos que vêm investindo 
em melhoramento genético e 
agregando números à sua sele-
ção. Sabemos do potencial do 
Angus nacional, com a moder-
nização do Promebo (progra-
ma de melhoramento genético 
oficial da raça Angus), com a 
adição das DEPs Genômicas. 
Isto, aliado ao desenvolvimen-
to de pesquisas para a seleção 
de animais mais adaptados ao 
clima tropical, abre espaços 
cada vez maiores para os nos-
sos reprodutores, produzidos 
no Brasil para os sistemas de 
produção brasileiros”, crê o 

presidente da Angus.
 
Comparar de igual
para igual importada
e nacional
Com 14% de touros nacio-

nais e 86% de importados, a 
ABS Pecplan é uma das mais 
antigas centrais que atuam no 
País. “A genética nacional tem 
tido melhor reconhecimento, 
fruto de bons trabalhos de se-
leção genética, programas de 
melhoramento, trabalhos mais 
alinhados com as necessidades 
dos usuários de IA”, diz o ge-
rente de corte da ABS, Mar-
celo Selistre. Segundo ele, a 
empresa tem como comparar 
de igual para igual a genética 
nacional com a importada no 
caso do maior mercado de IA, 
o cruzamento industrial. Com 
a ferramenta chamada de ABS 
XBlack, explica, “identifica-
mos a genética mais rentável, 
de melhor eficiência neste sis-
tema, independentemente da 
origem, graças ao banco de da-
dos do mundo real”.

Entretanto, há um longo 
caminho a percorrer, segun-
do Selistre. “Selecionadores e 
programas de melhoramento 
evoluíram muito nos últimos 
anos, porém precisamos avaliar 
100% dos animais, ampliar a 
genômica, o ultrassom de car-
caça, as avaliações de eficiên-
cia alimentar. As novas DEPs 
de resistência à ectoparasitas 
e pelame são excelentes, assim 
como o Índice Bioeconômico 

de Carcaça, são exemplos reais 
de progresso das avaliações”, 
acentua o técnico.

Médico veterinário pela 
Ufrgs, Marcelo Selistre já 
acumula larga experiência na 
empresa, tendo contato direto 
com o Angus norte-americano, 
conhecendo dezenas de sele-
cionadores, fazendas comer-
ciais, confinamentos e frigorí-
ficos. Para ele, o cruzamento 
industrial é uma realidade, que 
vai crescer cada vez mais, por-
que o Brasil ostenta o maior 
rebanho comercial do mundo. 
“Estamos ampliando a inse-
minação e implantando mais e 
mais projetos de IATF, fazendo 
uma redução do ciclo, aumen-
tando o peso de carcaça, evo-
luindo na qualidade da carne. 
Com isso, os produtores en-
tregam um produto com valor 
agregado com maior qualidade 
e maior número de opções de 
marcas e cortes disponíveis ao 
consumidor. Não se faz carne 
de qualidade sem uma boa ge-
nética e as exigências só vão 
aumentar”, projeta Selistre.

 
Valorização da
genética nacional
Uma das líderes na aqui-

sição de touros nacionais é a 
CRV Lagoa, cuja bateria de 
touros compreende entre 60 
e 65% de genética brasileira, 
30% norte-americana e res-
tantes de animais uruguaios. 
“Fizemos muitas contratações 
em 2020 e estamos aceleran-
do mais ainda neste 2021. A 
CRV sempre investiu na ge-
nética nacional e continuare-
mos acreditando. Não é ape-
nas uma estratégia financeira 
como temos visto pelo aumen-
to do dólar, mas uma convicção 
de muitos anos, fazendo inves-
timentos como em nosso Cen-

tro de Performance para iden-
tificar dentro dos criatórios 
nacionais os touros destaques. 
Fomos muito felizes neste pro-
cesso”, salienta o gerente de 
Corte Europeu da CRV Lagoa, 
Delmiro Rodrigues.

Para o gerente da CRV La-
goa, o sistema de produção de 
touros e de sêmen no País está 
em franco desenvolvimento, 
atingindo um estágio bem pro-
fissional. “Estamos avançando 
cada vez mais, com informa-
ções cada vez mais completas, 
avaliação de carcaças, agre-
gando a genômica, tornando 
a nossa base cada vez mais 
sólida. É um trabalho consis-
tente do pesquisador Fernando 
Flores Cardoso, da Embrapa 
Pecuária Sul, na condução das 
avaliações genômicas do Pro-
mebo, avançando em informa-
ções importantes para nosso 
mercado como avaliação de 
características de resistência 
ao carrapato e pelame, por 
exemplo. Isto coloca a ava-
liação do touro nacional em 
vantagem competitiva quando 
olhamos para o cenário dos 
trópicos”, entende Delmiro 
Rodrigues.

Com mais de duas décadas 
de atuação no mercado de sê-
men, Delmiro é médico vete-
rinário pela Universidade de 
Londrina e já trabalhou com 
mais de 40 raças e visitou os 
principais países produtores de 
carne. “Tenho visto excelentes 
progênies de touros nacionais 
e verificado uma enorme satis-
fação dos usuários. O impor-
tante é saber identificar bons 
touros, quais touros são real-
mente melhoradores e impri-
mem as características dese-
jadas e produzem aquilo que o 
cliente espera. Aquela história 

Marcio Nery, da Asbia Mateus Pivato, da Angus Fábio Barreto, da Progen

Delmiro Rodrigues, da CRV Lagoa Antonio Carlos, da Semex
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de que tudo é igual, não é re-
alidade. Temos a heterose que 
nos ajuda muito no cruzamen-
to com o zebu, mas ela sozinha 
não atua em várias caracterís-
ticas importantes que precisa-
mos estar atentos e o perfil do 
touro é muito relevante nestes 
casos. Conhecer e identificar 
isto a melhor genética faz o 
diferencial”, constata.

 
Coleta no Brasil
em aceleração
O gerente de corte da Se-

mex, Antonio Carlos Sciama-
relli reafirma que nos últimos 
anos houve um grande investi-
mento das centrais em touros 
brasileiros. “A Semex também 
fez contratações e aquisições 
dentro do nosso planejamento 
para 2021/2022. Ainda neste 
primeiro semestre de 2021 
iremos anexar mais touros An-
gus em nosso grupo”, garante. 
Atualmente, 15% dos touros 
são coletados aqui no Brasil, 
cifra que deverá crescer para 
20% ao final do ano.

Em sua central própria, 
chamada de Tairana, a Semex 
busca acelerar a busca de tou-
ros para o mercado doméstico. 
“Para touros que irão coletar 
sêmen, temos sempre um bom 
número de exemplares todo 
ano para a seleção. E perce-
bemos nitidamente a evolução 
dos números a cada geração. 
Hoje, tanto para venda direta 
como para a oferta de sêmen, 
o déficit de touros avaliados 
ainda é muito grande”, diz o 
gerente da Semex. Mas esta 

>>>

aposta de produção própria 
também é importante, porque 
entrega ao mercado um pro-
duto com custo menor. Scia-
marelli enfatiza a necessidade 
de ofertar reprodutores com 
dados consistentes, oferecen-
do desempenho e qualidade de 
carcaça. “Este caminho não 
tem volta”, sentencia.

Sciamarelli explica que 
sua empresa busca “sempre 
selecionar touros consisten-
tes, de propriedades com sele-
ção voltada para a produção 
equilibrada em desempenho 
e qualidade de carcaça. Isto 
vale para qualquer origem dos 
touros adquiridos. Deveremos 
sempre auxiliar o criador na 
escolha do melhor reprodutor 
para cada sistema de produ-
ção. A escolha da genética é 
importante para o resultado 
final. Procuramos sempre de-
monstrar ao criador o custo-
benefício. Nossa política co-
mercial é totalmente voltada 
à avaliação genética de cada 
um”.

As centrais de sêmen estão 
de olho nas tendências. Segun-
do Antonio Carlos Sciamarelli, 
o produtor de carne, que é o 
grande mercado do Angus, 
está em constante evolução 
e controla os números de sua 
propriedade. “Nosso clien-
te está buscando touros com 
dados genéticos equilibrados 
para o ciclo completo. O que 

percebo recentemente é que a 
preocupação é maior com as 
avaliações do que propriamen-
te com sua origem. Por isso, 
procuramos ter sempre touros 
superiores na raça Angus”, 
aponta. Ele também elogia o 
trabalho da Associação pela 
inclusão de novos índices e 
aguarda ansioso a inclusão de 
dados de genômica, que permi-
tirão à raça Angus alçar vôos 
ainda mais altos.

Alavancar a rentabilidade 
do produtor
Zootecnista com especia-

lização em melhoramento 
genético e produção de carne, 
Sciamarelli atuou em progra-
mas como o da Agrozurita, de 
carne de qualidade em diver-
sas raças – Angus, Simental, 
e Wagiu, além de sua larga 
experiência no mercado de 
sêmen. Aliando estes segmen-
tos, ele crê que o futuro da se-
leção é espetacular. “Temos o 
desafio de realizar o trabalho 
de seleção genética, capaz de 
alavancar a rentabilidade do 
produtor”, afirma. O lastro 
para esta expansão vem do 
incremento da IATF, que ca-
minha com sólido crescimen-

to de dois dígitos nos últimos 
cinco anos. “Os resultados em 
campo são espetaculares, ga-
rantindo renda ao produtor 
e um produto diferenciado 
– carne nobre - ao consumi-
dor. E isto só vai aumentar”, 
aposta.

A IATF é uma ferramenta 
democrática para quem quer 
avançar em produtividade. 
Está ao alcance de qualquer 
produtor, de qualquer lugar e 
de qualquer tamanho. O salto 
produtivo da pecuária nos úl-
timos 20 anos está associado 
também ao crescimento do 
uso da IATF no Brasil. Usar 
touros melhoradores, dimi-
nuindo o intervalo de gerações 
é fundamental ao progresso 
genético. “Acho que a carne 
de qualidade impulsiona as 
vendas, mas não é a única e 
nem a mais importante razão 
para o crescimento, mas sim 
a democratização da técnica 
e acesso aos touros melhora-
dores. Quando você vê dentro 
da propriedade um ganho de 
produção através da melhoria 
genética dos animais e jun-
to ela a nutrição e sanidade, 
o caminho não tem volta e se 
retroalimenta. Carne de quali-

dade é o resultado final, fruto 
da responsabilidade de toda a 
cadeia produtiva, não é nicho 
de mercado. Hoje é obrigação, 
e não a exceção”, pondera o 
gerente da CRV Lagoa, Delmi-
ro Rodrigues.

 
Amadurecimento do
cruzamento industrial
Com grande experiência 

na revelação de touros nacio-
nais, o sócio-administrador 
da Progen, Fábio Barreto, ao 
longo de seus 25 anos de atu-
ação, assistiu a várias quebras 
de paradigmas e viveu o que 
chama de “amadurecimento 
do cruzamento industrial via 
inseminação artificial”. Além 
da mudança de tipo de tou-
ro Angus utilizado, surgiu a 
ênfase na produção de carne 
de qualidade, com alto valor 
agregado e influência em toda 
a cadeia produtiva e de consu-
mo. “O Programa Carne An-
gus é case de sucesso em valo-
rizar o produto nos diferentes 
elos da cadeia, do produtor 
ao consumidor final”, resume 
Barreto.

Em sua base de Dom Pe-
drito, RS, a Progen trabalha 
em parceria com a Alta Gene-
tics, escolhendo touros entre 
os selecionadores nacionais, 
buscando atender necessi-
dades de produtores com di-
versos perfis e necessidades. 
“Nos adaptamos às contin-
gências da pandemia e obti-
vemos um crescimento acima 
do esperado. Acredito que o 
setor foi ágil em se adaptar 
e seguir num firme ritmo de 
crescimento”, comenta Bar-
reto. De sua parte, houve a 
incorporação de novos touros, 
renovando a bateria, buscan-
do animais Angus homozigoto 
preto, uma exigência cada vez 
mais solidificada.

“Sempre focamos em ge-
nética adaptada, buscando ter 
variedade genética e atender 
os diferentes perfis de clientes 
e sistemas diversos de produ-
ção”, explica. Para Fábio Bar-
reto, a inserção da genômica 
no cálculo das DEPs deverá 
trazer uma evolução na acurá-
cia nas informações de touros 
jovens, ainda sem Progênie 
avaliada. “Entendo que isso 

Além de entregar ao mercado 
um produto com custo menor, 
o touro nacional terá que 
agregar dados consistentes

Marcelo Selistre, da ABS Juliana Ferragute, da Genex Miguel Abdalla, da Alta
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deverá aumentar a deman-
da pelos animais jovens com 
DEPs superiores”, diz.

O gerente corte taurino da 
Alta Genetics, Miguel Abdalla, 
informa que a companhia uti-
liza entre 20 e 30% de touros 
Angus nacionais em sua bate-
ria à disposição do mercado 
brasileiro. “Fomentamos o 
uso de touros nacionais não 
somente pela quantidade de 
animais que adquirimos, mas 
especialmente por apoiar 
testes de progênie da raça 
Angus”, assinala. Por suas 
dimensões e diferentes cul-
turas e sistemas pecuários, o 
Brasil é terreno fértil para as 
companhias de sêmen. “Não 
há um perfil único para todo 
mundo, por isso trabalhamos 
com uma ferramenta chama-
da Plano Genético, para iden-
tificar o touro adequado para 
cada pecuarista, atendendo 
diretamente o objetivo indivi-
dual do estabelecimento”, ex-
plica Abdalla.

