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Conexões renovadas

Fêmeas geração 2021 da Rio da Paz
A cavalo, o 

selecionador 
renato 

Zancanaro se 
deparou com 

essa cena, que 
registrou em 
foto - fêmeas 
geração 2021 

de sua Fazenda 
rio da Paz, em 
cascavel, Pr, 
vencedora do 

prêmio Mérito 
genético luiz 
Alberto Fries.

A Associação Brasileira de Angus prepara 
um 2022 de novidades. Depois de um perío-
do de dificuldades ocasionado pela pandemia, 
a retomada dos encontros presenciais nos dá 
a sensação que surgem promissoras conexões 
pela frente. E esse novo tempo já começou no 
final de 2021. Neste mês de dezembro, tivemos 
uma importante reunião em Brasília com o time 
de técnicos da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e com a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, com o objetivo de 
alinhar projetos. A ideia levada ao governo fe-
deral é de que tenhamos uma ofensiva nacional 
pela valorização da pecuária, um movimento 
que conta com a chancela da Angus e de diver-
sas outras associações de raça. Foi um encon-
tro ímpar e que marca um episódio importante 
na história da Associação Brasileira de Angus. 
E nessa aproximação, estamos alinhando uma 
atenção especial aos programas de certificação 
de carne premium, que simbolizam, na mesa do 
consumidor, o que temos de melhor a oferecer. 

A proposição é pela adoção de ferramentas que 
realmente permitam maior controle do uso das 
marcas desenvolvidas pelas diferentes raças para 
chancela de produtos diferenciados. Uma segu-
rança alimentar que proteja o consumidor, mas 
também quem trabalha duro pelo agronegócio.

Essa aproximação do governo federal e da 
Associação Brasileira de Angus é uma honra e 
um grande compromisso. Porque mostra nossa 
representatividade e força perante a pecuária na-
cional. Mas também nossa responsabilidade. Um 
compromisso que assumi pessoalmente há três 
anos quando concordei em gerenciar a Angus e 
que será reforçado nesse último ano de gestão. 
Recentemente, os associados puderam acompa-
nhar nossa assembleia onde apresentamos um 
balanço completo de atividades e da situação 
sólida em que se encontra nossa entidade. Temos 
em casa capital humano e recursos para manter 
a Angus na vanguarda. E é isso que iremos fazer.

Temos muitos projetos a serem implementa-
dos em 2022.  Alguns novos, outros que foram 

represados pela Covid-19. Além da expansão do 
Programa Carne Angus Certificada, que fechou 
mais um ano com avanço de exportações e pro-
dutividade por carcaça, as áreas administrativa, 
de marketing e fomento crescem a olhos vistos. 
Além de testes consolidados como a Prova de 
Eficiência Alimentar, temos novas iniciativas 
saindo do forno para refinar os estudos em an-
damento, como a ampliação do cruzamento in-
dustrial e parcerias para estimular a integração 
lavoura-pecuária e projetos de sustentabilidade. 
Ações concretas que chegam para fomentar o 
uso das raças Angus e Ultrablack em nosso país 
e incrementar o potencial e utilização da gené-
tica nacional.

A jornada será intensa. O ano de 2022, um 
grande momento de expansão e desenvolvimento. 
Conto com cada sócio, criador, usuário e parceiro 
nesse caminho.Um grande novo ano a todos!



CARNE Dezembro de 2021/Janeiro 2022 : Ano 22 : Nº 104Angus@newS 3

cia Tradição, o criador de 
Angus Rogério Rotta Assis 
destacou que a conquista é 
resultado do melhoramen-
to genético insistentemente 
realizado pela propriedade. 
“Os animais vão bem nas 
pistas, nos leilões e nas car-
caças e, no final, resultam 
em uma carne de qualidade 
no prato. Isso mostra que os 

Concursos de Carcaças

D
epois de uma pausa for-
çada pela pandemia do 
coronavírus, os concursos 

de carcaças organizados pelo 
Programa Carne Angus Certifi-
cada, da Associação Brasileira 
de Angus, voltaram a acontecer 
com ótima participação dos 
produtores no acompanhamen-
to dos abates. Os concursos de 
carcaças Angus tem seu prin-
cipio bastante semelhante ao 
principio das exposições de 
animais, em ambos os casos os 
produtores levam seus animais 
para que sejam julgados por 

Com força total

Acostumada a vencer nas 
pistas de julgamentos de rús-
ticos Angus, a Estância Tradi-
ção, de Parceria Rotta Assis, 
de Santa Vitória do Palmar, 
RS, levou para casa o reco-
nhecimento na categoria An-
gus Definido do concurso de 
carcaças do Frigorífico Silva, 
em Santa Maria, RS. Reali-
zado dia 12 de novembro, o 
destacado evento contou com 
o abate de 257 animais de 10 
criatórios e foi marcado pela 
padronização dos lotes apre-
sentados, o que já é uma tra-
dição entre os gaúchos.

“Os lotes eram extrema-
mente padronizados, tanto que 
o item mais utilizado para o 
desempate foi a idade. Quando 
revisamos as mangueiras per-
cebemos pelo que vimos que a 
disputa seria bem difícil, pois 
os novilhos estavam muito 
homogêneos”, ponderou Ana 
Doralina Menezes, gerente 
nacional do Programa Carne 
Angus Certificada. E o dia foi 
de muito aprendizado extra 
entre os produtores, que fize-
ram questão de acompanhar 
os abates e conversar com os 
técnicos da Angus, em busca 
de detalhes que vão fazer a di-

Padronização, a marca de Santa Maria
ferença na área de produção.

Já o vice-presidente do 
Programa Carne Angus Cer-
tificada, Milton Martins Mo-
raes Filho, destacou a precoci-
dade dos animais, que também 
chamou a atenção dos técni-
cos que comandaram a prova. 
“Tivemos exemplares jovens, 
carcaças bem  acabadas, pe-
sadas e com conformação 

adequada. Isso mostra que 
a raça Angus desempenha e 
entrega qualidade e com isso 
uma maior lucratividade ao 
produtor e a certeza de exce-
lência para a indústria e para 
o consumidor”, sintetizou o 
dirigente.

Melhoramento genético
Representando a Estân-

animais realmente respon-
dem ao sistema de criação a 
pasto. E essa vitória é muito 
importante para nós”, come-
morou. A cabanha sagrou-se 
vencedora com o lote 8, que 
registrou 95 pontos e e mé-
dia de peso de 321,4kg.

O segundo lugar na cate-
goria Angus Definido foi para 
a Granja Mangueira, também 
de Santa Vitória do Palmar, 
RS. A propriedade venceu com 
o lote 7, que fez 93,5 pontos 
e média de peso 300,18kg. O 
terceiro lugar ficou com Vitor 
Rubi Markus, de Caçapava do 
Sul, RS, com o lote 2, que al-
cançou 85 pontos e média de 
peso de 354, 3kg.

Entre os animais Cruza 
Angus, o destaque ficou com 
o lote 5, de Valter Salla, de 
Cacequi, RS. O lote atingiu 
89 pontos e média de peso de 
305,25kg. O vice-campeonato 
foi conquistado pelo lote 10, 
de Victor Ghignatti Borges, 
de Santa Vitória do Palmar, 
RS, que obteve 86,5 pontos e 
média de peso de 321,65kg. 
“Vencer aqui é mais uma pro-
va da qualidade dos nossos 
animais e só nos motiva ainda 
mais”, afirmou Salla.

pessoas capacitadas, e o am-
biente de encontro propicia que 
os proprios produtores poss-
sam avaliar o resultado de seu 
trabalho e compara-lo com os 
demais, sem falar no ambiente 
de troca de experiências entre 
os produtores e os técnicos, e 
as possibilidades de aperfeiçoa-
mento, e interações entre todos.

Esse ano, assim que as con-
dições sanitárias em função da 
pandemia permitiram, além dos 
concursos de Santa Maria e de 
Pouso Redondo, já foram reali-
zados dois outros concursos de 

carcaças. O primeiro concurso 
ocorreu na unidade da Marfrig 
em Bagé, RS, em 22 de outu-
bro. O frigorífico também pro-
moveu um segundo concurso no 
dia 28 de outubro, desta vez na 
unidade de Bataguassu, MS.  

Esses concursos já apresen-
tamos na edição anterior do 
Angus@newS.

Agora apresentamos os re-
sultados dos concursos do fri-
gorífico Silva de Santa Maria, 
e na sequência o concurso do 
Frigorífico Verdi, em Pouso Re-
dondo.

Fotos: Divulgação/Angus
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manejo e na nutrição dos ani-
mais. Ele acrescenta que o lote 
vencedor era composto por 

O 
Condomínio Agropecuá-
rio Pernlochner (CAP), 
de Eduardo Pernlochner, 

de Treze Tílias, SC, e o Grupo 
Sandri, de Adinei Sandri, de 
Taió, SC, levaram para casa o 
título entre os machos e as fê-
meas, respectivamente, do con-
curso de carcaças do Frigorífi-
co Verdi, no dia 2 de dezembro. 
A última disputa do circuito 
promovido pela Associação 
Brasileira de Angus neste ano 
abateu 150 animais de 6 cria-
tórios. Assim como no ano 
passado, a prova foi realizada 
de forma híbrida, permitindo 
a troca de experiências en-
tre produtores na unidade em 
Pouso Redondo, SC. A trans-
missão ocorreu pelo canal no 
YouTube do Verdi.

Com as avaliações coman-
dadas por técnicos do Progra-
ma Carne Angus Certificada e 
por profissionais do frigorífico, 
o CAP consagrou-se entre os 
machos com o lote 5, que al-
cançou pontuação máxima e 
média de peso de 320,85 qui-

O estado de Santa Catarina 
realizou a sua primeira exportação 
de Carne Angus Certificada. Os 
cortes estampando o selo verde-
amarelo da Associação Brasilei-
ra de Angus foram destinados ao 
Oriente Médio. A unidade do Fri-
gorífico Verdi, de Pouso Redondo 
SC, exportou 8,5 toneladas em 
novembro e prevê seguir com os 
envios no próximo ano. A carga in-
cluía cortes como Rump, Cuberoll, 
Striploin, Shawarma, Thin Flank e 
Oyster Blade e deve chegar ao seu 
destino no final de dezembro.

“A expansão das exporta-
ções de Carne Angus Certificada 
mostra que estamos no caminho 
certo, investindo em genética e 
colhendo os frutos com produtos 
que se destacam pelo sabor, ma-
ciez e sustentabilidade”, come-
morou o presidente da Associa-
ção Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski falando sobre o pri-

SC valorizou animais jovens
Foto: Ana Doralina Menezes/Angus

Verdi embarca Angus ao Oriente Médio
Foto: Anderson Knoblauch/Divulgação

meiro embarque catarinense. 
Proprietário do frigorífico, 

Ariel Verdi, destacou que o Bra-
sil tem genética de excelência 
assim como os grandes produto-
res de Angus do mundo, além de 
grande oferta de alimento para 
os animais. “Genética boa, mais 
comida boa é igual à carne sen-
sacional”.

Segundo ele, a exportação 
para o Oriente Médio é de extre-
ma importância, uma vez que a 
região concentra pessoas de alto 
poder aquisitivo. “Uma trade nos 
procurou querendo experimentar 
alguns cortes do Brasil”, rela-
tou, informando que a empresa 
em questão costumava comprar 
cortes nobres da Argentina, mas 
teve suas aquisições impactadas 
pelas restrições às exportações 
impostas pelo governo daquele 
país. O Verdi também mantém 
tratativas com países como Uru-

guai e Chile para embarques de 
carne premium. 

A conquista
de novos mercados
Para a gerente nacional do 

Programa Carne Angus Certifi-
cada, Ana Doralina Menezes, o 
embarque realizado pelo frigo-
rífico catarinense é importante 
porque fortalece as vendas para 
o Oriente Médio. O programa já 
realizou envios para países como 
Líbano, Emirados Árabes, Ará-
bia Saudita, Singapura, Catar, 
Omã, Palestina, Bermudas, Hong 
Kong e China. “Sabemos que o 
mercado lá fora tem apetite por 
produtos de qualidade e que bus-
ca carnes com certificação, com 
garantia de excelência”. Segun-
do ela, é cada vez mais necessá-
rio que o país busque aproveitar 
as oportunidades e atinja novos 
mercados.

los. Para Eduardo Pernlochner, 
o segredo para carcaças de 
qualidade está na genética, no 

exemplares jovens, castrados 
e com acabamento de carcaça 
uniforme. “É uma conquista 
para a propriedade, uma satis-
fação muito grande em saber 
que o empenho e a dedicação 
com a atividade teve êxito”, 
comemorou o cridor. 

Em segundo lugar nos ma-
chos, sagrou-se o lote 6, de Ge-
orge Thaler, de Treze Tílias, SC. 
O lote atingiu peso médio de 
316,6 quilos e 99 pontos. Nas 
fêmeas, o criador Adinei Sandri 
levou o título com o lote 7, que 
registrou 85,5 pontos e média 
de peso de 255,8 quilos. “Toda 
família Grupo Sandri fica feliz, 
pois existe acima de tudo um 
amor pela pecuária e pelo agro, 
em especial pela raça e pela 
excelência na produtividade”, 
destacou Sandri. O produtor 
ainda ressaltou que o resultado 
também é fruto da dedicação 
de todos os colaboradores das 
fazendas, das equipes de ma-
nejo e recria. “Todos temos o 
sentimento de melhorar sempre 
e estar podendo levar nossa re-

gião e nosso país no destaque 
dos melhores do setor”. 

Cúpula da 
Angus presente
Segundo a gerente nacional 

do Programa Carne Angus Cer-
tificada, Ana Doralina Menezes, 
que acompanhou a prova ao 
lado do presidente da Associa-
ção Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, do vice-presidente 
do Programa Carne Angus Cer-
tificada, Milton Martins Moraes 
Filho, e de outros profissionais e 
produtores, o concurso teve lotes 
padronizados, onde se pôde veri-
ficar o potencial da raça Angus 
nos sistemas intensivos. “Pode-
mos ver carcaças muito desen-
volvidas, com excelentes rendi-
mentos e grau de acabamento 
em animais jovens”, descreveu. A 
dirigente acrescentou que a dis-
puta foi bastante acirrada, sendo 
os vencedores escolhidos no deta-
lhe. “Isso nos mostra que os pro-
dutores realmente se prepararam 
e se dedicaram para produção de 
carne de qualidade”.
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O 
prazer de degustar 
o seu prato favorito, 
ou mesmo preparar 

em casa uma receita que se 
acostumou a ver na TV ou 
em consumir no restaurante 
de sua preferência foram a 
tônica da Angus Beef Week, 
que voltou com força depois 
de um cancelamento forçado 
pela pandemia da Covid-19 
em 2020. Sem dúvida, o de-
livery – a usual tele-entrega 
– foi a estrela desta ação, 
promovida pela Associação 
Brasileira de Angus, Canal 
Terraviva e com um recorde 
de 52 parceiros nas cidades 
de São Paulo, Curitiba, Porto 
Alegre e Gramado, entre 19 e 
28 de novembro. O evento foi 
lançado na VPJ Steak Store, 
rede criada pelo empresário 
Valdomiro Poliselli Júnior, na 
capital paulista.

Delivery foi destaque
Realizada pela quarta vez, 

com interrupção em 2020, as 

Frigoríficos parceiros:
Argus, Coqueiro, Estrela, Carapreta, Zimmer, Silva, VPJ e Intermezzo e Cooperaliança
Lojas Parceiras Angus Beef Week 2021
Curitiba (PR)
Casa de Carnes Ney Moraes, Frères Gastronomia, The Ox Room Steakhause, Bovino Nobre, 
Clube da Carne, Butcher Comércio de Carnes
Porto Alegre (RS)
Mercado Ferrari, Box 18, Chica Parrilla y Bar, Fazenda Barbanegra, Ruta Asado y Bar – 
Silva Jardim, Ruta Asado y Bar – Nilo Peçanha, Casa do Marquês
Gramado (RS)
Malbec Restaurante
São Paulo (SP)
MG74, Mate Doce, Du’Butcher Carnes Nobres, Meet The Meat, Brazza Ferro e Fogo, Mit 
Restaurante, Parrillada Fuego Celeste, Vinil Burger – Unidade Jardins, Vinil Burger – Uni-
dade Pinheiros, Vinil Burger – Unidade Mooca, Hilton São Paulo Morumbi, Nohar Steak 
Bar, América Shopping Anália Franco, América Shopping Bourbon, América Shopping 
Center Norte, América Shopping Eldorado, América Shopping Higienópolis, América 
Shopping Jardim Sul, Restaurante América Moema, Restaurante América – Mooca Plaza 
Shopping, América Shopping Morumbi, Restaurante América Paulista, América Shopping 
Villa Lobos, Restaurante América Alphaville, América Park Shopping São Caetano, La 
Borratxeria – Pinheiros, La Borratxeria – Vila Olímpia, Labaki Deli Shop (delivery), Steak 
Store – Morumbi, Steak Store – Granja Viana, Steak Store – Alphaville, Varanda Grill, 
Varanda Grill Faria Lima, Varanda Grill JK Iguatemi, La Griglia By Varanda Grill

Angus Beef Week valoriza 
presencial e o delivery

operações presenciais da An-
gus Beef Week contaram com 
o reforço no atendimento do 
delivery, destacou a gerente 
nacional do Programa Car-
ne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes. Além de 
abrir as portas com promo-
ções especiais e um festival 
de preparos de Carne Angus 

Certificada, os parceiros ga-
rantiram aos clientes a expe-
riência de degustar os pratos 
no conforto de suas casas. 
Além do delivery pelo telefo-
ne, os clientes também pedi-
ram suas refeições nos mais 
conhecidos aplicativos de co-
mida. E tudo a preços promo-
cionais, como ponto de apoio 

para divulgar as qualidades 
da Carne Angus.

Integraram a promoção 
restaurantes como NB Steak 
e Meet the Meat, de São Pau-
lo (SP), Chica Parrilla y Bar e 
Fazenda Barbanegra, de Por-
to Alegre (RS), e Frères Gas-
tronomia, de Curitiba (PR), 
casas de carne como Steak 
Store Morumbi, de São Pau-
lo, e Box 18, de Porto Alegre, 
e a importante rede Varanda 
Grill, do empresário Sylvio 
Lazzarini. “Os consumidores 
tiveram uma oportunidade 
diferenciada de degustar toda 
a suculência, maciez e sabor 
da Carne Angus Certificada”, 
ponderou o presidente da As-
sociação Brasileira de Angus, 

Nivaldo Dzyekanski.
Este novo padrão de 

consumo, em casa, foi con-
templado pela Angus Beef 
Week, valorizou Ana Dora-
lina Menezes. “Como saída 
para o distanciamento social 
imposto pela pandemia, o 
delivery veio para ficar e se 
estabeleceu como mais uma 
ferramenta de venda para o 
consumidor e foi um diferen-
cial desta semana. O consu-
mo pelos aplicativos caiu no 
gosto da população por sua 
praticidade, permitindo que 
as pessoas possam degustar 
um produto de qualidade em 
casa com a família ou com 
os amigos”, acrescentou. A 
Angus Beef Week garantiu 
uma experiência de consumo 
da carne Angus na residência 
dos consumidores.

Força total
Diretora Executiva do Ca-

nal TerraViva, Cristina Bertelli, 
ressaltou que a Angus Beef 
Week retornou este ano com 
força total, incluindo mais 
estabelecimentos e contando 
com a novidade do delivery. “É 
um momento de aproximação 
com o consumidor final, quan-
do mostramos a excelência da 
Carne Angus Certificada pro-
duzida hoje no Brasil e promo-
vemos o consumo de carne de 
qualidade”.

Participantes 2021

Fotos: Carolina Jardine/Angus

Lançamento da Beef Week na VPJ Steak Store, em São Paulo

Ana Doralina Menezes
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isso revela que os produtores 
estão investindo em melho-
ramento genético. “Isso nos 
mostra que tivemos mais pro-
dutividade e qualidade, com 
menos animais abatidos”, de-
fende. Atualmente, o Progra-
ma Carne Angus Certificada 
conta com 23 parceiros, 40 
unidades em 11 estados bra-
sileiros.

N
o caminho para cravar 
novo recorde de ex-
portações de produtos 

premium, o Programa Carne 
Angus Certificada registrou 
incremento de 26,8% nos em-
barques de carne para vários 
clientes no exterior no acumu-
lado de janeiro a novembro de 
2021 na comparação com o 
mesmo período de 2020. Ao 
todo, foram exportadas 692,4 
toneladas de Carne Angus Cer-
tificada. O volume alcançado 
de janeiro a novembro deste 
ano já supera o total expor-
tado no ano passado 614,5 
toneladas. Os dados foram 
apresentados pela gerente na-
cional do Programa Carne An-
gus Certificada, Ana Doralina 
Menezes, na Assembleia Ordi-
nária da Associação Brasileira 
de Angus, realizada no dia 13 
de dezembro.

Segundo a dirigente, o 

Programa Carne Angus cresce 
e tem produtividade recorde

avanço nos embarques revela 
que o mercado externo está 
atento e buscando carne de 
qualidade. “O Brasil é conhe-
cido pela exportação em volu-
me, mas está se consolidando 
em um mercado extremamente 
competitivo, o da carne pre-
mium”, reforça. Assim como 
em 2020, neste ano a China foi 
o principal destino da Carne 
Angus Certificada, abocanhan-
do 47,5% do total exportado. 
Destaque ainda para a Palesti-
na, responsável por 18,5% das 
aquisições de 2021. Os produ-
tos com selo verde-amarelo da 
Angus também foram enviados 
para países como Emirados 
Árabes, Arábia Saudita, Singa-
pura, Irã, Omã, Líbano, Bermu-
das, Catar e Hong Kong. 

Maior certificação
Em 2021, o Programa 

Carne Angus também teve o 

maior índice de certificação 
da história. A cada cem ani-
mais da raça, abatidos de ja-
neiro a novembro, 74 foram 
certificados pelo Programa 
Carne Angus Certificada. O 
que, segundo Ana Doralina, 
sinaliza que os produtores es-
tão buscando cada vez mais 
disponibilizar exemplares de 
qualidade aos frigoríficos. 
“Esse aproveitamento recor-
de nos mostra que eles estão 
trabalhando para entregar 
carcaças bem acabadas, mais 
pesadas, jovens, e que alcan-
cem melhores bonificações”. 

Mais produção
com menos abates
Acompanhando a redução 

no volume de abates no país, a 
Carne Angus Certificada regis-
trou queda de 3,1% no número 
de animais abatidos de janeiro 
a novembro de 2021. Além da 

falta de oferta de gado gordo, 
a redução é explicada pela re-
tenção de matrizes. No entan-
to, o Programa Carne Angus 
registrou aumento de 12,6% 
no volume de Carne Angus 
produzida, o que sinaliza maior 
aproveitamento dos cortes ge-
rados por carcaça.

Segundo o presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, 

O argentino Johnny Gutier-
rez foi escolhido por criadores 
associados durante a Assem-
bleia Extraordinária da Asso-
ciação Brasileira de Angus, em 
13 de dezembro, para eleger 
os campeões Angus durante 
a Expointer 2022, no Parque 
de Exposições Assis Brasil, em 
Esteio, RS. Heitor Pinheiro 
Machado será o suplente.

A Angus realizou suas As-
sembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária na sede da Fe-
derasul, em Porto Alegre, RS, 
com transmissão simultânea 
para seus associados. A entida-
de apresentou dados positivos 
nas áreas de administração, 
de registros das raças Angus e 
Ultrablack, do marketing, além 
de projetos das áreas técnica e 
de fomento e números do Pro-
grama Carne Angus Certifica-
da referentes a 2021. 

Definido o jurado para a Expointer 2022

Ultrablack e
Angus crescem
Em Assembleia Ordi-

nária, a entidade destacou 
os registros definitivos da 
raça Ultrablack, que tive-
ram expansão de 25% de 
2020 para 2021. Em 2020 
a raça somava 209 animais 
com registros definitivos e 

em 2021 chegou a 262. Ex-
pansão de 36,76% também 
foi observada nos registros 
provisórios. Enquanto em 
2019/2020 eram 506 ani-
mais, em 2020/2021 foram 
692 exemplares.

O crescimento foi apresen-
tado pelo gerente de Fomento 
da Angus e superintendente 
da raça Ultrablack, Mateus 
Pivato. Atualmente, segundo 
ele, há 56 animais 2ª geração 
com registro provisório. Além 
disso, sete touros Ultrablack 
estão em centrais de insemi-
nação para coleta de sêmen. 
“Isso nos mostra que a raça 
vem crescendo e se consolidan-
do como mais uma ferramenta 
para produção de qualidade 
em solo brasileiro”, disse Pi-
vato. 

Na raça Angus, de janeiro 
a novembro de 2021, 14.941 

animais foram registrados. 
Destes, 8.896 são Puros de 
Origem (PO) e 6.045 são Pu-
ros Controlados (PC). “Nossa 
expectativa é que os registros 
de exemplares da raça cres-
çam cada vez mais. Isso por-

que o registro garante maior 
qualidade aos criadores, uma 
vez que esses animais passam 
pelo crivo dos inspetores téc-
nicos”, argumenta o presi-
dente da Associação, Nivaldo 
Dzyekanski.

Fotos: Carolina Jardine/Angus

Ana Doralina apresentou balanço do Programa Carne Angus Certificada

Mateus Pivato mostrou evolução nos registros e balanço das atividades

Nivaldo: registros em crescimento
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car os selecionadores que usam 
essa importante ferramenta de 
seleção, que é o Promebo, para 
evolução de seus plantéis. 