A grande evolução genética 
e o progresso nas avaliações 
por DEPs, segundo Abdalla, 
estão contribuindo muito para 
identificar com segurança os 
touros realmente melhorado-
res a serem incorporados à 
bateria da empresa. “Temos 

grandes criatórios que fazem 
um trabalho fantástico de se-
leção, nos municiando anual-
mente com grandes touros. É 
claro que os sistemas de pro-
dução exigem sempre novos 
produtos, especialmente vi-
sando à produção de carne de 
qualidade e uso em sistemas 
intensivos. Temos acompanha-
do esta evolução e buscamos 
ampliar o número de touros 
nacionais em oferta”, diz Mi-
guel Abdalla.

 
Maior universo
de escolhas
Uma das importantes 

parceiras da raça Angus, a 
Genex também viveu grandes 
momentos em 2020, confor-
me a gerente de Corte, Julia-
na Ferragute. Na raça An-
gus, foram 10 contratações 
e três aquisições de touros, 
num total de 13 produtos na-
cionais. Ela revela que a con-
tratação de Angus Nacional 
é algo bem recente para a 
Genex, por isso a fatia destes 
produtos é de apenas 15%, 
com grande predominância 
de sêmen norte-americano. 
“Pretendemos aumentar as 
contratações/aquisições nas 
próximas temporadas”, pros-
pecta Juliana.

Mas é evidente que há um 
longo caminho a percorrer. 
Afinal, a quantidade de tou-
ros provados ainda é muito 
pequena para as demandas 
crescentes. “É nítido o esfor-
ço dos criadores e dos progra-
mas de avaliação em busca de 
novas DEPs e a incorporação 
da genômica”, constata Julia-
na. “Gostaria de um universo 
maior de opções para fazer 
nossas escolhas”, resume. En-
tretanto, a desvalorização do 
Real frente ao Dólar tornou a 
produção nacional mais van-
tajosa, criando novas possibili-
dades para os selecionadores. 
Juliana Ferragute assinala 
ainda que “os criadores que 
produzem esses touros preci-
sam saber claramente qual o 
mercado que o sêmen desses 
touros vai atender. Os estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Goiás, por exemplo, 
atualmente utilizam estraté-
gias nutricionais que exigem 
animais com alto potencial 
de desempenho e isso será de-
mandado pelas centrais”.

 
É hora de investir
ainda mais em tecnologia
O experiente técnico e se-

lecionador e proprietário da 
central Solução Genética, 

Luiz Felipe Cassol, festeja o 
sucesso das raças Angus e Ul-
trablack neste novo cenário 
da pecuária brasileira. Ape-
sar de curtir o bom momen-
to, Cassol adverte que é hora 
de aproveitar e investir ainda 
mais em tecnologia, de forma 
que os espaços conquistados 
se ampliem e as duas raças se 
consolidem como grande alter-
nativa para a qualificação do 
sistema pecuário brasileiro e a 
produção de carne Premium. 
“Deveremos investir ainda 
mais em sanidade, nutrição 
e genética, para que a engre-
nagem da pecuária funcione 
ainda melhor”, sustenta. Com 
isso, ele acredita que a evolu-
ção na próxima década será 
ainda maior do que nos últi-
mos anos.

Os investimentos em sele-
ção e fomento da Associação 
Brasileira de Angus e dos cria-
dores começaram a dar resul-
tados há vários anos, criando 
uma sólida demanda por re-
produtores machos e fêmeas 
da raça. Cassol lembra que o 
Brasil é um gigantesco mer-

cado para genética de quali-
dade e 70 a 80% da pecuária 
brasileira está localizada nas 
regiões Centro-Oeste, Norte e 
Sudeste, onde o plantel base 
é zebuíno, gerando um casa-
mento perfeito com o Angus. 
“Geramos demanda para o 
produto nacional, bem adapta-
do aos trópicos, com aptidões 
para ciclo curto, sistemas in-
tensivos e qualidade de carne”, 
festeja. Antes, o foco era pro-
duzir touros para cobrir vacas, 
mas hoje a raça está vários 
degraus acima, entregando 
qualidade em quantidade, com 
tecnologia incorporada. “Há 
espaço para muito mais, mas 
precisamos incrementar ainda 
mais nossos produtos”, atenta 
Cassol.

A sua empresa contratou 
20% mais touros Angus em 
relação ao ano anterior, mas 
comercializou 40% mais sê-
men nacional diante de 2019. 
“Contratamos um touro Ul-
trablack em 2020, realizando 
um bom investimento, e esta-
mos empolgados com nossa 
decisão. Da mesma forma, a 
corrida para implementar da-
dos das Diferenças Esperadas 
na Progênie (DEPs) como ín-
dices de carrapatos e pelame, 
além da genômica, permitirão 
entregar ao mercado animais 
e sêmen com resultados ain-
da mais certeiros. Ainda que 
a pandemia tenha prejudicado 
as visitas presenciais, levou 
o segmento a se digitalizar, 
movimento que deverá re-
duzir custos futuros na área 
comercial. “Aprendemos a 
administrar custos e enviar 
informações ao cliente com 
mais rapidez e a custos mais 
baixos”, resume.

Diante do crescimento do mercado 
e da alta do dólar, todas as 
companhias estão agregando 
touros nacionais às suas baterias

Luiz Felipe Cassol, da Solução Genética

O uso crescente de sêmen nacional, como o deste touro Ultrablack, ajudou a suprir o mercado brasileiro
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R
ealidade crescente tam-
bém no Brasil, mas de 
forma silenciosa para o 

mercado de pecuária de corte, 
o uso de genética de corte (es-
pecialmente de sêmen de tou-
ros Angus) em vacas leiteiras 
não é fato novo na Europa e é 
prática corrente também nos 
Estados Unidos com a deman-
da mundial de carne.

É o corte no leite! Isso re-
presenta um crescimento ain-
da maior nas vendas de sêmen 
Angus no Brasil. Na compa-
ração com o total de vendas 
de sêmen Angus no país, essa 
venda para o leite sabe-se que 
já é expressiva, mas esse sê-
men que vai para o leite ainda 
não é quantificado com exati-
dão, porque o comprador de 
sêmen não informa com que 
finalidade vai usá-lo. O que 
as centrais de sêmen sabem 
com certeza é quando empre-
sas e cooperativas voltadas 
à produção de leite fazem as 
compras. Essa prática já é ex-
pressiva nos polos de leite no 
Brasil. 

“O produtor leiteiro, com 
o uso do sêmen sexado, con-

Corte no leite cresce
Por Eduardo Fehn Teixeira

Há bem pouco tempo corte era 
corte e leite era leite. Mas já há 
alguns anos o corte ajuda o leite 
que também ajuda o corte. com 
a chegada do sêmen sexado e a 
possibilidade de um planejamento 
genético cada vez mais direcionado 
e preciso, abrindo a visão do 
mercado também para o potencial e 
a aplicabilidade de um cruzamento 
rentável para a cadeia.

segue planejar a reposição do 
rebanho e sobram estratos ge-
neticamente menos evoluídos 
do rebanho onde ele tem a 
opção de tanto ser receptoras 
de embriões, mas basicamente 
ele está utilizando aí esse pro-
duto corte no leite, usando o 
sêmen Angus nessas fêmeas”, 
explica o diretor geral da ABS 
Brasil, Márcio Nery. 

Sempre Angus
em vários sistemas
“Isso bem mostra a versa-

tilidade da raça e da genética 
Angus”, diz o gerente de Fo-
mento da Associação Brasilei-
ra de Angus, Mateus Pivato. 
Ela pode ser utilizada para a 
obtenção de um upgrade na 
rentabilidade de raças leitei-
ras, valorizando a produção 

A Angus pode gerar upgrade na 
rentabilidade de raças leiteiras, 
valorizando um modelo de 
produção já consolidado

dentro de um sistema já con-
solidado, intensivo. “A varie-
dade genética da raça Angus, 
que dentro de sua presença de 
destaque em todo o mundo, te-
mos diversas linhas de seleção 
genética que se enquadram 
também neste sistema, valo-
rizando resultados e fazendo 
o que ela faz de melhor em 
qualquer modelo de produção 
em que ela é utilizada”, apon-
ta o técnico.

Centrais atentas 
à prática 
Já o diretor da central So-

lução Genética, Luis Felipe 
Cassol, aponta que os leitei-
ros usam sêmen Angus espe-
cialmente em novilhas de pri-
meira cria, pela facilidade de 
parto e de olho na remunera-

ção deste terneiro. “O Angus 
produz um bezerro de baixo 
peso ao nascer, que é valori-
zado no mercado e remunera 
o leiteiro”, diz.

“Temos um mercado con-
sistente para esses touros/
sêmen Angus para cruzamen-
to com raças leiteiras. Já é 
um volume considerável em 
nossos atendimentos espe-
cialmente no Sul do Brasil, 
mas no país ainda não temos 
como quantificar essas ven-
das”, diz o gerente de corte 
europeu da Semex, Antônio 
Carlos Sciamarelli Jr. Ele 
concorda que essa prática 
precisa de maior orientação 
técnica no Brasil. “Nos Es-
tados Unidos a Associação 
Americana de Angus já criou 
critérios para orientar os lei-
teiros”, o que já está ocor-
rendo em algumas centrais 
de sêmen no país, inclusive na 
Semex, que produziu material 
específico para a orientação 
dos leiteiros, desde pequenos 
até os grandes grupos e coo-
perativas. É o Beef on Dairy. 
“Em nosso catálogo, já temos 
touros Angus indicados para 

esse cruzamento”, completa 
Antônio Carlos.

“O Beef on Dairy é um 
trabalho muito interessante 
que se afirma no Brasil onde 
a CRV Lagoa está investindo 
forte, acompanhando o cres-
cimento dessa prática, diz o 
gerente de corte europeu da 
central, Delmiro Rodrigues. 
Segundo ele, isso é mais do 
que simplesmente usar um 
touro barato em cima das 
vacas de leite, mas todo um 
projeto para poder alavancar 
o valor financeiro e um ganho 
financeiro maior para o pro-
dutor de leite. “Esse touro de 
corte o leiteiro vai usar em 
30% de animais com menor 
qualificação genética e po-
tencial genético dentro do 
rebanho”, detalha. O touro 
usado deve transmitir fertili-
dade, facilidade de parto e um 
grande potencial de volume 
muscular, com crescimento e 
ganho de peso, diz o técnico, 
lembrando que nos Estados 
Unidos e Europa essa é uma 
prática fluente. “Nos USA, 
em 2020, nos 10 milhões de 
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Em estágio avançado nos Estados Unidos, o sistema Corte no Leite começa a ser usado por produtores brasileiros
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animais leiteiros foram pro-
duzidos mais de 2 milhões de 
bezerros de corte em vacas de 
leite. E na Europa são vários 
os projetos de Beef on Dairy.

Marcio Neri revela que a 
ABS já vem há alguns anos 
desenvolvendo um produto 
chamado Beef in Focus, um 
produto extensivamente tes-
tado em vacas de leite antes 
de chegar ao mercado. No 
Rio Grande do Sul, especial-
mente, há anos é usado o sê-
men Angus em vacas de leite 
de forma artesanal, mas exis-
tem projetos como o Agrobe-
la no norte do estado gaúcho 
e mais recentemente em São 
Paulo e Minas Gerais um pro-
jeto da Nutritaurus, que tam-

bém visa incrementar essa 
prática. “Significa uma renda 
extra ao produtor de leite”, 
reafirma o diretor da ABS.

Sêmen sexado
criou novo formato
O mercado do corte no 

leite cresceu a partir do au-
mento do uso de sêmen se-
xado nas propriedades lei-
teiras. Após a tecnologia do 
sêmen sexado ganhar seu 
devido espaço, alguns produ-
tores começaram a diminuir 
as compras deste produto, 
por estarem produzindo ex-
cesso de fêmeas. “Parece 
bom para um tambo de lei-
te; porém para um rebanho 
estável, que não visa o cres-

cimento do número de matri-
zes, acaba se tornando um 
problema, a menos que tenha 
um bom mercado de venda 
de novilhas de reposição. O 
custo de criação de uma be-
zerra até o seu pré-parto, an-
tes de começar a dar retorno 
financeiro, é muito alto, onde 
muitas vezes a novilha é ven-
dida por um valor abaixo do 
seu custo. E a genética de 
corte entra justamente nes-
te ponto, onde um produtor 
seleciona as melhores vacas 
geneticamente para produ-
zir a sua reposição, através 
do uso de sêmen sexado de 
leite, até atingir o núme-
ro de prenhezes que atende 
sua necessidade, e as demais 
vacas, piores geneticamen-
te, recebem sêmen de cor-
te, para produzir um animal 
com valor comercial, já que 
o macho Holandês na grande 
maioria das vezes não tem 
valor”, sintetiza o gerente 
de produto e projetos euro-
peu corte da ABS, Marcelo 
Selistre. 

O mercado "Beef on Dairy" 
cresceu com o advento do 
sêmen sexado, que permite 
melhor planejamento leiteiro

Segundo ele, esse mercado 
tem tomado uma grande pro-
porção, principalmente pela 
qualidade dos animais, que 
mesmo sendo meio sangue 
leiteiro, com a genética cor-
reta, atendem perfeitamente 
as exigências de uma carcaça 
de corte. Hoje já existem pro-
jetos ao redor do mundo con-
tando com esse animal corte 
no leite, assinala o técnico.

Mais produção de carne 
também na Europa
Na Europa, diz Selistre, a 

maior parte da carne produ-
zida vem deste cruzamento. 
Por lá, geralmente usam ou-
tras raças continentais, mas a 
preferência é por um animal 
preto e mocho, com preco-
cidade e qualidade de carne, 
tem sido uma grande oportu-
nidade para a raça Angus. Nos 
EUA, nos últimos 2 a 3 anos, 
todo o crescimento de vendas 
de sêmen de corte vem do uso 
em vacas leiteiras. Empresas 
estão coletando muitas doses 
para este fim, altos investi-
mentos em touros para coleta 
de sêmen. Um total de 20% 
da carne produzida nos EUA 
vem de animais corte no leite 
ou novilhos de raças leiteiras. 

No Brasil, este mercado é 
mais informal, por enquanto. 
Até o momento, muitos pro-
dutores de leite, principal-
mente da região sul do Brasil 
(RS, SC e PR) já usam bas-
tante sêmen de Angus. Mas 
hoje já nascem projetos com 
foco na aquisição desses ani-
mais meio sangue corte/lei-
te. Com certeza um mercado 
muito promissor. Estima-se 
que no Brasil existam ao re-
dor de 3,2 milhões de vacas 
leiteiras definidas entre Ho-
landês e Jersey - se apenas 

20/25% dessas fêmeas pro-
duzirem um animal de corte, 
representa um grande núme-
ro de exemplares. Fora todo o 
mercado de Gir e Girolando, 
muito importante no Brasil e 
sabemos de bons resultados 
com o uso do corte, revela o 
gerente da ABS.

Quanto à qualidade de 
carcaça e da carne, é um 
paradigma a ser quebrado, 
observa Selistre. “Óbvio que 
este animal corte/leite terá 
uma carcaça inferior à de 
um boi padrão Angus. Porém 
quando comparado ao gado 
geral, sem raça definida, sem 
seleção genética, que diga-
se de passagem tem bastan-
te no Brasil afora, sabemos 
que o meio sangue leiteiro é 
muito superior, inclusive em 
qualidade de carne”, avalia. 
Outro ponto da qualidade 
de carne é que as raças lei-
teiras, apesar de uma pior 
conformação de carcaça que 
a genética de corte corrige 
bastante, apresentam altos 
índices de marmoreio. “Para 
se ter uma ideia, nos EUA 
2/3 das carcaças classifica-
das como prime vêm de novi-
lhos holandesas”.

É importante salientar 
que sob o ponto de vista de 
sustentabilidade, esse mer-
cado se destaca, pois sabe-
mos que a produção de carne 
precisa crescer, em geral, o 
rebanho de corte tem dimi-
nuído ao redor do mundo 
(menos na América Latina), 
a produtividade cresce, mas 
ainda assim não deve aten-
der à demanda do futuro. 
Assim, bois oriundos de va-
cas leiteiras irão cumprir o 
seu papel, inclusive por tam-
bém ser uma renda extra ao 
produtor de leite.

Marcio Nery, da Asbia Antonio Carlos, da Semex Marcelo Selistre, da ABS Mateus Pivato, da Angus Delmiro Rodrigues, da CRV Lagoa

Fotos: Divulgação
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A
o mesmo tempo que se-
leciona novos técnicos, a 
Associação Brasileira de 

Angus deu o start em março 
no Programa de Atualização 
Técnica Contínua, que visa 
manter o time de Inspetores 
Técnicos informados sobre te-
mas tratados em visitas a pro-
priedades de Angus.

Nos últimos anos a raça e 
especialmente a genética An-
gus tomaram conta do Brasil. 
E com todo esse crescimento, 
especialmente no Brasil Cen-
tral, a Associação Brasileira 
de Angus precisou expandir 
seu time de Inspetores Técni-
cos, para orientar corretamen-
te os cruzamentos e a criação 
dos planteis Angus. Assim, no 
início de janeiro cinco técni-
cos experimentados da entida-
de participaram de uma das 
últimas etapas de seleção de 
novos técnicos, com a parce-
ria da Associação Nacional de 
Criadores Herd-Book Collares 
(ANC/Promebo). A seleção foi 
realizada em Água Boa, MT. 
Foram aprovados quatro novos 
Inspetores Técnicos da Angus 
que se somam aos 24 profis-
sionais espalhados por diver-
sos estados do país. Os profis-
sionais Kelssen Elias Pereira, 
Maurício Batista de Lima Ta-
veira, Pedro Salermo Casas e 
Rodolfo Xavier Dal Olmo irão 
atuar realizando visitas a pro-
priedades no Mato Grosso, em 
Goiás, no Pará, em Minas Ge-

Atualização contínua

rais e na divisa com São Paulo.
Os novos profissionais já 

começaram a trabalhar. Para 
Pereira, 31 anos, fazer parte 
do time Angus é de extrema 
importância, uma vez que a 
raça é muito versátil e apre-
senta importantes caracte-
rísticas como precocidade, 
adaptabilidade e habilidade 
materna, entre outras. “Com 
isso, podemos fomentar a raça 
e expandir seu uso para diver-
sos estados do país”, destaca. 
Médico veterinário, que vai 
atuar no Mato Grosso. Se-
gundo Taveira, 28 anos, que 
atenderá criadores na divisa 
entre São Paulo, Minas Gerais 
e Goiás, trabalhar na Angus 
representa “novos desafios, 
visibilidade e, principalmente, 
adquirir conhecimento dentro 
de uma raça fabulosa”. O jo-
vem também é médico veteri-
nário. Aos 28 anos, Casas irá 
atuar como inspetor técnico 
da Angus na região do Mato 
Grosso com foco na área do 
Vale do Araguaia. Para ele, é 
uma honra fazer parte de uma 
associação composta por um 
time de pessoas importantes 
para o setor e para a raça. 
“Continuarei trabalhando 
com profissionalismo, buscan-
do prestar um serviço de qua-
lidade e respeito, aprimorando 
meus conhecimentos com ensi-
no e treinamentos que a insti-
tuição pode me proporcionar”, 
ressalta o médico veterinário. 

Criado na fazenda, Dal Olmo, 
33 anos, está realizando uma 
conquista pessoal e profissio-
nal ao entrar para a Associa-
ção. “Um dos meus mentores, 
com quem eu fiz meu primeiro 
estágio como estudante de ve-
terinária, é um grande inspe-
tor técnico da Angus. Então, 
fazer parte do corpo técnico 
de uma raça magnífica como 
essa é um orgulho e uma gran-
de responsabilidade”, afirma. 
O profissional realizará visita 
a propriedades em Goiás.

Avaliadores
capacitados
O grupo de profissionais 

que atuou nesta fase de trei-
namento, segundo o gerente 
de Fomento da Angus, Ma-
teus Pivato, que acompanhou 
de perto a seletiva, se destaca 
pelo alto nível de profissiona-
lismo e dedicação. “É um gru-
po muito consistente, compos-
to por profissionais altamente 
capacitados e com um nível 
de conhecimento excelente”, 
ressaltou Mateus, observando 
que o objetivo é que os novos 
inspetores técnicos atuem com 
registro e fomento da raça, 
além de levarem informações 
sobre manejo, melhoramento 
genético, cruzamento, seleção, 
produção de carne de quali-
dade e outros assuntos para 
criadores e usuários da raça 
na região. Segundo a superin-
tendente de Registro da ANC, 
Silvia Freitas, a raça Angus 
tem sido a aposta em cruza-
mentos, e os novos inspetores 

“serão os nossos olhos lá na 
região, orientando e trazendo 
para nós as demandas dos pe-
cuaristas”.

O presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, e o diretor e Ins-
petor Técnico da Angus Flávio 
Montenegro Alves também 
marcaram presença duran-
te a etapa de treinamento. A 
equipe aproveitou ainda para 
realizar visitas técnicas em 
propriedades de criadores par-
ceiros naquela região do Bra-
sil para estreitar as relações e 
fomentar novos projetos.

Atualização Técnica
Contínua
Já o Programa de Atuali-

zação Técnica Contínua, ini-
ciado em março, visa reunir 
Inspetores Técnicos da raça no 
formato on-line para atualiza-
ção de temas abordados junto 
aos criadores em visitas às 
propriedades. O primeiro en-
contro foi realizado em 29 de 
março e contou com a presen-
ça da professora da Universi-
dade Federal de Santa Maria 
(UFSM) Luciana Potter, com 
palestra sobre nutrição de 
reprodutores. Atualmente, a 
Angus conta com uma equipe 
de 28 inspetores técnicos que 
atuam em todas as regiões do 
Brasil.

Debate e aperfeiçoamento
Cada reunião contará com 

a participação de um especia-
lista da área a ser abordada. A 
ideia, segundo o médico veteri-

nário e gerente de Fomento da 
Angus, Mateus Pivato, é que os 
encontros sejam um espaço de 
debate e de aperfeiçoamento 
do conhecimento dos técnicos. 
“Queremos que eles tenham 
em mãos as informações ne-
cessárias e sempre atualizadas 
para repassarem aos criadores 
a campo. Por isso, nosso obje-
tivo é trazer para eles tudo o 
que há de mais moderno e atu-
al em dados e em pesquisas”, 
explicou. A previsão é que as 
reuniões aconteçam a cada 
60 dias através da plataforma 
Zoom. No entanto, as datas se-
rão definidas de acordo com a 
disponibilidade dos técnicos.

Temas
em foco
Devem estar na pauta dos 

encontros temas como melho-
ramento genético, manejo de 
reprodutores, acasalamentos 
dirigidos, produção de carne 
de qualidade, entre outros. Os 
assuntos serão definidos pelo 
Conselho Técnico da Angus. 
Para Pivato, as conferências 
também serão uma ferramen-
ta essencial de comunicação 
entre a Associação e seus téc-
nicos. “Essas ocasiões serão 
mais uma forma de ouvirmos 
o que eles trazem do campo. 
É uma maneira de estarmos 
ligados aos nossos sócios atra-
vés dos olhos dos inspetores 
técnicos”, afirmou.

Para o técnico José Car-
los Guasso, representante dos 
inspetores técnicos junto ao 
Conselho Técnico da Angus, 
o programa será importante 
por estarem juntos para rece-
ber conteúdos e discuti-los em 
grupo. “É uma oportunidade 
de recebermos informações 
atualizadas para repassarmos 
aos nossos assistidos e assim 
colaborarmos no manejo, na 
sanidade, na alimentação e nos 
cruzamentos para que esses 
criadores e usuários obtenham 
cada vez mais ganhos não só 
genéticos, mas em rentabili-
dade nas suas propriedades”, 
apontou.

Estão na pauta, atualizações 
em melhoramento genético, 
manejo de reprodutores, 
carne de qualidade

Quatro novos profissionais somaram-se aos 
24 inspetores Técnicos da Angus, a partir de 
treinamento realizado em janeiro, em Água 
Boa, MT. A atualização contínua iniciou em 
março, com participação online da equipe

Foto: Divulgação/Angus
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P
romovido pela Associa-
ção Brasileira de Angus 
em parceria com a Em-

brapa Pecuária Sul, a prova 
vai avaliar várias perfor-
mances técnicas de animais 
nascidos de 15/07/2019 a 
15/10/2019. Deve ser finali-
zada no início de agosto.

“Essa prova é impor-
tantíssima porque significa 
retorno financeiro, viabili-
dade da pecuária e cuidado 
com meio ambiente, que é 
uma preocupação muito for-
te na Associação Brasileira 
de Angus. Não é no cocho 
que a gente resolve todos os 
problemas de um animal. É 
na genética”, destaca o pre-
sidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

As avaliações
Serão avaliados o Con-

sumo Alimentar Residual 
(CAR), o Ganho de Peso 
Residual (GPR), o Consumo 
e Ganho de Peso Residual 
(CGPR), além de caracterís-
ticas de carcaça como Área 
de Olho de Lombo (AOL), 
Espessura de Gordura Sub-
cutânea na Picanha (EGP), 
Espessura de Gordura Sub-
cutânea de Costela (EGS), 
Percentagem de Gordura 
Intramuscular (GIM) e perí-
metro escrotal (PE).

Prova  de Eficiência Alimentar

Fases e pré-requisitos
A avaliação terá duração 

de 90 dias. Como de costume, 
os primeiros 20 dias serão 
de adaptação dos animais 
à alimentação e à estrutura 
do local da prova, que será 
realizada nas instalações de 
confinamento da Embrapa 
Pecuária Sul, em Bagé, RS. 
Os outros 70 dias serão des-
tinados à fase de avaliações.

Para participar, os ani-
mais, tanto Puros de Ori-
gem (PO) quanto Puros 
Controlados (PC), precisam 
ter avaliação de desmama e 

sobreano, além de estarem 
classificados entre os 30% 
superiores para Índice Final 
no Programa de Melhora-
mento de Bovinos de Carne 
(Promebo). É sugerido exa-
me andrológico e peso míni-
mo de 400 quilos para os re-
produtores que participarão 
da prova. É necessário ainda 
apresentar teste negativo 
para brucelose e tuberculose. 

Expectativa é
de superação 
De acordo com o médi-

co veterinário e gerente de 
Fomento da Angus, Mateus 
Pivato, a prova deste ano 
deverá superar em animais 
inscritos do ano passado. O 
teste de 2020 contou com 18 
exemplares de 11 proprie-
dades. “Esperamos ter uma 
adesão maior dos criadores 
nesta edição. Isso porque, 
nunca foi tão importante 
avaliar essas características 
nos animais. Apesar da valo-
rização do boi gordo, o va-
lor dos insumos subiu muito. 
Ser mais eficiente é ser mais 
lucrativo, é deixar mais di-
videndos nas propriedades”, 
destaca. Para Pivato, a prova 
também representa mais um 
importante passo para a evo-

lução da genética da raça. 
“As provas são essenciais 
para a construção de popu-
lações de referências e para 
abastecer os dados dos pro-
gramas de melhoramento”, 
ressalta o técnico.