O processo de avaliação do 
mérito, detalhado por Silvia, é di-
vidido em critérios eliminatórios e 
de pontuação. Para participarem 
da disputa, os criadores devem 
primeiramente cumprir todos os 
critérios eliminatórios como, por 
exemplo, ter o rebanho avaliado 
para desmama e sobreano no 
Promebo nas últimas três gera-
ções. Depois de ter passado por 
essa fase, os selecionadores têm 
seus rebanhos avaliados em nove 
critérios, que dão origem a um 
índice, pelo qual a Associação 
calcula e prediz o desempenho de 
cada propriedade.

Fêmeas e touros
acima da média
“Para que tenham alta pon-

tuação, os criadores precisam 
fazer seleção de fêmeas para 
a manutenção do rebanho com 
alto índice final, selecionar tou-
ros para acasalamento também 
com alto índice final, buscar ter 
uma porcentagem alta de ma-
chos e de fêmeas dupla marca, 
ter progresso genético acima 
da média da raça para o índi-
ce Final e Índice Bioeconômico 
de Carcaça, fazer avaliação de 
carcaça por ultrassom e não re-
alizar pré-seleção de animais”, 
explica Mateus Pivato, gerente 
de Fomento da Angus.

Pela terceira vez e pelo se-
gundo ano consecutivo, a 
Fazenda Rio da Paz, de 

Cascavel, PR, sagrou-se cam-
peã do Troféu Mérito Genético 
Angus – Luiz Alberto Fries. 
A primeira vez que a fazen-
da conquistou essa distinção 
foi em 2018. A propriedade, 
comandada pelos criadores 
Antônio e Renato Zancanaro 
(pai e filho), destacou-se pelo 
trabalho realizado no melho-
ramento genético da raça An-
gus, especialmente na seleção 
de fêmeas. “Esse prêmio re-
presenta que estamos no ca-
minho certo, sempre buscando 
evoluir, e ao mesmo tempo au-
menta a nossa responsabili-
dade”, ponderou Renato Zan-
canaro, ao comemorar a nova 
conquista. Em 2020, cinco 
criatórios atingiram mais de 
1.400 pontos e, em 2021, 11 
rebanhos alcançaram esse fei-
to. “Isso mostra que realmente 
houve um avanço na utilização 
dos critérios de melhoramen-
to genético nas propriedades 
e elas avançaram em pontua-
ção”, ressaltou o veterinário 
Fábio Barreto, representante 
da Central Progen, de Dom 
Pedrito, RS.

Investimento 
em fêmeas
Com disputa acirrada en-

tre os criatórios, a Rio da Paz 
evidenciou-se pela média ponde-
rada do índice final dos ventres 
componentes do rebanho nos úl-
timos três anos. “A propriedade 
fez cerca de 7 pontos acima dos 
demais competidores. Isso indi-
ca que a fazenda tem investido 
fortemente na seleção de ma-
trizes”, explica o gerente de Fo-
mento da Associação Brasileira 
de Angus, Mateus Pivato. Além 
disso, a Rio da Paz se sobressaiu 
na relação de touros superiores, 
ou seja, no índice médio dos tou-
ros pais utilizados nos últimos 
três anos. Essa é a terceira vez 
que o criatório conquista a dis-
tinção desde o início deste reco-
nhecimento concedido pela As-
sociação Brasileira de Angus em 
parceria com a Progen, sendo 
destaque com três vitórias nos 
últimos quatro anos.

Rio da Paz é tri
Persistência, foco
e conhecimento
“Precisamos saber onde te-

mos que evoluir para realizar 
as devidas correções. Isso é um 
trabalho diário dentro da nossa 
propriedade”, explica Zanca-
naro. Ele ressaltou que há um 
mercado sedento por animais 
de qualidade comprovadamen-
te superior, com informações 
genéticas. Os Zancanaro ini-
ciaram o criatório de Angus 
há 23 anos, e hoje trabalham 
na produção de reprodutores a 
campo capazes de gerar resul-
tados efetivos para seus clien-
tes. Para garantir o constante 
melhoramento genético de seu 
rebanho, a Rio da Paz utiliza 
ferramentas como o Programa 
de Melhoramento de Bovinos de 
Carne (Promebo) e o Clarifide 
(Zoetis), e as análises genômi-
cas, além de avaliação de car-
caça por ultrassonografia. No 
entanto o criador adverte que 
é essencial entender os dados 
disponibilizados pelo programa 
para poder aplicá-los de forma 
prática no rebanho. Para Zan-
canaro, o segredo para essas 
vitórias está na persistência 
e no foco. “E, é lógico, no co-
nhecimento”, acrescentou. De 
acordo com o criador, essa é a 
maior premiação que um cria-
tório pode receber, pois avalia 
todo um conjunto de trabalho 
da propriedade.

O surgimento 
do prêmio
Fábio Barreto destacou que 

está havendo um crescimento 
do número de selecionadores 
que estão pontuando no prêmio. 
“Isso mostra que está ocorren-
do uma maior adesão à utili-
zação das ferramentas de se-
leção”, explicou. Em 2020, 25 
selecionadores foram ranque-
ados no Mérito Genético. Em 
2019, esse número era de 22 
rebanhos e, em 2018, 20.

Foi Barreto que em 2007 
apresentou a proposta e deta-
lhamento para o prêmio à então 
diretora técnica da Angus, Susa-
na Macedo Salvador, que obteve 
a aprovação da diretoria da An-
gus para a oficialização do prê-
mio Mérito Genético, que levou 

o nome do saudoso geneticista 
Luiz Alberto Fries, mentor e de-
senvolvedor do Promebo.

Outros premiados
Logo em seguida da Rio da 

Paz, sagrou-se a Cabanha Santa 
Nélia, de Clóvis Teixeira Gonçal-
ves da Silva, de Jaguarão, RS. O 
terceiro lugar ficou com a Ca-
banha Santa Joana, de Ulisses 
Rodrigues Amaral, de Santa Vi-
tória do Palmar, RS e o quarto 
lugar com a VPJ Pecuária, de 
Valdomiro Poliselli Júnior, de 
Jaguariúna, SP. Na quinta colo-
cação ficou a Fazenda Três Me-
ninas, de Agassis Linhares Neto, 
de Cascavel, PR. “A diferença de 
pontuação entre os criatórios foi 
pequena, o que é altamente posi-
tivo”, identificou Mateus Pivato.

Como funciona
e a importância
O mérito é dividido em cri-

térios eliminatórios e de pon-
tuação. Depois de ter passado 
da primeira etapa, que leva em 
consideração critérios como o 
número mínimo de safras ava-
liadas no Promebo, os cria-
tórios passam por uma série 
de análises de atributos pelos 
quais são pontuados. Ao todo, 
26 rebanhos foram listados 
em 2021. O que, para o presi-
dente da Associação Brasileira 
de Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
representa que os pecuaristas 
estão cada vez mais atentos ao 

melhoramento genético em seus 
planteis. “O mérito genético 
vem no sentido de reconhecer 
os criadores que estão buscan-
do selecionar com maior efici-
ência seus exemplares, o que 
fomenta o avanço da genômica 
no país”, disse o dirigente.

Representante da Progen, 
parceira da Angus na iniciati-
va, Fábio Barreto destacou a 
importância de o prêmio não 
evidenciar apenas um indivíduo 
ou uma determinada caracte-
rística, mas sim um conjunto 
de atributos e a utilização do 
melhoramento genético dentro 
das propriedades. “Ele premia 
realmente as propriedades que 
estão focadas na utilização do 
melhoramento genético como 
uma ferramenta dentro da sua 
propriedade, ofertando isso 
também para os seus clientes”.

Evolução 
sob controle
Segundo Silvia Freitas, 

superintendente de Registro 
Genealógico da Associação 
Nacional de Criadores (ANC) - 
HerdBook Collares, e represen-
tante do Promebo, a meta de 
um programa de melhoramento 
genético é enxergar a evolução 
de indivíduos na propriedade e 
identificar de que maneira me-
lhorar o rebanho cada vez mais, 
num processo evolutivo contro-
lado a partir de dados. “O prê-
mio Mérito Genético visa desta-

Mérito Genético

Renato e o pai Antonio Zancanaro lideram a seleção genética da Rio da Paz

Foto: Gabriel Olivera/Divulgação
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A
s consequências da pan-
demia do Coronavírus 
como a volta da inflação 

elevando os custos dos insu-
mos e de todas as atividades 
do agro e a proximidade das 
eleições de 2022 foram os 
principais pontos abordados 
pelo Encontro de Analistas da 
Scot Consultoria – cenários e 
expectativas para 2022, rea-
lizado em São Paulo, SP, em 
25 de novembro. O importante 
evento discutiu as principais 
tendências econômicas e seus 
reflexos no mercado da pecuá-
ria brasileira. Através de gran-
des especialistas do país, os de-
bates trouxeram informações e 
perspectivas para encerrar o 
ano de 2021 e preparar para 
iniciar o próximo ano com um 
pouco mais de tranquilidade 
para o setor. Até porque para 
2022, se por uma lado preo-
cupam as altas nos custos, as 
projeções apontam para uma 
maior produção de carne bo-
vina. 

Os participantes puderam 
acompanhar as palestras e 
debates presencialmente, ou 
à distância, pela internet. O 
Encontro reuniu empresários 
e profissionais de diversas re-
giões do Brasil e de todos os 
elos da cadeia de produção da 
carne bovina. Com todas as 
vagas preenchidas no forma-
to presencial e com interação 
expressiva dos participantes à 
distância, no evento discutiu-
se os cenários que interferem 
diretamente no negócio pe-
cuário, tais como o ambiente 
político, o quadro econômico e 
os acontecimentos do mercado. 
Durante o esperado encontro, 
que contou com o apoio da As-
sociação Brasileira de Angus 
como uma das patrocinadoras 
e teve a presença da gerente 
nacional do Programa Carne 
Angus Certificada, Ana Dora-
lina Menezes, representando a 

entidade, os palestrantes e de-
batedores apresentaram uma 
retrospectiva de 2021 e dese-
nharam projeções para 2022. 
Apresentamos aqui o resumo 
das projeções e das análises, 
extraídas dos debates.

Bloco “Macroeconomia”
O bloco de macroeconomia 

foi mediado por Lilian Munhoz, 
editora-chefe e apresentadora 
do Jornal Terraviva. Os deba-
tedores foram: Pedro Parente 
(BRF), Rogério Miranda (Mi-
nistério da Economia), Sergio 
De Zen (Companhia Nacional 
de Abastecimento - Conab) e 
Zeina Latif (Consultora Eco-
nômica).

Risco Brasil, fechamento 
de 2021, políticas públicas e 
eleições em 2022

O déficit primário, as seque-
las causadas pela pandemia, as 
eleições em 2022 e os riscos 
fiscais deverão causar volati-
lidade no mercado doméstico. 
A inflação global foi um dos 
efeitos econômicos provocados 
pela pandemia. Um exemplo 
desse fenômeno é a inflação 
norte-americana, nos maiores 
níveis dos últimos vinte anos. 
No Brasil não foi diferente, e 
padecemos de um recrudes-

Encontro de analistas da Scot 
avaliou 2021 e prospectou 2022

cimento da inflação. Conse-
quentemente, a taxa básica 
de juros aumentou de 2% a.a. 
para 7,75% a.a., o que deve-
rá limitar os investimentos em 
setores da economia brasileira. 
As eleições em 2022 deverão 
provocar um quadro de vola-
tilidade econômica. E a quali-
dade da agenda eleitoral será 
determinante para o tamanho 
dessa volatilidade.

China, câmbio e mercado 
de proteínas. Rebanho chi-
nês de matrizes suínas em 
forte recuperação e política 
cambial.

A China mudou o modelo 
de produção de carne suína, de 
produção familiar para produ-
ção industrial, com forte ado-
ção de tecnologia. Os avanços 
na produção deverão arrefecer 
a importação de carnes em al-
gum momento nos próximos 
anos, no entanto, em 2022 

a demanda asiática deverá 
ser firme, com o plantel suí-
no ainda em recuperação. Em 
função disso, o cenário deverá 
ser positivo para as exporta-
ções brasileiras, entretanto, a 
abertura de novos mercados é 
fundamental para a estabilida-
de desse canal de escoamento 
da produção. Para o câmbio, 
as expectativas em função das 
incertezas globais causadas 
pela covid-19 são de preços 
firmes, com o mercado proje-
tando o dólar em R$ 5,50 ao 
fim de 2022 e alta inconstân-
cia pelo caminho. A notícia de 
casos de Peste Suína Africana 
nas Américas e na Rússia, abre 
perspectivas interessantes aos 
produtores de proteína brasi-
leiros. O cenário macroeconô-
mico será desafiador e, para o 
agronegócio, o maior ponto de 
interrogação está relacionado 
à cadeia de insumos e aos cus-
tos de produção elevados em 
2022.