A pesquisadora da Em-
brapa Pecuária Sul e uma 
das coordenadoras do teste, 
Renata Suñé, ressalta que 
à medida que os exemplares 
são selecionados quanto à 
eficiência alimentar, é pos-
sível incorporá-los nos reba-
nhos, e assim disseminar essa 
importante característica. 
“Os animais mais eficientes 
do ponto de vista alimentar 
comem menos, têm um cus-
to de alimentação menor e, 
além disso, produzem menos 
resíduos”, acrescenta.

Já o coordenador da 
prova e analista da Embra-
pa Pecuária Sul, Roberto 
Collares, avalia que o teste 
tenha um excelente resul-
tado, assim como em 2020. 
“A prova é uma ferramenta 
importante nos programas 
de melhoramento genético. É 
essencial que o criador tenha 
o seu rebanho avaliado, por-
que ele recebe da Embrapa 
dados com acurácia da sua 
realidade”, destaca.

Participantes
A prova conta com exem-

plares da Angus Rana, de Ti-
bagi (PR); GAP Genética e 
Rincón Del Sarandy, de Uru-
guaiana (RS); Cabanha Santo 
Antão e Fazenda Reconquis-
ta, de Alegrete (RS); Caba-
nhas Santa Joana, Cabanha 
Albardão e Estância Passo 
Comprido, de Santa Vitória do 
Palmar (RS); Cabanha Santa 
Thereza e Fazenda da Barra-
gem, de Dom Pedrito (RS); 
além de Cabanha São Xavier, 
de Tupanciretã (RS), Tólio’s 
Farm, de Formigueiro (RS), 
Agropecuária Soldera, de Pa-
nambi (RS), Cabanha Santa 
Nélia, de Jaguarão (RS), e 
PAP Jacinto Cantão, de Ace-
guá (RS).

Em 2020
Com o touro Agronemitz 

TE667A, a vencedora da 
prova no ano passado foi a 
Agropecuária Progresso do 
Tarumã, de São Francisco 
de Assis, RS, propriedade 
do selecionador Márcio Su-
dati Rodrigues. O anúncio 
foi feito na noite de 29 de 
setembro em Dia de Campo 
Virtual, que foi acompanha-
do com vivo interesse pelo 
mundo Angus. “Todo o nosso 
gado é selecionado com cri-
tério e avaliado no Prome-
bo e no Programa Natura. 
E esse touro reflete bem o 
gado Angus que a pecuária 
nacional precisa: reproduto-
res com ótimo desempenho 
produzindo a pasto e com 
qualidade de carne”, obser-
vou na ocasião o criador. O 
touro campeão ingressou nas 
instalações da Embrapa Pe-
cuária Sul em junho pesando 
594 kg e concluiu a prova 
em setembro com 770 kg, al-
cançando Consumo e Ganho 
de Peso Residual (CGPR) 
– índice geral do CAR – de 
1.294. O reprodutor teve 
consumo residual de -3.320 
kg de ração e ganho de peso 
residual de 0.109 kg.

Já em andamento, a Prova de eficiência 
Alimentar Angus 2021 teve a inscrição de 
29 touros originários de 15 propriedades do 
rio grande do sul e do Paraná. A quantidade 
de animais é superior à do teste de 2020, 
quando 18 touros participaram da prova, e 
reflete o crescente interesse dos criadores em 
submeterem exemplares para a avaliação de 
características que garantem uma produção 
mais eficiente e lucrativa.

Fotos: Divulgação/Angus
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Viajar e fazer contatos 
durante essa perigosa pan-
demia do Coronavírus real-
mente não é para os fracos. 
Dando sequência ao rotei-
ro de visitas a criadores 
e participação em impor-
tantes eventos pelo Brasil, 
o Técnico de Fomento da 
Associação Brasileira de 
Angus, médico veterinário 
João Pedro Veiga Silva, 
que toma todos os cuida-
dos, está na rota do Mato 
Grosso. Por lá, coração dos 
confinamentos e dos cru-
zamentos com Angus no 
Brasil, juntamente com um 

C
om a meta de reunir cria-
dores e usuários da raça 
para bate-papos sobre 

assuntos do dia a dia dentro da 
porteira, gerando intercâmbio 
de informações e melhorando 
processos focados em ganho 
de competitividade a criado-
res que empregam a genéti-
ca Angus em seu rebanho, a 

Prosa Técnica: encontros on-line
Angus lançou o projeto Prosa 
Técnica. Será uma agenda de 
encontros técnicos on-line a 
partir de maio deste ano. Os 
encontros serão divididos por 
regiões. As vagas serão limita-
das e os associados da Angus 
poderão convidar seus clientes 
para participar.

Para o pontapé inicial no 
projeto, serão realizadas duas 
conversas com pecuaristas 
gaúchos. A primeira delas no 
dia 24 de maio, às 19h. Tam-
bém estão previstas Prosas 
Técnicas para os estados de 
Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo e Minas Gerais. O calen-
dário de eventos virtuais segue 
aberto ao longo de 2021.

Em cada encontro, o ge-
rente de Fomento da Angus, 

Mateus Pivato, abordará pau-
tas pertinentes aos produtores 
daquela região. O objetivo é 
contribuir com o conheci-
mento que os usuários têm 
em relação à genética Angus. 
Serão tratados assuntos como 
manejo, seleção, produção de 
carne de qualidade, cruza-
mento, melhoramento gené-
tico, entre outros. “A seleção 
adequada dos animais resulta 
em lucratividade para os pro-
dutores. Queremos auxiliá-los 
nesse trabalho. Acreditamos 
que, assim, a Angus seguirá se 
expandindo constantemente”, 

destacou. Os treinamentos se-
rão realizados através da pla-
taforma Zoom.

Presente em 26 das 27 
unidades da federação, a An-
gus busca constantemente o 
melhoramento genético da 
raça nos rebanhos brasilei-
ros. Para o presidente, Nival-
do Dzyekanski, os encontros 
virtuais são uma ferramenta 
que irá contribuir para essa 
evolução em um momento em 
que os tradicionais encontros 
presenciais da raça estão 
suspensos em razão da pan-
demia.

Fomento: a Angus pelo Brasil
grupo de técnicos vai realizar 
proximamente visitas a cerca 
de 15 criadores que detém 
um rebanho de cerca de 200 
mil cabeças de gado Angus 
e cruzados, incluindo vários 
confinamentos. “Vamos ver 
que destinação está sendo 
dada a esses animais, onde 
estão sendo abatidos, se há 
bonificação, se é boi China, se 
estão indo para navio e tals”.

Ele está atualmente em 
Araputanga, MT, região de 
muito Nelore mas que já tem 
fazendas de Angus e cruza-
mentos expressando poten-
cial gigantesco. “Já rodamos 

mais de 5 mil quilômetros”, 
registrou. Segundo João Pe-
dro, é região de excelentes 
pastagens, muito bem mane-
jadas, o gado Angus e cruzas 
muito bem adaptado, sem 

problemas de 
carrapato.   

Devido à 
va l o r i z a ção 
do bezerro 
anelorado, os 
c r u z a d o r e s 
que antes fa-
ziam a pro-
porção 70% 
A n gu s / 3 0 % 
vaca branca, 

agora está ao contrário com 
70% de branco e 30% Angus 
ou 60/40.

“Em junho vamos estar 
no dia de campo e leilão em 
julho da Fazenda Modelo, em 

Pedro Gomes, MS, proprie-
dade do pecuarista Ricardo 
Antoniolli Grassano, a qual 
está sob gestão de seu filho, 
Guto Grassano, criador de 
Nelore PO, Guzera, Pardo 
Brasil, Brangus e usuário 
da raça Angus. “Ele oferta 
uma média 4.500 animais 
comerciais em seu leilão 
anual que já é referência 
na região, tendo entre esses 
animais um grande percen-
tual de ½ sangue Angus, 
exemplares esses que estão 
sendo destaque na região e 
no resto do Brasil”, conta 
João Pedro.

Foto: Divulgação/Angus
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O 
investimento na raça 
pode ser considerado 
como “um cheque em 

branco”: os resultados finan-
ceiros comprovam esta afir-
mativa. O mercado da carne 
Gourmet reconhece o esforço 
dos pecuaristas nacionais que 
entregam aos frigoríficos ani-
mais selecionados e certifica-
dos conforme as exigências do 
Programa.

“Apesar de todo o receio 
que a pandemia trouxe para a 
área do agronegócio no início 
de 2020, isto porque várias 
atividades foram paralisa-
das, mas, de um modo geral, 
o Programa e o mercado res-
ponderam positivamente e os 
números comprovam o seu ex-
celente desempenho, incluindo, 
por exemplo, o incremento na 
venda de sêmen”, descreve a 
gerente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes. Para a diri-
gente, a presença da pandemia 
resultou em criatividade com 
a adequação dos vários seg-

Por Nicolau Balaszow

Carne Angus, cheque em branco
os números apresentados 
recentemente mostram que 
o Programa de carne Angus 
certificada se consolida a cada ano 
e ganha diariamente novas adesões 
de norte a sul do país. 

mentos comerciais na busca de 
soluções para vencer o desafio 
que se apresentou repentina-
mente. 

Ponto de equilíbrio
“Com o tempo encontra-

mos o ponto de equilíbrio e se-
guimos vendendo tanto para o 
mercado externo como para o 
interno e 2020 terminou com 
números animadores. O abate 
alcançou 403 mil animais cer-
tificados, ainda que o volume 
total de abates no Brasil tenha 
tido uma redução de aproxi-
mados 10%”, revela. Mais um 
dado que mostra o sucesso do 
Programa, ainda que tenha ha-
vido esta redução no volume de 
abates, o total de animais An-
gus que chegaram aos frigorífi-
cos aumentou em 5%, e o índi-
ce de certificação do programa 
chegou a 73% de animais cer-
tificados.

“Este é um demonstrativo 
de que o pecuarista está en-
volvido com todo o processo 
orientado pelo Programa para 

que os frigoríficos possam tra-
balhar com uma carne de alta 
qualidade e permitir a constân-
cia no oferecimento do produ-
to”, destacou, ao mesmo tempo 
que as bonificações represen-
tam um importante diferencial 
para o interesse dos pecuaris-
tas em seus investimentos. Esta 
é a importante lucratividade 
que, em última análise, “faz a 
roda girar”, disse.

Incremento

Houve também um aumen-
to no aproveitamento dos cor-
tes da carne certificada, graças 
aos novos cortes que estão sen-
do comercializados, da ordem 
de 10% do volume, chegando 
aos 93 kg por carcaça. “2020 
foi muito importante na área 
da exportação, quando chega-
mos a 614 toneladas vendidas 
para o exterior”, pontuou Ana 
Doralina. Este montante supe-
rou em 51% o volume de carne 
exportada em 2017, período 
onde foi alcançado o recorde 
de vendas.

Na época, a Angus enviou 
405,817 toneladas de carne 
premium ao mercado interna-
cional. A quantia também é 
105% superior ao exportado 
em 2019, quando foram em-
barcadas 290 toneladas. O que 
chama a atenção, conforme a 
dirigente, é que deste total, os 
chineses abocanharam 42,7%, 
adquirindo 255 toneladas. O 
mercado chinês vem se man-
tendo como um importante 
parceiro nos negócios da carne 
de qualidade superior. 

Novos destinos

Também deve ser destaca-
do no ano que passou os novos 
destinos da carne Angus. Omã, 
Bermudas, Kuwait, Palestina, 
Hong Kong, Singapura, Líba-
no, Arábia Saudita e Qatar 
passaram a adquirir o produto 
brasileiro nos mais variados 
cortes. Esses países impulsio-
naram a expansão no valor 
médio da tonelada de Carne 
Angus exportada. O incremento 
chegou a 17% frente a 2019. 
O levantamento ainda apontou 
para aumento no mix de cortes 
embarcados. “A qualidade do 
nosso produto já está permi-
tindo competir com mercados 
tradicionais como os Estados 
Unidos, Austrália e Argentina”, 
ressaltou.

Perspectivas para 2021
O cenário atual aponta para 

um aumento do volume de 
carne produzida e do volume 
das exportações, ainda que no 
mercado interno haja dúvidas. 
Para tanto são levados em con-
sideração, além da qualidade 
superior, a garantia através do 
selo carne Angus certificada e 

>>>Ana Doralina Menezes recebe representantes oficiais no Estande da Carne Angus na Anufood

Ana Doralina Menezes

Fotos: Divulgação/Angus
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a diversidade de cortes. Segun-
do a gerente nacional do Pro-
grama, a expectativa é de que 
os resultados sejam mais uma 
vez positivos, e é importante 
a manutenção da boa relação 
com os produtores, a sequência 
de palestras e ações que permi-
tem maior interação e o apri-
moramento do Programa, as 
campanhas de esclarecimento, 
entre outras demandas que vão 
surgindo.

“A pecuária nacional está 
crescendo de forma sustentável 
e focada em entregar uma car-
ne de qualidade que seja com-
petitiva com a de países de um 
histórico de produção de ali-
mentos premium”, avalia Ana 
Doralina. 

Parceiros
No ano que passou o portfó-

lio de parceiros do Programa 
Carne Angus também cresceu 
com a adesão de novos criado-
res e dos frigoríficos Coqueiro 
(RS) e Boibras (MS) e das re-
des varejistas Comper (MS) e 
Festval (PR). O Programa Car-
ne Angus tem, atualmente, 40 
unidades frigoríficas certifican-
do em 11 estados brasileiros. 
“Fechamos parcerias impor-
tantes e neste 2021 há novas 
empresas para se somar a esse 
time, e algumas parcerias, in-
clusive, já estão em andamen-
to”, garante a gerente.

Negócios de verão
Em 2020 houve um incre-

mento na ordem de 30% na 
compra por parte dos açougues 
e butiques da carne Angus, com 
variados cortes. O potencial da 
raça Angus tem criado novos 
movimentos de vendas e este é 
o caso das novas parcerias que 
estão gerando pontos de encon-
tro de apreciadores de carne 
premium. Os estabelecimentos 
parceiros do Programa Carne 
Angus Certificada no Litoral 
Norte gaúcho estiveram prepa-
rados para receber os veranis-
tas com cortes de alta qualida-
de. Este é o caso do Marquês 
Angus Steakhouse e do Ruta 
Assado y Bar, reconhecidos, por 
oferecer produtos de excelência 
na Avenida Central de Atlânti-
da (RS). O Baro Experiência 
Gastronômica, original de Por-
to Alegre (RS), também dis-
ponibilizou cortes com o selo 
verde-amarelo da Associação 
Brasileira de Angus no litoral. 
Junto ao Frigorífico Coqueiro 
(RS), de São Lourenço do Sul 
(RS), e da Fazenda Pulquéria, 
de São Sepé (RS), o restau-
rante levou à Xangrilá (RS), 
cortes com o Selo Angus Gold, 
chancela de qualidade superior 
do Programa.

A nova casa do Baro ofe-
receu cortes exclusivos que 
proporcionam um melhor apro-
veitamento do dianteiro dos 

animais, como Baro, Barão e 
Barinho, cortes inéditos, como 
Rump Butcher, Front Ribeye 
e Under Blade, além de cor-
tes americanos tradicionais, 
como Denver Steak, Shoulder e 
Brisket Steak. “No Angus Gold 
tudo se aproveita”, destaca 
Ana Carolina Reschke, proprie-
tária e chef do restaurante. A 
ideia, segundo ela, é que, além 
de colocados à venda, os cortes 
puderam ser degustados pe-
los veranistas. “Apresentamos 
para o público gaúcho cortes 
que já são muito difundidos nos 
Estados Unidos, onde vemos 
uma tendência muito grande 
do aproveitamento do diantei-
ro”.

Tradicional parceiro do 
Carne Angus no Litoral, o Mar-
quês, o restaurante e a bouti-
que de carnes entregaram cor-
tes nobres Angus do Frigorífico 
Silva. O estabelecimento ainda 
apostou no delivery em ambos 
os serviços nessa temporada, 
em função da pandemia. “Esse 
verão foi de aprendizado de-
vido às condições de horário 
e permissão dos decretos”, 
avalia o proprietário Cláudio 
Santos. O empresário também 
inaugurou na Capital gaúcha 
um novo empreendimento que 
reúne empório, butique e res-
taurante - o Marquês Empório 
e Parrilla, com cortes de carne 
Angus do Frigorífico Silva.

Mais dois tradicionais pon-
tos de venda e consumo da 
carne Angus, em Porto Alegre 
(RS), como o restaurante Bar-
banegra, de propriedade de Ro-
berto Majo, e a Casa de Carnes 
Moacir, de Moacir da Fré pas-
saram a investir ainda mais na 
comercialização Carne Angus 

Certificada. O primeiro abriu 
um novo ponto de vendas no 
shopping Viva Open, na avenida 
Nilo Peçanha. Conforme Majo, 
“o momento exigiu novas solu-
ções e o melhor potencial para 
as vendas é a carne Angus”. 
Enquanto isso, da Fré diz que 
nos seus 46 anos de atividades 
da Casa de Carnes Moacir, con-
quistou uma clientela graças 
a qualidade da carne vendida. 
“Buscamos oferecer algo que 
os outros não oferecem. Traba-
lhamos somente com novilho 
superprecoce até, no máximo, 
dois dentes. Por isso, nossa car-
ne se torna diferente das ou-
tras”, explica.

Para Isidoro Dutra de Leon, 
proprietário do De Leon Sabor 
da Campanha, em Bagé (RS), 
atua com carnes provenientes 
dos frigoríficos Coqueiro, Zim-
mer e Silva. “Estamos aten-
dendo à nossa clientela com 
os cortes tradicionais e, mais 
recentemente, estamos venden-
do os novos cortes do dianteiro 
com a qualidade da carne An-
gus Certificada”, comenta de 
Leon que ainda informou ter 
ampliado o seu negócio com 
a abertura de uma nova filial. 
Cabe destacar, por fim, o im-
portante papel do grupo Za-
ffari que foi o pioneiro na co-
mercialização da carne Angus, 
expostos nas gôndolas refrige-
radas na sua rede de supermer-
cados com os selos claramente 
identificados. O Grupon segue 
investindo e ampliando as ofer-
tas de linhas Angus.

Pioneirismo e 
visão de negócios
Valdomiro Poliselli Júnior, 

dono da VPJ Alimentos (SP), 

disse que enxergou o potencial 
das carnes de qualidade supe-
rior e começou a desenvolver o 
seu rebanho de Angus na déca-
da de 90. Toda a carne produ-
zida pela VPJ tem sua qualida-
de certificada pela Associação 
Brasileira de Angus. Hoje a 
empresa trabalha com 23 ti-
pos de touros diferentes, todos 
qualificados como premium. O 
negócio atende cerca de 5 mil 
clientes no Brasil, com um por-
tfólio de até 20 cortes de car-
ne. O executivo diz que 2020 foi 
um ano difícil em função dos 
contratempos da pandemia, as-
sim como também está sendo 
2021, ao mesmo tempo em que 
destaca um “mercado bastante 
complexo com baixa demanda 
por restaurantes. Em contra-
partida, nos supermercados, 
empórios boutiques de carnes 
e açougues houve um aumento 
significativo da demanda”.

Mais uma vez, com seu 
“tino” empresarial, Poliselli 
abriu no interior de São Paulo 
franquias e boutiques próprias 
Steak Store. Atualmente, são 
6 unidades em operação e 3 
unidades em construção, com 
inaugurações previstas até ju-
lho de 2021, incluindo a pri-
meira loja na capital paulista 
no bairro do Morumbi. Já na 
rede de sanduíches Stockyards 
encontram-se em operação 12 
unidades, sendo que outras 2 
unidades estão em construção 
no interior de São Paulo.

O mercado dos cortes por-
cionados de carne Angus tam-
bém faz parte dos negócios da 
empresa. “A VPJ Alimentos 
iniciou suas operações de por-
cionados em 2005 produzindo 

O portfólio de parceiros 
cresceu em plena pandemia: 
rebanhos, frigoríficos e 
pontos de venda certificados >>>

Frigorífico Coqueiro agregou produtos da Linha Angus Gold Nivaldo Dzyekanski e os produtos dos Supermercados Festval Carne Angus é destaque na Casa do Marquês

Fotos: Divulgação
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O Dia do Churrasco não 
passou despercebido. Foi co-
memorado com uma “live” em 
24 de abril, tendo como palco 
a Fazenda Santo Reis, em São 
José do Rio Preto, SP. A pro-
moção foi conjunta da Associa-
ção Brasileira de Angus e Fri-
gorífico Frigol e uniu música e 
carne de qualidade ao redor da 
brasa. Ao som da dupla serta-
neja Zé Neto e Cristiano, mes-
tres do assado prepararam uma 
variada degustação com Carne 
Angus Certificada, preparando 
e servindo cortes como Chorizo, 
Ancho, Tomahawk, Picanha, T-
bone, além de hambúrguer e o 
exclusivo espetinho Angus Cer-

Com a meta de premiar 
os produtores com maior en-
trega e porcentagem de cer-
tificação no Programa Carne 
Angus Certificada, a Asso-
ciação Brasileira de Angus 
lançou em abril o prêmio Top 
Produtor Carne Angus. Con-
correm ao novo prêmio pro-
dutores de 10 estados onde 
atualmente estão em ativida-
de unidades frigoríficas cer-
tificadas pelo programa. A 
avaliação será feita com base 
em dados do Carne Angus de 
1º de janeiro de 2021 a 31 
de dezembro de 2021. E os 
vencedores serão conhecidos 
no início de 2022. Para par-
ticipar, o produtor precisa es-
tar cadastrado no protocolo 
Angus junto à Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e ter abatido, 
no mínimo, 100 animais no 
período.

Quatro categorias
O prêmio contempla qua-

tro categorias: Top Quan-
tidade, Top Qualidade, Top 

cortes americanos como Ri-
beye, T Bone, Porterhouse, en-
tre outro. De lá para cá, uma 
variedade de cortes de traseiro 
e dianteiro de costelas foram 
lançados ano a ano, incluindo 
a maior linha de hambúrgue-
res do mercado (Angus, Suíno 
Duroc e Cordeiro Dorper)”, 
informa. Hoje a VPJ Alimen-
tos é a indústria que proces-
sa o maior aproveitamento de 
carcaças Angus do mercado, 
sendo que todas as boutiques 
e lojas de sanduíches possuem 
sistema de tele-entrega e de-
livery. Por fim, o empresário 
disse que o mercado para car-
nes especiais se mantém em 
alta demanda por se tratar de 
produto de nicho, onde o clien-
te acostumado com coisa boa 
não troca.

Resultados positivos
Para o vice-presidente do 

Programa Carne Angus Cer-
tificada, o agroempresário 
e criador de Angus Milton 
Martins Moraes Filho, o ano 
que passou trouxe muita sur-

presa com o aparecimento do 
Covid-19, mas ainda assim 
tivemos resultados muito po-
sitivos. “O nosso grande par-
ceiro, o mercado chinês, tem 
mantido o quadro estável e 
esperamos que 2021 alcan-
ce os mesmos patamares do 
ano que passou ou melhore 
ainda mais”, disse, ao mes-
mo tempo em que destacou 
as novas formas de comer-
cialização da carne Angus, 
através dos novos cortes do 
dianteiro aproveitados tan-
to para a exportação como 
para o mercado interno. Ele 
finalizou, parabenizando a 
todos que contribuíram com 
o fortalecimento do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
considerado hoje como uma 
potência no setor.

Melhoramento genético
Para o presidente da As-

sociação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, apesar 
do ano atípico, a raça Angus 
seguiu avançando por todos os 
cantos do Brasil, mostrando 

sua eficiência e adaptabilidade 
pelos diferentes climas e so-
los. “Em 2020, avançamos no 
Programa Carne Angus, nas 
exportações, nas parcerias, na 
comercialização de animais 
na temporada, na contratação 
de reprodutores nacionais por 
centrais de inseminação e no 
desenvolvimento da genômica. 
Com todos os cuidados neces-
sários, mantemos nossa atua-
ção e encerramos o ano com a 
certeza de que a genética An-
gus segue sendo uma potência 
no mercado”.

Já o gerente de Fomento 

da Angus, Mateus Pivato, ob-
serva que os ganhos do Pro-
grama Carne Angus começam 
no campo. Consciente disso, 
a Angus realizou ao longo do 
ano diversas ações de fomen-
to ao melhoramento genético 
no rebanho nacional. Fechou 
parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) para o 
desenvolvimento da base de 
dados e de procedimentos ne-
cessários para a implemen-

tação da genômica no Brasil 
e para a realização do Teste 
de Eficiência Alimentar. “As 
provas são muito importan-
tes para a raça Angus, pois 
geram informações cada vez 
mais relevantes para a pecu-
ária moderna. Também são 
essenciais para a evolução da 
genômica, para que, em breve, 
possamos predizer essa carac-
terística sem ter que colocar 
os animais em avaliação nos 
cochos”, avaliou Pivato.

Prêmio Top Produtor

Produtor e Top Revelação. A 
primeira identifica o produtor 
com o maior número de ani-
mais Angus certificados por 
estado. A segunda premia o 
produtor que obteve o maior 
índice de animais certificados 
dentre o total de cabeças aba-
tidas. A categoria Top Pro-
dutor condecora o produtor 
que teve o maior número de 
animais certificados na sua 
região (Brasil Central e Re-
gião Sul). E o Top Revelação 
reconhecerá o produtor que 
começou a abater no Progra-
ma Carne Angus em 2021 e 
obteve o maior índice de ani-
mais certificados no período. 
Neste caso, é necessário obter, 
no mínimo, 70% de certifica-
ção dos animais abatidos. To-

das as categorias irão indicar 
os três primeiros lugares com 
premiação.

“Nosso objetivo é reco-
nhecer o trabalho realizado 
pelos produtores para obter 
carcaças de alta qualidade. 
A linha de produção para a 
entrega de uma carne de ex-
celência aos consumidores 
começa sempre na fazenda”, 
destacou a gerente nacional 
do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina 
Menezes. Já o diretor do Pro-
grama Carne Angus, Milton 
Moraes Filho, ressalta que 
o prêmio deve manter-se na 
Associação como uma forma 
de reconhecimento ao traba-
lho dos produtores Angus. “A 
ideia é que tenhamos outras 
edições pela frente”, anteci-
pou. 

Atualmente, sete estados 
do Brasil Central (SP, MS, 
MT, GO, PA, RO e TO) e três 
da região Sul do país (RS, 
SC e PR) possuem unidades 
frigoríficas certificadas pelo 
Programa Carne Angus.

Dia do churrasco
tificado.