Custos de produção
e demanda global
O cenário deverá continuar 

pressionado. O planejamento 
de compra de insumos, estoca-
gem e investimento em tecno-
logia terão impacto no resul-
tado da atividade. As palavras 
que se repetiram no debate, re-
ferente aos custos e à macro-
economia, foram: previsibilida-
de e gestão. Na safra 2020/21 
os custos em destaque estive-
ram associados ao milho safri-
nha e à sua produtividade. As 
estimativas iniciais apontavam 

para uma produção próxima a 
100 milhões de toneladas e a 
safra foi de 86 milhões de to-
neladas. A falta de previsibili-
dade de médio e longo prazo 
em relação ao clima prejudica 
a produção nacional. Investi-
mentos em modelos de predi-
ção climática com antecipação 
de três, seis e 12 meses, estão 
na pauta para melhorar a ges-
tão dos riscos climáticos.

Em meio a esse cenário, vi-
vemos um aumento da deman-
da global por insumos agríco-
las, com estímulo à produção 
para a safra 2021/22 e, ao 
mesmo tempo, uma crise ener-
gética na China e em países 
da Europa, além de questões 
geopolíticas que reduziram 
a produção de fertilizantes e 
elevaram os preços. Para os 
fertilizantes, o cenário será de-
safiador em 2022, com as po-
líticas ESG e adequações dos 
principais produtores globais 
seguindo no radar e o câm-
bio influenciando o mercado. 
Os fertilizantes poderão redu-
zir a expectativa de produção 
de cinco grãos, com destaque 
para o milho safrinha 2021/22 
e a safra de verão 2022/23 
(preocupação aos confinamen-
tos). 

ESG, em inglês, significa 
Environmental, Social and 
Corporate Governance. Tradu-
zindo livremente, em portu-
guês é algo como governança 
ambiental, social e corporati-
va, ou seja, é um conjunto de 
padrões de boas práticas que 
visam definir se a operação de 
uma empresa ou governo é so-
cialmente consciente, sustentá-
vel e corretamente gerenciada.

Mas apesar da pressão re-
lacionada aos custos, a expec-
tativa de crescimento da pro-
dução na próxima safra deverá 
favorecer a produção animal. 
Os custos elevados para os 

Apesar da preocupação 
com a alta dos custos, há 
otimismo para o aumento da 
produção de carne bovina >>>

Foto: Divulgação/Angus
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fertilizantes poderão afetar 
a expectativa de produção de 
grãos, com destaque ao milho 
safrinha 2021/22 e a safra 
de verão 2022/23. Apesar da 
pressão relacionada aos custos, 
a expectativa de maior produ-
ção na próxima safra deve co-
laborar com um cenário mais 
frouxo para esses insumos e 
aliviar, em partes, os custos re-
lacionados à produção animal. 

Agenda ambiental
e crise energética Brasil
Referência e país-chave, o 

Brasil é competitivo no mer-
cado agrícola global, sendo o 
maior detentor de ativos am-
bientais do mundo. A produ-
ção nacional pode crescer três 
vezes sem a abertura de novas 
áreas, colocando o Brasil no 
centro e em papel fundamen-
tal frente ao debate ambiental. 
Em meio à crise energética 
global e avanço das políticas 
ESG, o Brasil é referência 
quanto à matriz energética. 
Por outro lado, as políticas 
ambientais adotadas em países 
ou blocos econômicos consu-
midores de produtos agrícolas 
brasileiros deverão pressionar 
os mercados em curto prazo. 
Precisamos de clareza para 
usar o potencial produtivo do 
ponto de vista econômico e 
preservacionista, o que deman-
da uma gestão eficiente.

Aumento da demanda?
Setor agropecuário
em alta para investidores
Após a taxa básica de juros 

em 2020 nos menores patama-
res históricos, a pressão da in-
flação levou a uma virada nas 
taxas brasileiras. A redução da 
taxa de juros no Brasil levou 
ao aumento dos investimentos 
em commodities, impulsiona-
do pelo crescimento do setor 
agropecuário do país. Apesar 
do avanço das taxas básicas 

de juros, a expectativa é que os 
investimentos no setor prossi-
gam em 2022.

Para a demanda global, 
após um forte aumento em 
2021 em meio a estímulos mo-
netários, superando a desacele-
ração de 2020, o cenário deve-
rá ser de relativa acomodação 
no curto prazo e, em meio a 
essa acomodação, as ques-
tões ambientais mostram-se 
crescentes, podendo impactar 
a oferta em meio as adapta-
ções necessárias para as ade-
quações. PIB e expectativas 
para 2022 é cenário incerto O 
avanço da vacinação e retoma-
da das economias globais me-
lhorou a expectativa de cres-
cimento do PIB no Brasil em 
2021, crescimento real próxi-
mo a 1%, e mantém um viés 
positivo para 2022. Em meio 
a um cenário de retomada co-
medida, a inflação acelerada 
deverá pressionar o consumo 
no Brasil.

Mercado do boi gordo
O bloco do mercado do boi 

foi mediado por Alcides Tor-
res (Scot Consultoria). Neste 
painel, os debatedores foram: 

Bruno Andrade (Instituto Ma-
to-Grossense da Carne - Imac), 
Guilherme Bellotti (Itaú BBA), 
Hyberville Neto (Scot Consul-
toria), Leonardo Alencar (XP 
Investimentos), Luis Rua (As-
sociação Brasileira de Proteí-
na Animal - ABPA), e Rogério 
Goulart (Carta Pecuária).

Consumo de carne bovina e 
proteínas alternativas - Desa-
fios no mercado interno

Ao longo de 2021, houve 
uma redução da oferta de boi 
gordo. O consumo de carne bo-
vina, por sua vez, caiu. Olhando 
para a frente, há incertezas no 
ambiente econômico. O mer-
cado doméstico não deverá 
crescer e 2022 será desafiador 
quanto aos preços da carne. 
Em 2022 possivelmente tere-
mos um cenário semelhante 
ao de 2021, ou seja, marcado 
por desafios. Deveremos ter 
um alívio com relação aos pre-
ços dos grãos, mas com preços 
firmes para o boi gordo e re-
posição. Não é esperado um 
aumento expressivo na quan-
tidade de bovinos, assim como 
não se espera um acréscimo 
importante na participação de 
fêmeas no abate, mas, compa-
rado a 2021, um incremento 
nesses números não está des-
cartado. A queda expressiva da 
cotação da arroba do boi gor-
do em setembro e outubro deve 
estimular o uso de ferramentas 
de gestão de risco, tais como 
seguro de preços. As carnes de 

frango e de suínos deverão fi-
car mais competitivas.

Virada do ciclo pecuário 
de preços? Oferta de bezer-
ros deve aumentar

O ciclo de alta de preços 
pecuários iniciado em 2018 
deverá mudar de rumo. Mais 
fêmeas serão destinadas ao 
abate em decorrência das mar-
gens da cria diminuindo nos 
próximos anos. Contudo, dizer 
que a virada de ciclo já aconte-
ceu não necessariamente quer 
dizer que ela veio acompanha-
da da virada de preços. A re-
lação de troca relativa deverá 
melhorar em 2022/2023.

China e mercados inter-
nacionais - ótica dos chine-
ses em curto e longo prazos

A Peste Suína Africana 
mudou o mercado chinês e, 
mesmo com a recuperação do 
rebanho de matrizes suínas, 
os preços no mercado interno 
aumentaram fortemente nos 
últimos meses. A crise ener-
gética na China, por sua vez, 
poderá atrapalhar e limitar a 
produção de suínos e aves no 
país. A previsão é de consumo 
crescente com a melhoria da 
renda da população chinesa. A 
expectativa em função disso é 
de que a importação de carnes 
aumente de 8,3% em 2022, o 
que deve favorecer bastante o 
Brasil.

Em relação à soja e ao mi-

lho, espera-se que os estoques 
na China estejam recompostos, 
o que será um ponto de aten-
ção em 2022. Uma caracterís-
tica exposta no debate, foi a de 
que os importadores chineses 
não confiam na sanidade da 
carne brasileira e, desse modo, 
optaram pela certificação por 
SIF e não por país ou região, 
a fim de garantir a sanidade 
em relação à vaca louca. A exi-
gência da compra de carne de 
bovinos até 30 meses também 
traduz essa preocupação. Com 
relação à reabertura do mer-
cado russo para a carne bovina 
brasileira, que já foi o principal 
importador, abre-se a perspec-
tiva para novo canal de esco-
amento da produção de carne 
brasileira.

A importância das regu-
lamentações no Brasil para 
o atendimento das metas 
estabelecidas na COP26

Com relação às metas de 
redução de gases de efeito 
estufa, como o metano, preci-
saremos estabelecer diretrizes 
e normas para esse fim, além 
esclarecimentos sobre o ta-
manho da contribuição brasi-
leira. Até o momento há uma 
lei publicada em janeiro sobre 
pagamentos por serviços am-
bientais, mas que ainda preci-
sa ser regulamentada.

A Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mu-
dança do Clima (UNFCCC) 
regulamentará o mercado de 
carbono e, na próxima COP, 
provavelmente já exista essa 
regulamentação. Os termina-
dores e invernistas serão os 
mais solicitados, os quais en-
frentarão os maiores desafios 
para atender a redução de 
emissão de CH4. Quem tem 
maior potencial de melhora 
em relação à redução de emis-
sões de gases é a produção a 
pasto, destacando os sistemas 
integrados (ILPF). Os siste-
mas de produção integrados 
(ILP ou ILPF) são os mais 
adequados para a redução de 
emissões. E em meio a todo 
esse movimento, a sustentabi-
lidade está no foco das aten-
ções em 2022.

Maior detentor de ativos 
ambientais, o Brasil tem na 
agenda a combinação de 
produção com preservação 

Foto: Divulgação/Angus

Equipe do Programa Carne Angus Certificada compareceu ao evento
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O 
Confina Brasil, expedição 
da Scot Consultoria com 
o objetivo de fazer uma 

radiografia dos projetos de sis-
temas intensivos no Brasil, per-
correu 30 mil quilômetros em 14 
estados do país e realizou mais 
de 130 visitas in loco em proprie-
dades rurais. O coordenador do 
projeto, médico veterinário Felipe 
Dahas, ofereceu algumas infor-
mações que permitiram entender 
um pouco mais sobre o andamen-
to das atividades de confinamen-
to e semiconfinamento no Brasil. 
Ele começa dizendo que na edi-
ção de 2020 foram visitados os 
cinco tradicionais estados confi-
nadores do Centro-Oeste, o Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 
“E em 2021 fizemos três rotas, 
passamos primeiro pelo Sul do 
país, visitando o Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná; na 
segunda rota viajamos por Ron-
dônia, Norte do Mato Grosso, o 
eixo do grão e sul do Pará; e na 
terceira rota conhecemos a pecu-
ária intensiva de Tocantins, oeste 
da Bahia, norte de Minas Gerais, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro”, 
descreveu.

Segundo ele, o que podemos 
considerar como destaque nesta 
programação foi a diversidade 
de confinamentos e semiconfi-

É tempo de cautela
Confina Brasil

namentos em rotas alternativas. 
Em 2020 visitamos cinco esta-
dos do centro do País. Neste ano 
fizemos três rotas e percebemos 
que existe um dinamismo na 
produção. Por exemplo, no Rio 
de Janeiro, onde pensamos que 
não há muita criação, vimos alta 
tecnologia de confinamento apli-
cada para o aproveitamento do 
milho. Pode-se dizer que este é o 
milho mais caro vindo das regi-
ões de grande produção. Também 
vimos uma pecuária bem reali-
zada, bem gerida e bem aplicada 
em vários estados. E para Dahas, 
a diversidade é o que chama a 
atenção nesta edição do Confina 
Brasil.

A partir dos resultados obti-
dos com esta pesquisa, pode-se 
dizer hoje que a pecuária tam-

bém está no caminho da moder-
nidade. O técnico da Scot enten-
de que estamos no meio desta 
caminhada, pois não foi da noi-
te para o dia, por exemplo, que 
a agricultura teve a tecnologia 
implantada, obtendo uma maior 
lucratividade. “Percebemos que 
a pecuária está neste caminho. 
Vimos projetos que estão enga-
tinhando e tem muito para me-
lhorar e cabe muita tecnologia a 
ser implantada para que se con-
siga ser mais produtivo em uma 
área menor. Mas vimos também 
projetos onde existe uma sinergia 
muito grande dentro da proprie-
dade, onde a integração lavoura/
pecuária está acontecendo. Ha-
vendo um giro das áreas quando 
não há o plantio, tendo um apro-
veitamento para a pecuária, uma 

recria intensiva, os dejetos dos 
animais voltam para adubação 
da terra de lavoura. Há um cons-
tante aproveitamento das áreas, 
gerando sim uma sinergia com 
uso de tecnologia e pode-se di-
zer, sim, que tem quem faça uma 
atividade de ponta, a exemplo do 
que acontece nos Estados Uni-
dos”, apontou.

Para ele, há no Brasil pecuá-
ria de diversos estágios. A atra-
sada, caminhando para algo que 
vai ser o futuro e tem aqueles 
que estão no futuro e servem de 
exemplo. Muitos estão aprenden-
do como deve ser feita a pecuá-
ria de corte intensiva, fazendo 
um melhor uso das áreas, sendo 
mais lucrativas e verticalizando 
a  atividade.