Para a gerente nacional do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, Ana Doralina Menezes, 
além de terem ganhado grande 
representatividade na pande-
mia, as lives se tornaram um 
momento de descontração para 
as famílias. “Estamos muito 
contentes em estarmos junto 
com o Frigol nesse projeto que 
mostrou a qualidade da nossa 
carne e que valorizou a nossa 
cultura. Não há algo que repre-
sente mais a tradição brasileira 
do que música boa e um chur-
rasco de qualidade”, destacou. 
O Carne Angus e o Frigol tra-
balham em parceria há 7 anos 
para levar à mesa dos consumi-
dores uma carne de excelência, 
com maciez, suculência e sabor 
diferenciado.

O diretor de Operações do 
Frigol, Orlando Henrique Ne-
grão, considerou importante 
apresentar, em uma live como 
essa, produtos de qualidade e 
referência como a linha Frigol 
Angus. “A nossa qualidade é 
certificada pela Angus”, acres-
centou.

Rede paulista Steak Store, com Carne Angus beneficiada pela VPJ Alimentos

Fotos: Divulgação
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MELHORAMENTO GENÉTICO

E
ste ano o Programa de 
Fomento à Avaliação de 
Reprodutores por Ultras-

sonografia completa dez anos 
com a meta de subsidiar mais 
3,4 mil exames, maior quanti-
dade de interpretações de ima-
gens financiada aos criadores 
pela Associação Brasileira de 
Angus. O projeto mensurou in-
dexadores de 15.447 exempla-
res com resultados de avaliação 
ao sobreano e ultrassonogra-
fia de carcaça incorporados à 
base do Programa de Melho-
ramento de Bovinos de Carne 
(Promebo). Informações que, 
inicialmente, eram coletadas 
apenas dos machos, mas que 
em 2015 passaram a ser men-
suradas para os ventres, e hoje 
são essenciais para a aplica-
bilidade das DEPs Genômicas 
em características relaciona-
das à produção de carne e ga-
nho econômico.

Uma década de ultrassonografia
Foto: Gilberto Pötter Garcia

Dirigente do Conselho Téc-
nico da Angus por muitos anos, 
a veterinária Susana Macedo 
Salvador, proprietária junta-
mente com o marido Reynal-
do Salvador (ex-presidente da 
Angus) da Cia Azul, de Uru-
guaiana, RS, sempre incenti-
vou o uso da ultrassonografia 
de carcaça na seleção da raça. 
Ela relata que, antes da cria-
ção 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 tími-
da”, lembra. E com o tempo 
vários criadores aderiram à 
tecnologia. No decorrer destes 
dez anos, se olharmos para as 
curvas de tendência genética 
das características avaliadas, 
percebemos que houve um pro-
gresso em todas elas. O que nos 
confirma que estamos no cami-

nho certo”, diz Susana.
A ultrassonografia garante 

uma carne de alta qualidade 
aos consumidores, que espe-
ram 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 fer-

ramenta da avaliação por ul-
trassonografia de carcaça nos 
possibilita ganhos genéticos 
nessas características”, obser-
va Susana.

Conforme dados do Prome-
bo, na primeira geração contem-
plada pelo incentivo, composta 
por animais nascidos em 2009, 
cerca de 20% dos machos e 5% 
das fêmeas foram beneficiados. 
Já na geração 2018 esse índice 
ultrapassa 50% dos machos e 
30% das fêmeas.

E ao longo destes quase dez 
anos, 10.037 machos e 5.410 
fêmeas com avaliação para so-
breano também geraram resul-
tados para a ultrassonografia 
de carcaças no Promebo..

 “Com o ultrassom, em me-
ses o produtor já pode ter um 
estimativa quanto à qualidade 
da carcaça de seus animais”, 
diz Jaime Tarouco, professor 
da UFRGS e um dos pioneiros 

na disseminação da técnica. É 
dessa forma que, segundo Le-
andro Lunardini, proprietário 
da Meat Science Consultoria, 
diminui-se o tempo e o inter-
valo entre gerações e, como 
consequência, eleva-se o ganho 
genético das mesmas. 

Um dos pioneiros no uso da 
ferramenta é Ulisses Amaral, 
da Cabanha Santa Joana, de 
Santa Vitória do Palmar, RS. 
Desde 2001, incentivado pelo 
professor Tarouco, ele usa a ul-
trassonografia em seu rebanho 
para avaliar características 
de carcaça. E não abre mão 
da ferramenta que, segundo 
ele, é indispensável para quem 
trabalha com melhoramento 
genético. Hexacampeã do tro-
féu Mérito Genético, a Santa 
Joana avalia de 200 a 250 
animais por ano. Cerca de 4 
mil animais da propriedade já 
foram analisados.
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LEILÕES

R
ealizado de 24 a 28 de 
abril de forma virtual, a 7ª 
edição do Leilão Revolu-

tion fechou com um total de ven-
das de R$ 12.172.500,00, com 
a comercialização de 1,5 mil 
animais de diferentes raças. Um 
grande sucesso, mostrando a va-
lorização da pecuária de animais 
de qualidade. Para se ter ideia 
dessa valorização, o crescimento 
do evento foi de quase 90% em 
relação ao ano passado. Só com 
as raças Angus e Ultrablack o 
faturamento foi de R$ 5 milhões 
pagos por touros, vacas, novilhas 
e bezerras. Os cinco dias da pro-
gramação do pregão, transmitido 
pelo Canal Rural e pelo Canal 
do Criador, representou uma 
verdadeira maratona que pro-

A Fazenda 
Reconquis ta, 
de Alegrete, 
RS, consolida 
uma lucrativa 
tradição nas 
pistas de Ou-
tono. Aliando 
a oferta de 
reprodutores 
puros de alto 
desempenho a 
animais cruza-
dos produzidos por seus clientes, o 14º Conexão Reconquista, 
da fazenda Reconquista, de José Paulo Cairoli, de Alegrete, RS, 
movimentou R$ 2,99 milhões. O destaque foi o touro Angus Re-
conquista TE2991, negociado por R$ 39 mil para o pecuarista 
Jorge Rodrigo Bau, da Estância da Glória, de Balsa Nova, PR. 
Maior preço do leilão, o exemplar já está contratado pela central 
PremiumGen para coleta de sêmen.

O pregão atingiu média de R$ 22 mil para touros Angus e de 
R$ 9 mil para as fêmeas Angus AD. As novilhas comerciais saí-
ram por R$ 5,5 mil, e as vacas zebuínas com prenhez confirmada 
Angus foram arrematadas por R$ 5.900,00. A tarde de vendas 
também foi aquecida para o gado cruzado. As fêmeas Angus x 
Nelore saíram por R$ 14,00 o quilo vivo (kg/vv) e os machos, 
por R$ 14,76 kg/vv.

O remate, que foi realizado pelo Canal do Boi, também ven-
deu cavalos Crioulos com média de R$ 10.000,00 para os equi-
nos castrados e domados e R$ 3.200,00 para os xucros. Os pô-
neis saíram por R$ 6.750,00. O pregão teve compradores de 
10 estados brasileiros: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

A crescente demanda por animais produtores de carne de 
qualidade garantiu alta de 58% nas vendas do 6º Leilão Cru-
za Angus Certificado, realizado de forma virtual em 17 de 
abril, faturou R$ 2.395.845,00, com a comercialização de 
660 animais certificados, sendo 361 machos e 299 fêmeas. 
Os lotes colocados em pista foram disponibilizados por 17 
vendedores do Paraná. A média geral foi de R$ 14,86 o quilo 
vivo para os machos e de R$ 13,59 kg/vv para as fêmeas. Em 
relação ao ano passado, a alta foi de 58% nas vendas.

O lote de machos mais valorizado, formado por 30 machos 
apresentados por Aldo Budmuller, da Cabanha Fronteira do 
Iguaçu, de Diamante D’Oeste, PR, saiu por 15,81 kg/vv. O lote 
de maior valor entre as fêmeas saiu por 14,35 kg/vv e era 
composto por 41 animais. Todos os exemplares comercializa-
dos foram arrematados por criadores paranaenses. O leilão foi 

transmitido ao 
vivo pelo site 
e pelo canal 
no YouTube 
da Panorama 
Leilões, res-
ponsável pela 
o rgani zação 
do pregão.

Bezerros F1, filhos de tou-
ros nacionais com excelentes 
índices em programas de me-
lhoramento genético, fizeram 
média de R$ 3.435,00 e va-
lorização de R$ 15,70 kg/
vivo. Ao todo 120 exemplares 
foram ofertados pela Agrope-
cuária Cedron, de Anastácio, 

Reconquista fatura alto

Angus nacional se espalha
MS. Aconteceu no 116º Leilão 
Aquidauana Corte, realizado 
em 6 de abril no Parque de Ex-
posições de Aquidauana, MS. 
Os animais Angus comerciali-
zados no remate são resultado 
do cruzamento entre as raças 
Angus e Nelore. O pregão foi 
realizado pela leiloeira Marca 

P Remates.
Para o gerente de Fomen-

to da Associação Brasileira de 
Angus, Mateus Pivato, o resul-
tado é reflexo da expansão do 
Angus Nacional no mercado. 
Em 2020, por exemplo, a co-
mercialização de sêmen nacio-
nal foi destaque, abocanhando 
23,76% do mercado domésti-
co, conforme dados da Asso-
ciação Brasileira de Insemina-
ção Artificial (Asbia). “Temos 
visto a genética do Angus bra-
sileiro se adaptar muito bem a 
todos os sistemas de produção 
do país”, diz Pivato. Segundo 
o técnico, quem seleciona e 
oferta esses exemplares para 
o mercado tem em mãos um 
grande diferencial.

Leilão Revolution 
dobrou a fatura

vocou intensa movimentação no 
mercado pecuário nacional, com 
pista limpa e alta procura por 
criadores de diversos estados. 
Um dos touros Ultrablack (lote 
95) da Cia Azul, de Uruguaiana, 
RS, brilhou na pista, se transfor-
mando em grande destaque. Foi 
arrematado por R$ 30 mil pelo 
criador João Jaime Denardin, do 
Paraná, PR. Os touros Ultrabla-
ck atingiram média de R$ 18 mil, 
com a venda de 18 exemplares. 
Os 80 touros Angus fizeram mé-
dia de R$ 13 mil e as 400 fême-
as fixaram média de R$ 9 mil. Os 
maiores estados compradores fo-
ram Rio Grande do Sul, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins. A pro-
moção foi das propriedades Ave 

Maria e Corticeira, de São Bor-
ja, RS, Cia Azul, Estância Quatro 
Folhas e Rincon del Sarandy, de 
Uruguaiana, RS, Estância Silên-
cio, de Alegrete, RS, e Tradição 
Azul, de Quaraí, RS.

Para Reynaldo Salvador, que 
junto com a esposa Susana estão 
à frente da Cia Azul, os pontos 
altos dessa edição do Revolution 
foram a valorização das fêmeas, 
o retorno às compras de clientes 
de várias partes do país e as óti-
mas médias da raça Ultrablack, 
mostrando que a raça está con-
sagrada e tem alta demanda.  
Afora esses pontos, a raça Angus 
e as demais ofertadas se apre-
sentaram com qualidade superior, 
o que resultou no grande sucesso 
do evento.

Leilão Cruza Angus

Reynaldo Titoff Salvador e Susana Macedo Salvador

Fotos: Divulgação
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M
édias aquecidas para 
animais cruza Angus no 
12º Remate de Produ-

ção da Estância Itapitocai. O 
remate da propriedade de Uru-
guaiana, RS, realizado em 20 de 
abril pelo Lance Rural teve mé-
dia de R$ 15,14 o quilo vivo (kg/
vv) para terneiros e de R$ 11,76 
kg/vv para novilhos. As novilhas 
saíram por R$ 10,75 kg/vv, as 
vacas vazias por R$ 9,89 kg/vv 
e as vacas invernar por R$ 9,00 

O Haras Warsza-
wsky, de Porto Alegre, 
RS, em leilão de liqui-
dação do plantel An-
gus, obteve faturamento 
de R$ 564 mil, co0m 
a comercialização de 
42 exemplares Angus, 
sendo 33 fêmeas e 9 
machos. O pregão fixou 
médias de R$ 15.366,67 para os machos e de R$ 12.900,00 
para as fêmeas. As compras foram realizadas por criadores do 
Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais 
e do Mato Grosso do Sul. “O resultado foi acima das expectati-
vas”, avaliou o proprietário, médico veterinário Léo Fraga War-
szawsky.

O pregão foi realizado no formato virtual no dia 3 de maio, 
com destaque para a negociação de uma vaca prenhe por R$ 
46.200,00. A fêmea HW204 MAROTA HW88 DE BEST INT 
foi arrematada pela VPJ Pecuária, de Valdomiro Poliselli Jr, de 
Mococa, SP. “É uma vaca de alto desempenho em fertilidade e 
produção. É um exemplar adaptado com pelo fino”, destacou 
Warszawsky.

Criador de Angus desde 1995, ano em que importou os pri-
meiros embriões, Warszawsky sempre buscou selecionar repro-
dutores de alta performance. Ele conta que optou por liquidar o 
rebanho em função de sua idade e de sua saúde. O plano agora, 
segundo ele, é seguir trabalhando com cavalos Quarto de Milha e, 
no tempo certo, também liquidá-los. “E poder conviver mais com 
a minha família e com meus netos”, acrescentou.

A Parceria Leilões e a Programa Leilões foram as responsá-
veis pela organização do evento, transmitido pelo Lance Rural e 
pelo RemateWeb. 

Organizada pelo Núcleo 
Angus Três Fronteiras com o 
apoio institucional da Asso-
ciação Brasileira de Angus, a 
Exposição de Outono de Uru-
guaiana, na fronteira oeste 
gaúcha, será realizada com to-
dos os cuidados em função da 
pandemia. Haverá julgamento 
de animais de Argola e Rús-
ticos, no entanto a Exposição 
Estadual de Rústicos Angus, 
que neste ano deveria reunir 
criadores de todo o Rio Grande 
do Sul foi cancelada. A decisão 
foi tomada em função da pan-
demia de Covid-19. O certame 

Sai a Expoutono de Uruguaiana

Altas médias no Sul

kg/vv. Foram comercializados 
715 machos e 357 fêmeas para 
criadores gaúchos.

Nos machos, destaque para 
um lote de novilhos de sobreano 
que alcançou valorização indivi-

dual de R$ 3.850,00. Entre as 
fêmeas, a evidência foi um lote 
de vacas jovens, que atingiu o 
valor individual de R$ 4.460,00. 
O comprador foi a Estância La 
Maria Cândida, de Uruguaia-
na, RS. O maior comprador do 
remate foi Alba Agronegócios, 
de Santiago, RS, que adquiriu 
240 terneiros. O pregão esteve 
a cargo da Tellechea & Bastos 
Leilões, com a condução de Pe-
dro Tellechea.

Warszawsky liquida
e fatura R$ 564 mil

ocorre de 16 a 30 de maio.
“Nossa expectativa é que, 

em breve, com todos vacina-
dos e com segurança, possa-
mos retomar nossa agenda de 
eventos presenciais, realizan-
do exposições de grande por-
te e evidenciando em pista a 

alta qualidade dos exemplares 
da raça Angus”, destacou o 
presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski.

A admissão dos animais 
ocorre no dia 27 de maio. No 
dia 28 será o julgamento de 
rústicos, com entrega de tro-
féus na pista e os exemplares 
de Argola serão avaliados no 
dia 29 de maio pela manhã. 
No mesmo dia, às 12h, será 
realizado remate virtual. Mais 
informações podem ser solici-
tadas através do e-mail geren-
cia@angus.org.br ou do telefo-
ne (51) 98194-4326.

O cruzamento industrial, 
sucesso comprovado em todo 
o Brasil, é o foco de um novo 
produto que a ABS está pro-
pondo ao mercado da pecu-
ária. É a Super Dose ABS 
– uma novidade que reúne 
fertilidade e a genética pró-
pria da empresa para cruza-
mento industrial, tudo com 
base em dados do mundo real 
especialmente avaliados. “O 
combo foca em fertilidade, ge-
nética diferenciada e riqueza 
de informações”, argumenta 
o gerente de Produto e Pro-
jetos Corte Europeu da ABS, 
Marcelo Selistre. Ele explica 
que a Super Dose é a união de 
três produtos ABS em um só, 
reunindo tecnologia, acurácia 
e confiabilidade para poten-
cializar o progresso genético 
e a sua eficiência em apenas 

Sêmen turbo para cruzamento industrial
uma dose de sêmen.

“São três soluções reunidas 
em um só pacote. Por um lado, 
temos a fertilidade assegurada 
pelo Fertility Plus. Por outro, a 
genética diferenciada do NuE-
ra Genetics, a marca global de 
genética de corte da ABS, com 
foco no melhoramento genético 
para a cadeia produtiva da car-
ne. E, por fim, a confiabilidade 
proporcionada pelo ABS XBla-
ck, um índice econômico exclu-
sivo da empresa que avalia o 
desempenho dos touros para o 
cruzamento industrial”, explica 
o ténico.

A Super Dose ABS é o cul-
minar de anos de inovação e 
tecnologia aplicadas ao desen-
volvimento de soluções para a 
cadeia produtiva da carne, com 
ênfase no melhoramento gené-
tico e na capacidade de poten-

cializar a lucratividade do pro-
dutor. A solução marcada pela 
conhecida inovação da empresa 
é sustentada em três pilares. 
Conta com a fertilidade superior 
assegurada pelo Fertility Plus, o 
campeão em vendas da central, 
que consiste em uma dose de 
sêmen heterospérmico – ou seja, 
que contém o ejaculado de três 
touros diferentes – desenhado 
para oferecer mais segurança 
nos resultados da concepção na 
inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF). “Esta tecnologia 
destaca-se por reduzir a varia-
bilidade entre touros e partidas, 
aumentando, portanto, a previsi-
bilidade dos resultados obtidos. 
Assim, a Super Dose ABS conta 
com a mesma garantia de ferti-
lidade superior”, comenta Selis-
tre. Além disso, a genética usada 
no produto é especialmente sele-

cionada para obter os resultados 
mais rápidos e eficazes.

A melhor genética: os tou-
ros cuja genética é utilizada são 
selecionados a partir do NuEra 
Genetics – o núcleo genético 
próprio da empresa, que abrange 
todos os programas, avaliações 
e índices exclusivos da ABS. “É 
uma genética 100% terminal e 
feita sob medida para os siste-
mas de produção – neste caso, 
para o cruzamento industrial”, 
sintetiza o técnico. O NuEra Ge-
netics prioriza a seleção de ge-
nética capaz de turbinar o pro-
gresso genético, gerando mais 
valor para o produtor, para o 
confinamento e para o frigorí-
fico, aumentando a eficiência e 
reduzindo os custos.

“Um dos grandes diferen-
ciais do NuEra é que ele faz o 
que nenhum criatório Angus faz: 

selecionar o melhor animal 
para o cruzamento industrial. 
É a genética feita sob medida, 
levando em consideração as 
melhores características que 
interessam a essa finalidade de 
produção”, garante Selistre, 
apontando ainda que o produ-
to conta com a acurácia oriun-
da da riqueza de informações 
e a confiabilidade proporcio-
nadas pelo índice econômico 
ABS XBlack.

“Todas estas tecnologias 
estão à disposição do produtor 
de carne, em um só produto. 
É a genética cuidadosamente 
planejada, avaliada e selecio-
nada para entregar nas mãos 
do produtor uma solução as-
sertiva, eficiente e, claro, lu-
crativa para o progresso gené-
tico do seu rebanho”, finaliza 
o gerente da ABS.

Fotos: Divulgação
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O 
ano de 2020 entrou 
para a história da pe-
cuária brasileira como 

um período de grandes desa-
fios e gigantesca capacidade 
de superação. As adversidades 
trazidas pela pandemia de Co-
vid-19 fizeram deste um ca-
pítulo especial no desenvolvi-
mento da raça Angus no Brasil 
e extremamente promissor nos 
negócios. Trajetória reunida 
na edição especial do Anuário 
Angus 2020, publicação que 
conta histórias de vida, revive 
memórias e mostra um show 
de empreendedorismo.

O livro de 216 páginas pro-
duzido pela Associação Brasi-
leira de Angus nesta edição em 
parceria com a Jardine Agên-
cia de Comunicação e Abajur 
Propaganda mostra as con-
quistas e percalços dessa jor-
nada.

Como protagonistas desse 
novo tempo, selecionadores, 
usuários, técnicos, funcioná-

Seguindo sua programação técnica de oferecer ao 
mercado o melhor da genética Angus, na segunda quin-
zena de fevereiro a Casa Branca Agropastoril recebeu a 
consultoria do importante criador argentino Frank Gu-
tierrez, da parceira Cabanha Tres Marias, da Argentina. 
A visita foi realizada na Fazenda Santa Ester, em Silvia-
nópolis, MG.

Acompanhado pela gerente de pecuária, Maria de 
Lamare, Gutierrez avaliou, classificou e direcionou os 
futuros acasalamentos no rebanho Angus Casa Branca. 
“Esse trabalho é mais uma importante ferramenta que 
integra o nosso programa de seleção”, observou o pro-
prietário, selecionador Paulo de Castro Marques.

A Datamars, reconhecida 
no Brasil pelas marcas Tru-
Test, Speedrite, Terko, Simcro 
e Z-Tags, anuncia o lançamen-
to de uma nova linha de pro-
dutos no mercado de Cercas 
Elétricas. Trata-se dos eletrifi-
cadores da Linha Multi Power 
Series - que estão no mercado 
desde abril e serão comercia-
lizados com as marcas Spee-
drite e Terko.

A nova linha oferece apa-
relhos com uma grande vanta-
gem para o produtor rural com 
o sistema Non-Stop Power, 
idealizado para as especifici-
dades do meio rural Brasileiro 
e Sul-americano, onde as fon-
tes de energia são muitas vezes 
instáveis e não confiáveis.

Non-Stop Power
Os aparelhos da nova linha, 

oferecida em opções que va-
riam de 1 Joule até 8 Joules 
de energia liberada, funcionam 
ligados na energia convencio-
nal (110-220V) e a uma ba-

Anuário Angus 2020: não deixe de ler

Gutierrez na Casa Branca

rios e colaboradores da Angus 
reinventaram-se. Um trabalho 
regido com maestria pelo em-
presário Nivaldo Dzyekanski, 
reeleito para presidir a An-
gus na gestão 2021/2022. “A 
pandemia fez com que 2020 
fosse um ano atípico, no entan-
to, mais do que nunca o agro-
negócio se mostrou essencial 
para a população. Com todos 
os cuidados necessários, nossos 
parceiros seguiram trabalhan-
do para entregar uma carne de 
alta qualidade aos consumido-
res. É por isso que essa edição 
do anuário é especial. Ela traz 
os desafios enfrentados com 
excelência por criadores, fri-
goríficos e restaurantes e as 
nossas conquistas”, diz o pre-
sidente da Angus.

Três segmentos
Dividido em três áreas (Ad-

ministrativo, Programa Carne 
Angus Certificada e Área Téc-
nica), o Anuário Angus 2020 

traz informações exclusivas e 
relevantes para quem cria ou 
quer começar a investir na 
Angus, além de reportagens 
técnicas. Uma delas resume os 
avanços da pesquisa genômica 
no rebanho Angus brasileiro, 
trabalho fomentado fortemen-
te pela Associação em 2020. 
A publicação também traz re-
portagem especial sobre os 50 
anos do Parque de Exposições 

Assis Brasil com relatos de 
criadores de Angus que vive-
ram a mudança da Expointer 
de Porto Alegre para Esteio. 
O livro aborda também a Tem-
porada de Primavera, marcada 
pelo sucesso dos leilões virtu-
ais e pela valorização das ra-
ças Ultrablack e Angus. Ma-
térias ainda expõem as novas 
ferramentas implementadas 
pela Angus e celebram resulta-

dos de antigos projetos, como 
o Programa de Fomento à 
Avaliação de Reprodutores por 
Ultrassonografia, que comple-
ta uma década de subsídios.

Para acompanhar um 
ano de notícias promissoras 
na área técnica, o Programa 
Carne Angus Certificada tam-
bém traz muita novidade no 
Anuário. Além das novas par-
cerias e modelos de negócios 
que surgiram ao longo dos 
meses de quarentena, a pu-
blicação reúne receitas pre-
paradas por chefs parceiros 
e produzidas especialmente 
com Carne Angus Certificada.

Se você é sócio da Asso-
ciação Brasileira de Angus, 
seu exemplar vai para seu 
endereço de correspondência. 
Se você ainda não é sócio da 
Angus, não perca tempo. As-
socie-se e receba em primeira 
mão informações que podem 
elevar a competitividade do 
seu negócio.

Novos Eletrificadores Multi Power Series
teria 12V, tendo incorporado 
um carregador de baterias. 
Sempre diante de oscilações 
ou cortes na energia, o siste-
ma automaticamente altera a 
sua fonte, mantendo a cerca 
funcionando perfeitamente e 
repondo a carga na bateria.

Esta é mais uma novida-
de da Datamars, que também 
oferece uma linha ampla de 
acessórios para cercas elétri-
cas, fabricados com os rigo-
rosos padrões de qualidade 
Datamars, adequados a todo e 
qualquer sistema de produção.

A Datamars é lider mun-
dial em soluções integradas 
de manejo e ferramentas de 
gestão para pecuária. “Es-
tamos sintonizados com as 
tendências globais e diante 
do incremento do agronegócio 
brasileiro no contexto mun-
dial, estamos atentos à cres-
cente demanda por novas tec-
nologias e ferramentas para a 
gestão da pecuária, com foco 
no mercado nacional”, assi-
nala o Diretor Geral da Data-
mars para a América Latina, 
Luis Müller.

Fotos: Divulgação/Angus
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O 
Brasil tem parecer fa-
vorável da Organiza-
ção Mundial de Saúde 

(OIE) no reconhecimento do 
Paraná, do Rio Grande do Sul 
e do Bloco I (Acre, Rondônia e 
parte do Amazonas e do Mato 
Grosso) como zonas livres de 
febre aftosa sem vacinação. O 
parecer técnico também reco-
nheceu o Paraná como zona 
livre de peste suína clássica 
independente. As informações 
foram divulgadas pelo Minis-
tério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), em 
reunião com os governadores 
dos estados contemplados.

Em maio, esse parecer da 
OIE será avaliado durante a 
88ª Sessão Geral da Assem-
bleia Mundial dos Delegados 

O médico veterinário Fer-
nando Henrique Souza Aono 
assumiu em março o cargo de 
gerente do Programa Semex 
Progressive Corte. Formado 
em medicina veterinária pela 
Uniderp, em Campo Grande/
MS, Fernando é especialista 
em reprodução de ruminantes 
e mestre em Produção Ani-
mal pela FMVZ – UNESP, 
em Botucatu/SP. Com a con-
tratação, a meta da central é 
de ampliar o atendimento e 
suporte às fazendas brasilei-
ras de corte, levando soluções 
completas com foco na lucra-
tividade do pecuarista.