Instabilidade na
produção de carne
Felipe Dahas avalia que 2021 

não foi tão tranquilo para a ati-
vidade do confinador. Para ele foi 
um ano que apresentou uma alta 
no custo dos insumos e do boi. O 
preço da reposição de animais 
também foi elevado. Considerando 
também a notícia da vaca louca 
atípica, que gerou uma quebra im-
portante nos preços, remunerando 
menos e travando as exportações 
para a China, por exemplo. “A 
partir daí penso que 2021 não foi 

muito favorável para aquele que 
faz o confinamento. Verificamos 
diversas estratégias como o se-
questro de bezerros, que é colocar 
um animal de menor peso ou co-
locar um bezerro e tirar um gar-
rote. Vimos estratégias de preparo 
de fêmeas para fazer reprodução 
e testagem de touros. O confi-
namento hoje apresenta várias 
possibilidades. Em suma, o con-
finamento não foi a atividade de 
maior lucratividade no período”, 
conclui.

O confinamento em 2022
O coordenador do Confina 

Brasil observa que ainda que o 
produtor tenha sofrido um im-
pacto importante em sua ativida-
de, não acredita que vá diminuir 
o número de cabeças confinadas. 
"Acredito que 2021 vai servir de 
exemplo para se planejar me-
lhor em 2022. Deve-se fazer um 
preparo de insumos mais cedo, 
utilizando as ferramentas de 
proteção de preço. Não acredito 
que haja a intenção de reduzir o 
número de animais em confina-
mento, mas a atividade também 
não deve crescer muito no próxi-
mo ano. O modelo de gestão pode 
ser mais apurado e a tendência é 
o produtor se proteger e ter ain-
da mais cautela em suas ações”, 
avaliou Dahas.

“Temos pela frente um 
cenário bastante desafiador, 
porém com projeções positi-
vas com relação à exportação 
e à produção”, avaliou a ge-
rente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Meneses, que acom-
panhou e inclusive participou 
de algumas visitas do Confina 
Brasil. Segundo ela, o Confi-
na Brasil foi uma expedição 
extremamente enriquecedora 
para a Associação Brasileira 
de Angus, para o Programa 
Carne Angus Certificada e 
para a raça e genética An-
gus. Possibilitou entender o 

Cenário desafiador, com projeções positivas
que são os sistemas intensivos 
e semi intensivos de confina-
mento de bovinos de corte no 
Brasil, e se constatou através 
dos dados levantados que se 
observa um crescimento na uti-
lização das tecnologias e nos 
investimentos em genética, nu-
trição e sanidade dentro desses 
sistemas.

Os dados levantados nos 
mostram que nas propriedades 
visitadas, 31,1% engordam 
bovinos F1 de raça britânica x 
nelore e 30,5% fazem termi-
nação de bovinos anelorados.

No Sul do país a predomi-
nância é de raças britânicas, 

verificadas em 25,0% dos 
confinamentos no Paraná, 
26,7% em Santa Catarina e 
59,1% no Rio Grande do Sul. 
Dentre as que confinam bovi-
nos de raça britânica, a Angus 
foi citada por 77,8% dos con-
finadores no Paraná, 66,7% 
em Santa Catarina e 65,4% 
no Rio Grande do Sul. No 
Brasil Central e regiões Nor-
te, Sudeste e Nordeste do país 
predominam os cruzamentos 
(F1 britânico x nelore), sendo 
que há predominância da raça 
Angus na linhagem britânica, 
estes dados mostram a força e 
desempenho da raça.

Equipe do  Programa Carne Angus integrou visitas pelo Brasil

Fotos: Divulgação/Angus
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E
ntramos na estação re-
produtiva na pecuária de 
corte. No entanto, muitas 

regiões do Brasil estão vin-
do de uma seca severa, o que 
pode reduzir a fertilidade das 
matrizes expostas à monta ou 
inseminadas artificialmente. 
Mesmo nessa situação, ain-
da é possível aumentar con-
sideravelmente as chances de 
prenhezes e também favore-
cer a produção dos chamados 
“bezerros do cedo”, aqueles 
nascidos em agosto/setembro/
outubro e, normalmente, 30% 
mais pesados em comparação 
aos nascidos nos meses poste-
riores, dependendo do tama-
nho da estação de monta ado-
tada. E isso é possível graças 
à ajuda de uma suplementação 
específica para esta categoria 
animal.

Como já está comprovado 
por diversas pesquisas cien-
tíficas, uma vaca magra, que 
chegue à fase reprodutiva com 
330 kg ou menos, dificilmente 
irá emprenhar. Ela não terá 
acúmulo de gordura corporal 
suficiente para garantir as re-
servas energéticas necessárias 

Mais prenhez e peso à desmama
Suplementação

isso é possível graças à suplementação 
alimentar específica para as vacas durante o 
período reprodutivo, o que resulta no aumento 
de 35% na probabilidade de prenhez e 30% 
mais peso nos bezerros desmamados.

no processo. Entretanto, vacas 
extremamente gordas terão 
igual dificuldade. Calcula-se o 
peso ideal entre 390 e 450 kg, 
dependendo do tamanho dos 
animais.

Especialmente no Bra-
sil Central e em boa parte da 
região norte do país a grande 
maioria das vacas dão cio entre 
novembro e abril, porque esse é 
o período das chuvas, quando 
as condições ambientais para 
o desenvolvimento do pasto 
são ideais. E em outras regiões 
mais favoráveis a um melhor 
pasto elas ganham peso, me-
lhoraram a condição corporal 
e o organismo entende que é 
hora de iniciar um novo ciclo 
reprodutivo. 

Segundo o zootecnista Bru-
no Pietsch C. Mendonça, dire-
tor da Agrocria Nutrição Ani-
mal, outro ponto importante é 
que a matriz chega a perder de 
60 a 70 kg nas primeiras se-
manas pós-parto, iniciando um 
processo denominado “balan-
ço energético negativo”. “Pois, 
além do peso do bezerro, dos te-
cidos e líquidos da gestação, a 
vaca reduz seu consumo de ali-

mentos”, explica o especialista.
Nos primeiros 60 a 90 

dias pós-parto, a vaca, devi-
do às mudanças hormonais e 
cuidados com a cria, tem seu 
consumo de pasto deprimido. 
Isso promove perda de tecidos 
corporais, principalmente gor-
dura, para suprir a demanda 
energética do seu metabolismo 
que, além das funções de man-
tença, passa a ter uma exigên-
cia maior por causa da produ-
ção de leite para alimentar o 
seu terneiro.

Nesses primeiros meses 
pós-parto, o bezerro é total-
mente dependente do leite 

materno, visto que o desenvol-
vimento do seu trato digestivo 
(rúmen e retículo) ainda não 
é capaz de degradar as fibras 
das forragens, o processo inicia 
após o segundo mês de vida do 
animal.

“As categorias de vacas 
mais magras, em virtude do pe-
ríodo da seca, ou que estejam 
em período de balanço ener-
gético negativo (pós-parto), 
devem ser tratadas com suple-
mentos proteico-energéticos, 
como é o caso da linha Agro-
cria Protene, para melhorarem 
a condição corporal. Além de 
minerais, esses suplementos 
vão fornecer proteína e energia 
para uma melhor eficiência do 
rúmen e também prover nu-
trientes limitantes para que a 
vaca esteja apta a se reprodu-
zir”, sugere Mendonça.

 
Aumentando prenhez
e peso à desmama
Com o uso de uma estra-

tégia de suplementação espe-
cífica à categoria, o balanço 
energético negativo é reverti-
do para positivo e os animais 
passam a ganhar peso. O su-
plemento proteico-energético 
é importante tanto para au-

mentar a produção de leite da 
vaca, como para garantir con-
dições e nutrientes suficientes 
para que ela ganhe peso. As-
sim, aumenta-se a chance de 
emprenhá-la novamente, três 
meses após a concepção.

“Pesquisas mostram que 
as vacas com condição cor-
poral desejada possuem 75% 
de chance de serem fertiliza-
das enquanto as magras têm 
apenas 40%”, ressalta o zoo-
tecnista. Mas os ganhos não 
param por aí, a tecnologia 
também favorece a produção 
dos “bezerros do cedo”. As va-
cas que emprenham no início 
da estação de monta (novem-
bro) são aquelas que vão parir 
em setembro e estarão no seu 
pico de produção de leite em 
dezembro, quando o pasto está 
com sua melhor qualidade e o 
bezerro é mais exigente.

“É por isso que os bezerros 
do cedo desmamam 30% mais 
pesados que seus congêneres 
do tarde, em média. Falamos 
aí de um acréscimo de uma a 
duas arrobas”, explica Men-
donça. Com o quilo de bezerro 
sendo bastante valorizado, fica 
fácil calcular os ganhos poten-
ciais do criador. E a suplemen-
tação também gera benefícios 
ao manejo.

Bezerros gerados no fim da 
estação de monta nascerão em 
janeiro ou fevereiro, período 
de chuvas regulares que não 
são o ideal para a saúde de 
um recém-nascido. Além dis-
so, quando estiverem com os 
três meses de vida, entre abril 
e maio, a pastagem já estará 
com menor qualidade, o que, 
seguramente, irá impactar ne-
gativamente na produção de 
leite das vacas. Todo o bom 
criador sabe que as fêmeas em 
período reprodutivo precisam 
de cuidados especiais, tanto na 
área da sanidade como tam-
bém e especialmente em ter-
mos de nutrição, como forma 
de apoio ao organismo dessas 
fêmeas mães.

Foto: Divulgação

Foto: Eduardo Rocha/Angus

 Bruno Mendonça: suplementar para ampliar prenhezes no rebanho
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I
sso ficou evidenciado espe-
cialmente no Leilão VPJ 
deste ano, quando o touro 

Angus VPJ Evolution Sure 
Fire FIV1160, após acirrada 
disputa por 15 interessados, 
teve cota de 50% arrematada 
por R$ 576 mil, o que repre-
senta uma valorização recorde 
de R$ 1.152.000,00. O inves-
timento no reprodutor de 22 
meses foi realizado pelo cria-
dor Ricardo Beira, da Fazenda 
Villa di Roma, de Amparo, SP. 
Simplesmente fantástico! Um 
recorde indiscutível. E outros 
dois recordes foram marcados 
no leilão, um por uma fêmea 
Ultrablack e outro por um tou-
ro Brangus.

Mas todos esses animais es-
tão direcionados não só à for-
mação de rebanhos mas espe-
cialmente à produção de carne 
premium, cujo mercado con-
quista cada vez mais adeptos 
no Brasil. Já é possível encon-
trar nas gôndolas dos super-
mercados carne de qualidade 
superior que atrai um público 
cada vez mais preocupado com 
a saúde e com o que consome. 
A maioria das carnes primes é 
proveniente de animais cruza 
Angus, resultando numa carne 
com alto índice de marmoreio 
(gordura saudável entremeada 
nas fibras), o que aumenta a 

VPJ Angus Marbling 

maciez e a suculência da carne, 
tudo com controle de origem e 
chancela do Programa Carne 
Angus Certificada, da Asso-
ciação Brasileira de Angus. A 
carne da VPJ recebe o selo de 
certificação verde e amarelo 
do Programa Carne Angus e 
também o selo Angus Gold, em 
que é avaliado o marmoreio e 
PH de todas as carcaças con-
forme o padrão americano. A 
VPJ é uma das parcerias pio-
neiras do Programa Carne An-
gus Certificada.

Com este espírito, VPJ Pe-
cuária criou há cerca de cinco 
anos e vem investindo pesado 
em seu programa VPJ Angus 
Marbling, uma nova linhagem 
de animais Aberdeen Angus 
com altos índices genômicos 
para marbling (marmoreio) e 
área de olho de lombo, carac-
terísticas físicas que influen-
ciam diretamente na qualida-
de da carne, resultando num 
produto premium, de padrão 
internacional.

Animais vivos foram impor-
tados para a Fazenda Cardinal 
em Mococa, SP e outro grupo 
de fêmeas foram adquiridas 
nos estados americanos do 
Texas e Arkansas e produzi-
ram embriões para exportação 
para o Brasil. O programa VPJ 
Angus Marbling está estrutu-

rado com doadoras com altís-
simos índices de marmoreio, 
todas com registro na Aberde-
en Angus Association dos EUA 
e produzindo no Brasil.

Sistema de classificação
de carcaças exclusivo
Todos os importantes pa-

íses para a pecuária bovina 
mundial, como Estados Unidos 
e Austrália, possuem sistemas 
consolidados de classificação 
de carcaças. O Grupo VPJ 
vem atuando há mais de três 
décadas na criação de uma ge-
nética diferenciada voltada a 
produção de animais de abate, 
onde a própria empresa adqui-
re, processa e distribui uma das 
melhores carnes especiais do 
mercado. E este processo vem 
evoluindo ao longo dos anos 
produzindo carne de qualidade 
e remunerando toda a cadeia.