Fernando Aono tem como 
missão a estruturação de 
novas ferramentas dentro 
do programa Progressive, 
identificando necessidades e 
oportunidades para disponi-
bilizar aos clientes do Grupo 
o melhor pacote de soluções 
em genética. A Semex tem 
crescido acima da média do 
mercado, em particular jun-
to aos clientes que exigem 
excelência em genética. “O 
Fernando chega para somar 
junto à equipe de grandes 
especialistas, técnicos e ges-

Insumos biológicos es-
pecíficos para animais em 
produção sob os princípios 
da Agricultura Natural e 
com o pioneirismo no de-
senvolvimento e geração 
de bioinsumos no Brasil, a 
pecuária brasileira já pode 
contar com os produtos da 
Korin Agricultura e Meio 
Ambiente. A empresa inclui 
em seu portfólio uma linha 
exclusiva de aditivos acidi-
ficantes para melhor efici-
ência alimentar, bem-estar 
e sanidade das criações ani-
mais, contribuindo para o 
aumento da produtividade. 
Adicionalmente, os produtos 
proporcionam melhor condi-
cionamento microbiológico 
das unidades de produção, 
protegendo os animais con-
tra enfermidades.

“É uma linha de bioinsu-
mos para a produção animal 
com base nas experiências 
oriundas do Centro de Pes-
quisa Mokiti Okada, que há 
mais de 30 anos desenvolve 
estratégias naturais para o 

tores comerciais da Semex, 
agregando no desenvolvimen-
to de soluções, ferramentas e 
inovações para entregarmos 
resultados cada vez melhores 
aos nossos clientes e parcei-
ros.”, ressalta Nelson Eduar-
do Ziehlsdorff, diretor-presi-
dente da Semex Brasil.

Criado com o objetivo de 
auxiliar os pecuaristas a me-
lhorarem os resultados de 
desempenho do rebanho de 
corte, os participantes do Se-
mex Progressive Corte con-
tam com o acompanhamento 
regular de um técnico da Se-
mex para traçar os objetivos 
e metas a serem alcançados 
pela propriedade.

Fernando Henrique Aono

OIE amplia zonas livres de aftosa sem vacinação
da organização. O Conselho 
Federal de Medicina Veteri-
nária (CFMV) reconhece os 
esforços dos médicos-vete-
rinários, produtores rurais e 
demais integrantes da cadeia 
produtiva para essa conquista. 
Todos terão um papel funda-
mental na manutenção des-
sa nova condição sanitária, a 
partir da vigilância constante 
dos rebanhos.

Dedicação dos técnicos
O conselheiro suplente do 

CFMV André Luiz Teixeira 
de Carvalho, servidor de car-
reira do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do 
Acre (Idaf), celebra o ocor-
rido como resultado de mui-
to trabalho e dedicação dos 

médicos-veterinários e profis-
sionais do agro. Com a ratifi-
cação do parecer da OIE, em 
maio, essa medida irá facilitar 
a comercialização e exporta-
ção para os países que não 
aceitam carne bovina com 
vacinação, como o Japão e a 
Coreia. E a ideia, segundo ele, 
é estender essa medida para 
todos os estados, em nível na-
cional.

Instrução do Mapa
Em agosto de 2020, o 

Mapa publicou a Instrução 
Normativa nº 52, reconhecen-
do os seis estados como livres 
de febre aftosa sem vacinação. 
Para realizar a transição de 
status sanitário, estados e re-
giões atenderam a requisitos 

básicos, como aprimoramento 
dos serviços veterinários ofi-
ciais e implantação de progra-
ma estruturado para manter a 
condição de livre da doença, 
entre outros, alinhados com as 
diretrizes do Código Terrestre 
da OIE.

O processo de transição 
de zonas livres de febre afto-
sa com vacinação para livre 
sem vacinação está previsto 
no Plano Estratégico do Pro-
grama Nacional de Vigilância 
para a Febre Aftosa (Pnefa), 
conforme estabelecido pelo 
Sistema Unificado de Aten-
ção à Sanidade Agropecuária 
(Suasa). Atualmente, apenas 
Santa Catarina possui a cer-
tificação internacional como 
zona livre de febre aftosa sem 

vacinação.

Danos da Aftosa
A febre aftosa é uma doen-

ça altamente contagiosa que 
acomete animais biungulados 
e é, provavelmente, a que mais 
causa impactos econômicos. 
Sua presença pode levar a 
restrições de participação nos 
mercados internacionais e au-
mento das despesas públicas e 
privadas com o controle sani-
tário. Trata-se de uma enfer-
midade infecciosa aguda que 
causa febre, seguida pelo apa-
recimento de vesículas (af-
tas), principalmente na boca 
e nos pés de animais de casco 
fendido, como bovinos, ovinos, 
caprinos, porcos e todos rumi-
nantes selvagens.

Semex tem novo gerente
Insumos biológicos incrementam 

produção e bem estar animal
campo. Com base nestes tra-
balhos, fomos a primeira em-
presa no Brasil e no mundo a 
produzir frangos e ovos sem o 
uso de antibióticos, promoto-
res de crescimento, quimiote-
rápicos e ingredientes de ori-
gem animal na dieta das aves, 
explica Luiz Demattê, CEO da 
Korin Agricultura e Meio Am-
biente. 

“Estes insumos são utili-
zados regularmente pela Ko-
rin Agropecuária – empresa 
do grupo que atua há 25 anos 
no mercado brasileiro – para 
produção de sua linha de aves 
orgânicas, sem o uso de anti-
bióticos e grãos transgênicos. 
E têm apresentado excelente 
resultado ao longo dos anos, 
razão que nos motiva a colocá-
los à disposição do mercado de 
aves, suínos, leite e bovinos de 
corte”, enfatiza o agrônomo 
Sergio Homma, Coordenador 
do Centro de Pesquisa Mokiti 
Okada (CPMO).

A nova linha de produtos 
biológicos para animais da Ko-
rin é composta por:

Fukugen: solução para 
proteção do sistema diges-
tório das aves e controle de 
vermes, a partir da redução 
do pH da água de bebida e 
ação dos ácidos orgânicos. 

Jundo: aditivo natural 
que restaura o equilíbrio 
microbiano no ambiente, 
proporcionando melhoria da 
saúde de aves, suínos e bovi-
nos (corte e leite), por meio 
de um ambiente mais ade-
quado e confortável, con-
sequentemente com mais 
resistência a enfermidades 
e melhor desempenho zoo-
técnico. 

Kensui: beneficia o me-
tabolismo digestivo dos 
animais de produção e ob-
tenção de melhoria no de-
sempenho zootécnico de 
aves, suínos e bovinos (corte 
e leite). 

Saisei: líquido redutor 
de pH e melhoria do desem-
penho zootécnico.

Mais informações: conta-
to@korinagricultura.com.br 
e tel. (19) 3576-9518.
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O 
Brasil é o quinto maior 
país do mundo, com 850 
milhões de hectares e 

um rebanho constituído por 
221,8 milhões de cabeças de 
bovinos, de acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2020), 
sendo responsável pela produ-
ção de 14% da carne consu-
mida mundialmente. Segundo 
a Associação Brasileira de In-
seminação Artificial (ASBIA, 
2021), contamos com 80,9 
milhões de fêmeas em idade 
reprodutiva, sendo 61,3 mi-
lhões com genética para pro-
dução de carne.

Atualmente, 22,2% das 
matrizes de corte são insemi-
nadas no Brasil, onde mais de 
17,9 milhões de doses de ge-
nética de raças de corte foram 
vendidas, marcando um au-
mento de 35% em relação às 
de 2019. Os registros apontam 
a utilização da inseminação 
artificial (IA) em 4.286 muni-
cípios, o que representa 77% 
de todos os municípios brasi-
leiros.

Quando tratamos das ven-
das ao cliente final, foram 
comercializadas, aproximada-
mente, 22 milhões de doses, 
crescimento de 31% em rela-
ção ao ano anterior. Contabi-
lizando o mercado de expor-
tação e prestação de serviços, 
o setor cresceu mais de 28%. 
Resultados que marcam, defi-
nitivamente, a IA como uma 
das ferramentas fundamentais 
para o futuro da pecuária no 
Brasil, e colocam o país num 
patamar muito importante no 
cenário mundial.

As biotecnologias repro-
dutivas e os programas de 
melhoramento genético têm 
dado muita atenção às carac-
terísticas de fertilidade ligadas 
às fêmeas, alcançando exce-
lentes resultados. No entanto, 
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estudos e ações relacionados 
à melhoria da fertilidade dos 
touros são escassos. Dessa for-
ma, se faz necessário otimizar 
a eficiência reprodutiva dos 
rebanhos, por meio da seleção 
de touros que de fertilidade su-
perior comprovada.

As principais caracterís-
ticas que influenciam a fer-
tilidade dos touros estão re-
lacionadas à qualidade do 
sêmen, principalmente após o 
descongelamento na criopre-
servação. Uma vez que a fer-
tilidade é uma característica 
que apresenta herdabilidade 
de baixa a moderada magnitu-
de (Butler et al, 2019), podem 
existir diferenças na qualidade 
do sêmen que se devem aos fa-
tores genéticos, o que permite 
resposta à seleção direta para 
fertilidade do touro na IA.

No entanto, os programas 
de melhoramento genético no 
Brasil ainda não consideram a 
fertilidade do touro como um 
critério de seleção. Assim, as 
centrais de inseminação artifi-
cial no país têm buscado iden-
tificar touros de fertilidade 
superior para comercialização, 
proporcionando maior renta-
bilidade aos seus clientes.

A utilização desses touros 
pode melhorar a taxa de con-
cepção no manejo reprodutivo, 
aumentar a produção de be-
zerros nascidos de touros me-
lhoradores e diminuir o custo 
por prenhez, devido a redução 
das ressincronizações. Assim, 
em 2020, Genex Brasil lançou 
o PregCheck BR, o programa 
de avaliação da fertilidade dos 
touros, que prediz o desempe-
nho do reprodutor na taxa de 

concepção em IATF com con-
fiabilidade.

Utilizando o PregCheck BR 
é possível selecionar os touros 
da bateria corte Genex Brasil 
de acordo com seu desempe-
nho na IATF, por um sistema 
de classificação de base 100, 
no qual cada diferença em um 
ponto equivale a 1% na taxa 
de concepção do rebanho, da 
mesma forma que o PregChe-
ck americano.

As informações de resulta-
do de prenhez utilizadas para 
a geração dos valores de Preg-
Check BR vêm do banco de 
dados do software de gestão 
de dados reprodutivos Repro-
Check, desenvolvido pela Ge-
nex Brasil em parceria com a 
GlobalGen, em 2017. Os dados 
passam por análises estatísti-
cas, que permitem isolar os fa-

tores ambientais e inerentes às 
fêmeas que afetam a taxa de 
concepção na IATF, avaliando 
exclusivamente a influência do 
touro no resultado reproduti-
vo. As análises são realizadas 
pela equipe Genex Brasil em 
parceria com grupo de estudos 
em melhoramento genético 
animal (MEGGA) da Univer-
sidade Federal de Jataí (UFJ).

O banco de dados contém 
atualmente informações de, 
aproximadamente, 180.835 
fêmeas de diferentes catego-
rias e grupos genéticos, tota-
lizando 230.812 serviços de 
IATF com diagnósticos de 
prenhez, provenientes de 322 
propriedades de 17 estados da 
federação e da Bolívia. A bi-
blioteca de touros conta com 
mais de 748 reprodutores de 
diferentes centrais de insemi-

nação artificial, sendo 232 
(31%) da Genex.

Os dados são analisados 
duas vezes ao ano e os valores 
de PregCheck BR são publi-
cados em março e agosto, de 
acordo com os períodos das 
estações de monta realizadas 
no Brasil. Para um touro ter 
seu PregCheck BR publicado 
é preciso atender algumas exi-
gências, a fim de mantermos 
um padrão rigoroso de qua-
lidade da informação, sendo 
elas: apresentar valor de con-
fiabilidade maior ou igual a 
50%, ter ao menos 500 servi-
ços diagnosticados em 2 reba-
nhos distintos. Hoje contamos 
com 35 touros com PregChe-
ck BR publicados, sendo 14 
da raça Angus, 2 Brangus, 16 
Nelore, 1 Nelore Mocho e 2 
Brahman. Porém a cada roda-
da de novos dados, haverá um 
aumento de touros provados e 
uma melhora da confiabilidade 
daqueles que já tinham a infor-
mação, uma vez que o banco 
de dados do software Repro-
Check cresceu 88,7% no pe-
ríodo de um ano (de fevereiro 
de 2020 a fevereiro de 2021).

O mercado de sêmen, prin-
cipalmente de gado de corte, 
considera as características 
de fertilidade dos touros mui-
to importante na escolha e uso 
do reprodutor, muitas vezes 
em detrimento às avaliações 
genéticas expressadas pelas 
DEPs (diferenças esperadas 

nas progênies). Porém, é ne-
cessário programas de avalia-
ção sérios e comprometidos, 
para informar com a maior 
confiabilidade possível, se as 
diferenças expressas são, re-
almente, devidas à maior fer-
tilidade do sêmen de referido 
touro, ou são efeitos ambien-
tais, que afetam o resultado de 
uma IATF, como por exemplo: 
condição corporal da fêmea, 
categoria, dias pós parto e até 
mesmo o inseminador.

O Reprocheck é um softwa-
re de gestão reprodutiva com-
pleto que está disponível para 
download no site da Genex 
para os clientes e parceiros. 
Para maiores esclarecimentos 
ou dúvidas a equipe técnica 
poderá ser contactada pelo 
e-mail: reprocheck@genexbra-
sil.com.br
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As centrais tem buscado 
identificar touros de 
fertilidade superior, para 
garantir maior rentabilidade