A VPJ apresenta hoje mais 
um salto de qualidade em seu 
Sistema Pecuária-Indústria-
Lojas de Carne. Tendo como 
modelo o sistema australiano 
de classificação, foi desenvol-
vida uma metodologia baseada 
em 15 critérios de avaliação, 
como PH, área de olho de lom-
bo, ossificação, cor da carne, 
nível de marmoreio (gordura 
entremeada, que confere mais 
sabor e maciez), maturação 
e até mesmo a forma como a 
carcaça é pendurada na planta 
industrial. Comparando os re-
sultados dos testes sensoriais 
com a medição na indústria, a 
carne é classificada por uma 
escala que vai até 100. Entre 
40 e 60, são três estrelas, um 
produto bom para uso cotidia-
no. Entre 60 e 80 pontos, é 
“muito bom”, recebendo 4 es-
trelas. E entre 80 e 100, “ex-

celente” ou cinco estrelas, para 
cortes selecionados premium. 
E um selo de certificação é co-
locado na embalagem. Se ficar 
abaixo de 40 pontos, a carne 
não é classificada.

Nível internacional
Na VPJ já foram classifi-

cadas de acordo com o siste-
ma mais de 30 mil carcaças 
Angus nos últimos 10 meses, 
afirma Valdomiro Poliselli Ju-
nior. O empresário conta que, 
há mais de 20 anos trabalha 
com certificação de carne. No 
entanto, via a necessidade de 
um sistema de classificação 
de carcaças para, em suas pa-
lavras, aumentar ainda mais 
o crivo da qualidade. “Querí-
amos desenvolver no mercado 
um sistema de classificação 
de carcaça que pudesse ter 
segurança, que fosse algo de 
nível internacional”, conta 
Poliselli, que, além de proprie-
tário de indústria frigorífica, 
é pecuarista e selecionador 
de um dos melhores rebanhos 
Angus, Ultrablack e Brangus 
da atualidade.

“No nosso negócio, alguns 
tópicos, como PH, maciez e 
marmoreio, são preponderan-
tes para qualidade”, acres-
centa. Segundo ele, o ganho é 
duplo. Como proprietário de 
indústria de carne de qualida-
de, ele terá uma certificação 
para agregar valor ao produto 
que vende, enquanto, na outra 
ponta, consegue orientar a 
seleção dos rebanhos de seus 
fornecedores. As primeiras li-
nhas de produtos com o selo 
da Brazil Beef Quality devem 
começar a chegar ao mercado 
neste final de ano. E o sucesso 
da seleção de animais segundo 
o programa VPJ Angus Mar-
bling se consagra não só na 
qualidade da carne produzida 
por esta genética, mas também 
na valorização de reproduto-
res, como foi no caso do touro 
que no leilão deste ano fixou o 
novo recorde nacional para a 
raça Angus.

criado há cinco anos, o programa VPJ Angus 
Marbling está apresentando ao mercado 
uma nova linhagem de animais Aberdeen 
Angus com altos índices genômicos para 
marbling (marmoreio) e área de olho de 
lombo, características físicas que influenciam 
diretamente na qualidade da carne, resultando 
num produto premium, de padrão internacional

A valorização dos reprodutores 
e a elevação na qualidade da 
carne são apenas duas das 
muitas vantagens do projeto

Foto: VPJ/Divulgação
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O 
dia 29 de novembro mar-
cou um momento especial 
para o empresário e pecu-

arista Joaquin Villegas e para a 
pecuária brasileira. Ele foi eleito 
e empossado como novo presi-
dente da tradicional Associação 
Nacional de Criadores Herd-
Book Collares (ANC), fundada 
em 1906, em Pelotas, RS. Ville-
gas assumiu a entidade com pro-
pósito de ampliar os registros 
de animais e de incluir novas 
raças na base do novo sistema 
da ANC. A posse e apresentação 
da nova diretoria ocorreram à 
noite, durante o evento de rei-
nauguração da sede centenária 
da entidade, em Pelotas, RS, que 
foi totalmente restaurada e mo-
dernizada.

“Nunca imaginei assumir 
uma entidade com o porte da 
ANC. É um desafio e uma res-
ponsabilidade”, afirmou o novo 
dirigente, observando que muito 
foi feito e o cenário está pronto 
para se fazer ainda mais. Acre-
dito que trabalho consistente se 
constrói com diálogo e esse será 
o tom da nossa gestão. No seu 
discurso de posse, Villegas citou 
que, entre os pilares que guiarão 
sua gestão entre 2022 e 2024, 
está a qualificação de proces-
sos e equipes, expansão da área 
de Comunicação e o aperfeiço-
amento constante do sistema 
Origen, que integra os dados de 
registro e melhoramento genéti-
co dos rebanhos.

Ao Angus
Especialmente aos criadores 

de Angus, Joaquin Villegas ob-
servou que com o novo sistema 
Origen implementado, o foco 
será o seu aperfeiçoamento, o 
que permitirá intensificação do 
fomento ao projeto de avaliação 

Villegas assume comando da ANC

de animais 1/2 sangue, identifi-
cando assim os touros indica-
dos para o cruzamento, ou seja, 
aqueles com melhor adaptação 
às regiões mais quentes do país, 
o que resulta em ainda maior 
incremento na venda de sêmen 
Angus a partir dos resultados. 
Segundo ele, lançada a genômi-
ca, o objetivo é fazê-la ganhar 
volume na raça Angus, para em 
breve implementar novas distin-
ções para seleção.

Base para crescer
O evento polarizou as aten-

ções do agro nacional e reuniu 
criadores de diferentes raças, 
contando inclusive com a presen-
ça da prefeita de Pelotas, Paula 
Mascarenhas, cujo pai, o cria-
dor Fernando Octávio da França 
Mascarenhas, presidiu a ANC 
entre 1974 e 1977. “Pelotas tem 
um orgulho enorme de ser a sede 
da ANC, não só pelo que ela re-
presenta na tradição da pecuária 
brasileira, mas também pelo fu-
turo”, frisou. E ao se despedir da 
presidência, Ignacio Tellechea fez 
um balanço dos avanços obtidos 
durante os seis anos em que es-
teve à frente da entidade. “A as-
sociação hoje tem a base neces-

sária para crescer, agregar novas 
raças e serviços aos criadores e 
associações”. 

Quem é Joaquin Villegas 
Joaquin Villegas é empresá-

rio e proprietário da Estância 
Namuncurá, em Itacurubi, RS, 
onde juntamente com sua espo-
sa, a médica veterinária Rosali-
na Ribas Gonzales, dedicam-se 
à raça Charolês há 28 anos. 
Nascido em Montevidéu, no 
Uruguai, reside em Porto Ale-
gre há 32 anos. Sua história na 
pecuária brasileira está entre-
laçada com os avanços da raça 
Charolês. Ele presidiu a Asso-
ciação Brasileira de Criadores 
de Charolês por dois mandatos 
consecutivos, de 2010 a 2014. 
Entre seus feitos à frente da-
quela entidade, está a criação do 
Programa de Carne Certificada 
Charolês. O novo presidente da 
ANC também atuou como dire-
tor da Febrac.

Selecionador e usuário do 
Programa de Melhoramento de 
Bovinos de Carne (Promebo), 
Joaquin Villegas é um incenti-
vador do avanço dos rebanhos 
registrados. Entre as metas para 
sua gestão na ANC, ele destaca 
a inclusão de novas raças para 
registro, a diminuição de custos 
de serviços para os associados, 
além da continuação dos pro-
cessos de consolidação e quali-
ficação de inspetores técnicos e 
avaliadores.

“A ANC já contribuiu e vem 
fomentando o aumento da pro-
dução de proteína animal no 
Brasil através do consagrado 

Promebo. Seus dados agregam 
informação e precisão na sele-
ção das principais raças taurinas 
criadas no país. E nosso objetivo 
é dar continuidade a esse pro-
cesso e assegurar espaço para 
a ampliação dessas atividades”, 
proclamou o novo dirigente.

Justa homenagem
Para a superintendente de 

registros da ANC, zootecnis-
ta Silvia Freitas, que segue no 
cargo, mesmo com a troca de 
diretoria, um dos grandes fo-
cos da entidade segue sendo a 
modernização dos processos a 
fim de acompanhar a ascensão 
tecnológica do campo. “Nos úl-
timos anos conseguimos desen-
volver sistemas como o Origen, 
que permite que os dados de 
registro e melhoramento sejam 
informados com mais agilidade 
e facilidade, mostrando que es-
tamos cada vez mais pensando 
em como utilizar as novas tecno-
logias em benefício do criador”.

Durante o evento, Silvia foi 
homenageada, como reconhe-
cimento ao seu profissionalis-
mo e dedicação ao trabalho na 
condução técnica da entidade. 
Ela dedicou o mérito a toda a 
equipe da ANC, afirmando que 
“sem o apoio e foco dessas pes-
soas, pouco ou nada teria sido 
possível”. Segundo ela, foram 
inúmeros projetos ousados, para 
os quais sempre tive total apoio 
dos diretores e ajuda dos cola-
boradores. “Só tenho a agrade-
cer pelo voto de confiança que 
me foi dado! Reiniciamos agora 
uma nova etapa, ao lado de uma 

diretoria com novos projetos ar-
rojados, que terei a mesma sa-
tisfação de por em prática, pois 
quando a gente ama o que faz, 
não se percebem as dificulda-
des”, disse Silvia.

Mais associados e registros
Acompanhando o movimento 

de crescimento da pecuária bra-
sileira, a Associação Nacional 
de Criadores Herd-Book Colla-
res (ANC) obteve elevação de 
registros e aumento do quadro 
de sócios nos últimos três anos. 
Balanço divulgado pelo presi-
dente anterior, Ignacio Tellechea, 
mostrou que o número de ani-
mais nascidos passou de 47.235 
em 2018 para 58.540 em 2020, 
crescendo 23,9%. O número de 
exemplares avaliados pelo Pro-
grama de Melhoramento de Bo-
vinos de Carne (Promebo) teve 
um avanço de 25,5%, passando 
de 16.307 para 20.477 no mes-
mo período. E o número de só-
cios da ANC cresceu 12% nos 
últimos dois anos.

A nova diretoria
Durante a assembleia tam-

bém foi eleita a nova diretoria 
da entidade, encabeçada por 
Joaquin Villegas, e que ficou 
assim constituída: 1ºvice-presi-
dente: Luciano Sperotto Terra; 
2º vice-presidente: Ignacio Silva 
Tellechea; 1º tesoureiro: Ulisses 
Rodrigues Amaral; 2º tesourei-
ro: Marcelo Silveira da Silveira; 
1ª secretária: Simone Bianchini; 
2º secretário: Adriano Lopes e 
diretor técnico: Flávio Montene-
gro Alves.

Joaquin Villegas maracará a sua gestão pelo diálogo

Silvia Freitas, ao centro, foi homenageada

Sede da ANC foi restaurada e modernizada

Fotos: Carolina Jardine/Divulgação
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O 
USDA (United States 
Department of Agricul-
ture ou Departamento 

de Agricultura dos Estados 
Unidos) reconheceu oficial-
mente esse fato permitindo 
que animais Red Angus e cru-
zas Red Angus, que atendam 
a certos requisitos, se jun-
tassem a animais pretos em 
quantas marcas Angus deci-
direm a favor de sua inclusão. 
Os critérios de qualificação 
genotípica e fenotípica estão 
contidos no novo GLA Live 
Animal Specification Schedu-
le. A Red Angus Association 
of America (RAAA) concluiu 
recentemente as negociações 
com o USDA sobre especifi-

Estreitar a relação entre 
as entidades e áreas oficiais 
do governo vai viabilizar ações 
que atendam às necessidades 
dos setores de melhoramento 
genético e agropecuária. É o 
que está fazendo a Associação 
Brasileira da Inseminação Ar-
tificial (Asbia), que em dezem-
bro reuniu-se com represen-
tantes da Secretaria de Defesa 
Agropecuária (SDA) e outros 
órgãos ligados ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

De acordo com Cristiano 
Botelho, executivo que repre-
sentou a Asbia, as duas de-
mandas principais que foram 
tratadas em Brasília foram 
relativas ao Sipeagro (Siste-
ma Integrado de Produtos e 
Estabelecimentos Agropecu-
ários) e ao LPCO (Licenças, 

Americanos aprovam Red Angus

cação de animais vivos nos 
programas de carne bovina 
com rótulo Angus. 

Mesma origem
O Red Angus originou-se 

do mesmo pool genético es-
cocês do Angus preto, o Aber-
deen Angus e, portanto, são 
geneticamente Angus. Conse-
quentemente, essa mudança 
faz sentido lógico e benefi-
ciará produtores de bezerros, 
criadores de gado, indústrias 
e consumidores daquele país. 
O gado com influência de Red 
Angus agora pode ser aces-
sado de forma benéfica para 
aumentar o fornecimento de 
carne Angus de alta qualida-

de em muitos programas di-
ferentes em todo o país. Além 
disso, é um processo simples 
adicionar Red Angus aos 
programas de carne Angus 
existentes. Os proprietários 
das marcas precisam ape-
nas entrar em contato com 
o USDA e solicitar a inclu-
são do RAAA GLA Schedule 
como parte das especifica-
ções de animais vivos de seu 
programa e, em seguida, fazer 
pequenas alterações verbais 
associadas em seus próprios 
G-Schedules.

Existem dois tipos de An-
gus, o Aberdeen Angus e o 
Red Angus, os dois se diferem 
minimamente, só por uma co-
loração avermelhada no Red 
Angus e por ser um gene re-
cessivo, ele pode vir de uma 
vaca e um touro pretos. Elas 

praticamente não têm dife-
renças entre suas caracterís-
ticas de carne e estrutura.

Essa é uma dúvida fre-
quente dos consumidores, 
mas não há diferença, ambos 
animais são da mesma raça: 

Asbia quer agilizar registros e importações

Permissões, Certificados e Ou-
tros Documentos). “A meta é 
encontrar uma estratégia em 
conjunto com o Mapa para fa-
cilitar o registro dos touros que 
estão em coleta nas centrais de 
genética, bem como agilizar os 

processos de importação de 
genética”, especifica.

Segundo Botelho, a Asbia 
quer sensibilizar o Ministério 
da Economia para a impor-
tância dos investimentos em 
genética, para contribuir não 
só para o desenvolvimento da 
pecuária nacional, mas de todo 
o setor econômico.

Investir em genética
“Existe uma dificuldade 

logística em realizar todos os 

registros de touros que preci-
samos, mas essa é uma ação 
essencial para promover o 
crescimento da IA no Brasil. 
Qualquer investimento em ge-
nética é positivo, já que ela é 
o único insumo de efeito per-
manente que o produtor pode 
adquirir para a sua fazenda. 
Animais geneticamente me-
lhores possibilitam a produção 
de mais carne e leite, sem ne-
cessidade de aumentar a área, 
em menor tempo e com menos 
recursos. Isso favorece toda a 
cadeia produtiva, do pequeno 
ao grande produtor, passando 
pelas autoridades e pelos con-
sumidores finais”, diz Botelho.

Crescimento
impressionante
Após um ano marcado 

por um crescimento impres-
sionante do setor de genéti-
ca, Cristiano ressalta as pre-
visões positivas para 2022. 
“Nos primeiros nove meses de 
2021, as exportações de ge-
nética brasileira aumentaram 
84%. A inseminação artificial 

está presente em 77,6% dos 
municípios nacionais, e a co-
leta de doses cresceu 70%. É 
um crescimento que tem tudo 
para acelerar a produtividade 
mas, para isso, precisamos do 
apoio do governo para conti-
nuar contribuindo para o de-
senvolvimento da agropecuá-
ria nacional e para a missão 
de alimentar o mundo”, lem-
bra o executivo da Asbia.

Autoridades
Entre as autoridades pre-

sentes no encontro, destacam-
se o secretário executivo do 
Mapa, Marcos Montes Cor-
deiro; o secretário adjunto da 
SDA, Márcio Rezende; o dire-
tor do Departamento de Saú-
de Animal da SDA, Geraldo 
Moraes; o diretor do Depar-
tamento de Serviços Técnicos 
(Dtec), José Luís Ravagnani; 
o coordenador de Assuntos 
Especiais, Jamil Gomes de 
Souza, e o coordenador do 
Sistema de Vigilância Agro-
pecuária Internacional, Fábio 
Florêncio Fernandes.

encontros entre associações do setor de 
inseminação artificial (iA) bovina e autoridades 
governamentais devem sinalizar novos projetos 
e benefícios para os pecuaristas brasileiros

Dirigentes da Asbia visitaram técnicos do Mapa

Agora, nos programas de carne de marca dos 
estados unidos, o gado red Angus é “Angus”.

Angus. A Associação Brasi-
leira de Angus e seu Progra-
ma Carne Angus Certificada 
congregam os animais de 
ambas as pelagens, preta e 
vermelha, pois são animais da 
mesma raça.

Foto: Gabriel Olivera/Angus

Foto: Divulgação
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Pensando na dificuldade de 
clientes, representantes, parcei-
ros e veterinários no processo de 
reprodução de bovinos de corte, 
a Semex Brasil, especializada na 
comercialização de genética bovi-
na, trouxe ao mercado mais uma 
solução inovadora: o aplicativo 
DataBeef.

A nova proposta foi pensada 
para proporcionar agilidade, otimi-
zação e produtividade, permitindo 
ao cliente compilar e controlar da-
dos sobre o período fértil dos seus 
animais de qualquer lugar, já que 
o dispositivo utilizado para rodar o 
aplicativo não precisa estar conec-
tado à internet. Além disso, é uma 
multiplataforma, idealizada para 
funcionar em dispositivos móveis, 
com sistema operacional Android 
e iOS, e também em desktops e no-
tebooks, sendo essa uma proposta 
destaque e exclusiva da ferramen-
ta.

A ciência e a tecnologia avan-
çam todos os anos trazendo diver-
sos benefícios e valiosas soluções 
para a pecuária brasileira, princi-
palmente quando falamos de me-

P
ara gestionar pela valo-
rização dos selos de cer-
tificação estampados nos 

rótulos das carnes premium 
brasileiras, a Associação Brasi-
leira de Angus, representando as 
associações de raça de bovinos 
de corte, se reuniu em Brasília 
no dia 14 de dezembro com o 
Ministério da Agricultura e a 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). Em 
nome das raças bovinas com 
programas de certificação, a 
Associação Brasileira de An-
gus entregou ofício à ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina. 
No documento, seis entidades 
encabeçadas pela Angus pedem 
apoio do governo na fiscalização 
da rotulagem dos produtos a 
fim de evitar o uso indevido das 
marcas e dos nomes das raças. 
O documento foi entregue pelo 
presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, pela gerente nacio-
nal do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina Me-

Nivaldo, Ana Doralina e Pivato foram recebidos pela ministra Tereza Cristina

Valorização dos selos da carne certificada
nezes, e pelo gerente de Fomen-
to da Angus, Mateus Pivato, em 
nome da Angus e das raças De-
von, Hereford e Braford, Nelore, 
Wagyu e Charolês. 

Qualidade e procedência
No Brasil, o uso do nome 

das raças bovinas no rótulo de 
produtos é chancelado pelo Mi-
nistério da Agricultura por meio 
de delegação às associações de 
raça. O processo é gerenciado 
pela CNA por meio da chamada 
Plataforma de Gestão Agrope-
cuária (PGA), um sistema lan-
çado em 2015. O protocolo de 
cooperação prevê integração en-
tre Mapa, CNA e associações de 
raça para garantir a qualidade e 
procedência dos cortes oferta-
dos ao consumidor.

Selo é a garantia
ao consumidor
Segundo o presidente da An-

gus, os selos de certificação são 
a grande garantia de qualidade 

e segurança aos consumidores. 
“A preocupação que nós temos 
enquanto entidade certificado-
ra da Carne Angus, assim como 
as outras associações de raça 
que também detêm carne cer-
tificada, é que produtos sejam 
vendidos como Angus ou como 
outra raça sem ter a certifica-
ção da entidade”, exemplifica. 
Por isso, segundo o Dzyekanski, 
é necessário que o Ministério da 
Agricultura, a CNA, o Procon e 
os órgãos de fiscalização, jun-
tamente com as associações de 

raça, trabalhem de forma con-
sorciada para identificar os pro-
dutos comercializados fora do 
protocolo previsto na gestão da 
PGA. Na tentativa de identificar 
e conter o uso indevido da mar-
ca, a Angus abriu com um canal 
de denúncias on-line e fomenta 
constantemente a valorização 
do selo de certificação.  

Durante a agenda em Bra-
sília, a Angus também esteve 
reunida com o presidente da 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), João 

Martins. Ele destacou a impor-
tância dos programas de cer-
tificação e reforçou o apoio da 
CNA em ações para fortalecê-
los. Martins ainda defendeu que 
os produtores sejam remunera-
dos adequadamente por produ-
zir uma carne de qualidade. 

De acordo com a gerente na-
cional do Programa Carne An-
gus Certificada, Ana Doralina 
Menezes, a entidade apresentou 
à ministra e ao dirigente da CNA 
informações sobre o trabalho 
realizado pela associação e pelo 
Programa Carne Angus, sobre 
o crescimento da raça no país 
e a expansão das vendas para o 
mercado externo. “Enfatizamos 
que a Carne Angus Certificada 
está se consolidando em países 
exigentes e que tem potencial 
para crescer. Destacamos ainda 
a atuação do programa no sen-
tido de garantir aos consumido-
res uma carne de qualidade, com 
procedência atestada”, destacou 
a gerente.

App para controle de 
gestação reprodutiva

lhoramento genético de rebanhos. 

Entregas da ferramenta
Daniel Carvalho, especialista 

em mercados, destaca os principais 
valores que podem ser gerados 
com o DataBeef. “A ferramenta 
entrega para o cliente, além do re-
sultado dos touros, dados gerais de 
performance da reprodução, pen-
sando na gestão dessa atividade 
na fazenda, identificando gargalos 
produtivos e pontos de melhoria de 
forma rápida e ágil.” finaliza.

Desde o final de 2020 a Semex 
Brasil trabalha no desenvolvimen-
to do aplicativo, registrando ideias 
e analisando necessidades para 
oferecer ao mercado mais uma 
solução inovadora e com poten-
cialidades para fortalecer o setor 
pecuário do país.

O lançamento do aplica-
tivo App ABS marca a che-
gada de recursos e soluções 
do melhoramento genético 
à palma da mão dos cria-
dores de gado de todo o 
país. Agora os produtores 
que desejam se conectar 
ainda mais ao mercado da 
genética já tem acesso a um 
novo canal de informações 
e ferramentas relacionadas 
ao setor. 

De acordo com a Coor-
denadora de Comunicação 
da ABS, Ana Flávia Maria-
no, o aplicativo tem como 
foco otimizar a jornada di-
gital dos produtores. Uma 
das principais funções do 
aplicativo é a busca de tou-

ABS: Soluções genéticas no App

ros.  “Hoje, graças ao uso de 
ferramentas e soluções digi-
tais, é possível proporcionar 
melhores experiências. A ex-
periência do cliente é a inte-
ração com uma empresa por 
meio dos pontos de contato 
que essa marca oferece para 
que o cliente chegue até ela. 
E com o lançamento do App 
ABS, estaremos ainda mais 
conectados”, diz Ana Flávia. 
O novo aplicativo está dispo-
nível para Android e iOS, e o 
software poderá ser instala-
do na App Store e no Google 
Play.

A plataforma possibilita 
que o usuário navegue pelas 
baterias de corte e leite da 
ABS e conheça os grandes 

reprodutores contratados 
pela empresa. Uma base de 
dados completa integra o 
sistema, com identificação, 
genealogia e informações 
técnicas. 

Ferramentas voltadas à 
praticidade durante a nave-
gação também integram o 
software. É possível salvar 
os touros favoritos, criar 
uma lista de touros e com-
partilhar as páginas dos re-
produtores e suas informa-
ções com contatos ou nas 
redes sociais. O aplicativo 
também facilita a conexão 
entre os pecuaristas e os 
representantes comerciais 
da ABS em todo o país. A 
plataforma possibilita a 
busca dos contatos dos re-
presentantes regionais mais 
próximos, preparados para 
qualquer atendimento ne-
cessário.

software de moderno complexo de 
biotecnologia brasileiro estabelece conexão 
com criadores para oferecer as melhores 
soluções do mercado

Foto: Divulgação
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“R
ealizamos provas 
de desempenho 
de machos desde 

2012. Essa ferramenta é mui-
to importante para a nosso 
processo de seleção. As fême-
as representam o bem mais 
valioso da propriedade, já que 
ficam vários anos no plantel 
e cumprem papel essencial no 
melhoramento genético. En-
tão, por que não utilizar esse 
método de avaliação para 
identificar as melhores futu-
ras mães?”, ressalta o pro-
prietário, selecionador Paulo 
de Castro Marques.

No total, participaram da 
prova 41 bezerras desmama-
das das raças Angus, Ultrabla-
ck, Simental Black e Brahman, 
todas crias da Casa Branca. A 
avaliação teve início em 22 de 
setembro e terminou em 1º de 
dezembro de 2021.

Eficiência alimentar para fêmeas
Casa Branca em novo projeto

Várias avaliações
As fêmeas foram avalia-

das três vezes ao longo da 
prova. Além da avaliação do 
consumo alimentar residual 
(CAR) e ganho de peso resi-
dual, foram mensuradas ca-
racterísticas morfológicas e 
relacionadas à adaptabilida-
de (exceto as bezerras Brah-
man). Todos os animais foram 
avaliados pela técnica de ul-
trassonografia de carcaça.

“A alimentação representa 
até 70% das despesas totais 
de produção. As fêmeas que 
consomem menos e são mais 
eficientes obviamente geram 
menos custos e são mais dese-
jáveis”, explica a profa. Sarah 
Meirelles, do Departamento 
de Zootecnia da UFLA, que 
coordena a prova juntamente 
com o prof. Jaime Tarouco, da 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul.
Tarouco é o responsável 

pela avaliação das carcaças 
por utrassonografia, que ana-
lisa gordura subcutânea, área 
de olho de lombo e gordura 
intramuscular. “Esse teste 
é extremamente eficaz para 
identificar a porção superior 
do plantel. São essas fêmeas 
que queremos manter e utili-
zar no processo de seleção.”, 
reforça o prof. Jaime Tarouco.

“O objetivo da prova é 
extremamente nobre: sele-
cionar as fêmeas que quere-
mos manter no nosso progra-
ma de reprodução. São elas 
as futuras mães de bezerros 

de alta qualidade, que cres-
cerão mais rápido e podem 
ser tornar candidatos a tou-
ros”, complementa Fabiana 
Marques Borelli, diretora da 
Casa Branca.

“Avaliar as fêmeas jovens 
é mais uma inovação da Casa 
Branca, que trabalha para 
oferecer a melhor e mais efi-

ciente genética à disposição 
da pecuária brasileira. Com 
isso, selecionamos animais 
mais produtivos, que con-
vertem melhor e, no final da 
cadeia, proporcionam carne 
de melhor qualidade para 
atender à crescente deman-
da global”, ressalta Paulo de 
Castro Marques.

A casa Branca Agropastoril concluiu sua 1ª 
Prova de desempenho de Fêmeas. realizada na 
Fazenda santa ester, em silvianópolis, Mg, a 
prova visou avaliar o desempenho de diversas 
características de interesse econômico, entre as 
quais a eficiência alimentar, o ganho de peso e 
a deposição de gordura.

Casa Branca 
avaliou 41 

bezerras de 
cinco raças, 

entre elas 
Angus e 

Ultrablack

Fotos: Casa Branca/Divulgação
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A
tingir a sustentabilidade 
nos eixos ambiental, eco-
nômico e social precisa 

estar no topo da lista de prio-
ridades de gestão dos produto-
res rurais, pois assim poderão 
garantir a durabilidade de seus 
negócios no longo prazo e para 
as próximas gerações. Mais 
fundamental ainda é que essa 
necessidade de trilhar o ca-
minho da sustentabilidade na 
agropecuária não pode ser po-
lemizada como algo ideológico, 
relacionado a determinadas vi-
sões de mundo ou orientações 
políticas. Muito pelo contrário, 
é uma questão prática e que 
se aplica a todas as ideologias, 
pois disso depende o futuro da 
produção de alimentos e, con-
sequentemente, da nossa pró-
pria existência. 

Em suma, o desafio é conci-
liar as necessidades imediatas 
de renda e boas condições de 
vida para o produtor e sua fa-
mília, a demanda crescente por 
produção de alimentos saudá-
veis para uma população cada 
vez maior e mais urbana e a 
indispensável conservação da 
base de recursos naturais que 
sustentam a produção, requi-
sito para que esta perdure no 
longo prazo. 

Ainda que o produtor ru-
ral seja o ator responsável por 
decidir o que fazer na sua ter-
ra, quais atividades e com que 
práticas, essa decisão está in-
serida num contexto bem mais 
complexo, e é influenciada por 
fatores relacionados ao acesso 
à informação, tecnologia, in-
vestimentos e políticas públi-
cas/setoriais e à atuação dos 
demais atores componentes 
dos sistemas agroalimentares, 
desde a indústria de insumos 
até o varejo de alimentos. 

A Organização das Nações 

Caminho sem volta rumo 
à sustentabilidade

Por Fernando Flores Cardoso

Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), estabele-
ceu os seguintes princípios bá-
sicos para os Sistemas Agroa-
limentares Sustentáveis:

1. Melhorar a eficiência no 
uso de recursos;

2. Conservar, proteger in-
crementar os recursos natu-
rais;

3. Proteger e melhorar a 
condição de vida do homem 
rural e seu bem-estar;

4. Promover a resiliência 
das pessoas, comunidades e 
ecossistemas às mudanças cli-
máticas e volatilidade de mer-
cado;

5. Promover responsáveis e 
efetivos mecanismos de gover-
nança.

Todos os pontos acima vem 
ao encontro dos interesses dos 
produtores e, portanto, não 
deve haver razão para rece-
ar as crescentes pressões dos 
consumidores, mercados e ór-
gãos reguladores pela adoção 
de práticas sustentáveis, pois 
elas, em sua grande maioria, 
além de atender a essas de-
mandas, melhoram os negócios 
dos pecuaristas. Nesse senti-
do, a Embrapa tem tido papel 
proativo e lançou, em 2002, o 
programa pioneiro Boas Prá-
ticas Agropecuárias - Bovinos 
de Corte (BPA). Este se refe-
re a um conjunto de normas 

e procedimentos para tornar 
os sistemas de produção mais 
rentáveis e competitivos, tam-
bém garantindo a produção de 
alimentos seguros e de forma 
sustentável. Esse programa foi 
difundido em todo território 
nacional e adotado com suces-
so por instituições parceiras, 
como a Associação Sul-mato-
grossense dos Produtores de 
Novilho Precoce e o Senar-RS, 
melhorando a realidade de mi-
lhares de fazendas por todo o 
País. 

De forma semelhante, o 
Selo Angus Sustentabilida-
de, lançado pela Associação 
Brasileira de Angus em 2019, 
representa o compromisso da 
entidade com a visão de uma 
pecuária cada vez mais com-
petitiva, mas também mais 
responsável com o ambiente e 
a sociedade. O selo atesta boas 
práticas de sustentabilidade, 
rastreabilidade, sanidade, bem-
estar animal e biossegurança 
em propriedades que utilizam 
a genética Angus. Essa inicia-

tiva possui total alinhamento 
com a perspectiva adotada 
pela Embrapa Pecuária Sul, 
ao olhar para o futuro, e, por-
tanto, as duas instituições fir-
maram, recentemente, um pro-
tocolo de intenções para levar 
conhecimentos, tecnologia e 
capacitação a mais de 12.000 
rebanhos fornecedores de ani-
mais para o programa Carne 
Angus Certificada em todo o 
Brasil. A proposta é promover 
uma transição dos sistemas de 
produção, centrada em atender 
os principais desafios enfrenta-
dos pela pecuária nas diferen-
tes dimensões de sustentabili-
dade e, desta forma, preparar 
as propriedades para serem 
auditadas e certificadas com o 
Selo Sustentabilidade Angus. 

No entendimento da equipe 
da Embrapa Pecuária Sul (1), 
a pecuária sustentável é “aque-
la que produz de maneira efi-
ciente, gera renda adequada 
para todos os elos da cadeia, 
conserva os recursos naturais 
e culturais, promove a valora-
ção da sua imagem, mantém 
sua capacidade de oferecer 
serviços ambientais, apresenta 
qualidade diferenciada de seus 
produtos, sem resíduos noci-
vos à saúde humana e ao meio 
ambiente, e apresenta uma or-
ganização da cadeia que seja 
capaz de inovar e garantir a 
durabilidade da atividade para 
as gerações futuras”.

Nesse conceito, tem um as-
pecto fundamental que deve 
receber atenção de todos os 
agentes da cadeia produtiva, 
que é a necessidade de promo-

ver a imagem da pecuária pe-
rante a sociedade. Assumimos 
o compromisso na Embrapa 
Pecuária Sul de demonstrar, 
nessa próxima década que, em 
vez de vilã, a pecuária será par-
te da solução para se atingir a 
sustentabilidade agropecuária. 
Estamos abordando essa reali-
dade, a partir de quatro eixos 
de contribuições: mitigação 
dos efeitos climáticos, conser-
vação ambiental, saúde huma-
na e desenvolvimento social e 
econômico das regiões onde 
está presente. Alguns exemplos 
de tecnologias que estamos de-
senvolvendo e adaptando para 
atender esse objetivo são: de-
senho de arranjos funcionais 
de integração da pecuária com 
agricultura e florestas; novas 
cultivares forrageiras mais 
adaptadas localmente; técni-
cas de manejo das pastagens 
nativas e cultivadas; seleção de 
genótipos animais com maior 
eficiência alimentar e resistên-
cia a carrapatos; e desenvolvi-
mento de novos produtos cár-
neos com valor agregado. 

Por fim, a expectativa é de 
que as ações de todos os atores 
envolvidos com a pecuária con-
virjam na produção de alimen-
tos mais saudáveis a partir de 
sistemas sustentáveis. 

(1) BORBA, M. F. S.; LAM-
PERT, V. N.; OSMARI, E. K.; 
GASPAR, E. B.; SANTOS, 
J. L. S.; MORAES, J. C. F.; 
KÖPP, M. M. Alimentos sau-
dáveis a partir de sistemas 
sustentáveis: desafios para 
a pecuária do Sul do Brasil. 
Bagé, RS: Embrapa, 2021. No 
prelo. Relatório Interno, Siste-
ma Embrapa de Inteligência 
Estratégica.

Méd. Vet., Pesquisador e Chefe Geral 
da Embrapa Pecuária Sul - Bagé/RS

Uma pecuária sustentável 
pode ser competitiva, mas 
responsável com o ambiente,
o bem-estar e a sociedade

Foto: Divulgação
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A nova linha Prime Beef da 
Socil chega para revolu-
cionar esse, que é um dos 

mais exigentes mercados den-
tro da pecuária nacional, ofe-
recendo eficiência nas taxas 
reprodutivas e desenvolvimen-
to acelerado na recria com alta 
qualidade em fibra muscular. 
Na terminação, proporciona 
eficiência em marmorização, 
maior área de olho de lombo, 
com padronização das carca-
ças e verticalização do siste-
ma de produção, o que a torna 
uma opção extremamente di-
ferenciada dentro do mercado 
prime.

Desenvolvida com alta tec-
nologia para produção de ani-
mais especializados em produ-
zir carne de alta qualidade, a 
Qualicorte Prime Beef Termi-
nação, um dos novos produtos 
da linha, auxilia na padroni-

Qualicorte Prime Beef Terminação

zação de carcaças voltadas a 
cortes gourmet. Um único pro-
duto, capaz de atender todas 
as expectativas do produtor.

O produto
Qualicorte Prime Beef Ter-

minação
Núcleo de Alta Performan-

ce
Indicação de Uso:
Núcleo mineral aditivado 

indicado para bovinos de corte 
em terminação, desenvolvido 

especialmente para ser apli-
cado em dietas de animais que 
produzem carne de alta qua-
lidade por marmoreio e ren-
dimento avaliado por área de 
olho de lombo.

Diferenciais:
Possui fontes de micromi-

nerais orgânicos altamente 
biodisponíveis, que desempe-
nham papel essencial contra 
o estresse oxidativo como ele-
mento-chave na estrutura de 
enzimas antioxidantes;

Fornece associação de vita-
minas D e E;

Possui leveduras (probió-
ticos) vivos que estabilizam a 
fermentação ruminal, controlam 
o lactato e aumentam a digesti-
bilidade dos nutrientes;

Possui promotor de cres-
cimento e eficiência alimentar 
que proporciona mais ganho de 
peso;

Possui óleos funcionais pro-
venientes de castanha de caju e 
mamona;

Melhora o estado de saúde 
e o desempenho dos animais;

Maior biodisponibilidade 
da fonte natural de selênio 
comparada a outras origens 
sintéticas ou inorgânicas.

Consumo:
Incluir 4% na ração ou 

adicionar de 250 a 300g/UA/
dia à dieta total.

O que faz da Socil uma 
marca líder é atender às reais 
necessidades do mercado e ofe-
recer sempre o melhor produto.

Assista ao vídeo come-
morativo de 80 anos da Socil 
e conheça um pouco mais da 
história de uma das marcas 
mais tradicionais em nutrição 
animal do Brasil.

Link do vídeo: ht-
t p s : / /www.you tube . com/
w a t c h ? v = n W N M 8 3 U j -
84&t=2s

Somos a Diferença. Somos 
Referência. Somos Socil.

uma novidade da 
socil que veio para 
revolucionar o 
mercado de carnes de 
qualidade no Brasil

E-mail: contato@socil.com.br
Instagram: @oficialsocil
Facebook: @oficialsocil
Site: socil.com.br

O touro PC de tatuagem 
3083, pertencente ao cria-
dor Álvaro Salles, da Caba-
nha Acácia, de Dom Pedrito, 
RS, e o reprodutor PO de 
tatuagem P40, da Cabanha 
Arandú, de Rio Grande, RS, 
foram consagrados os gran-
des campeões Angus da 47ª 
Expofeira de Rio Grande, RS, 
realizada de 12 a 15 de no-
vembro de 2021, no parque 
do Sindicato Rural daquela 
cidade portuária gaúcha. A 
Cabanha Arandú também le-
vou o título de grande cam-
peã PC e de reservada, com 
as fêmeas de tatuagem 126 
e 127, bem como os reserva-
dos PO e PC, com os touros 

Arandú e Acácia vencem em Rio Grande

Reprodutor de tatuagem P40 - grande campeão PO

43 e 58.
O julgamento contou com 

a competição entre 18 ma-
chos PO e PC de 2 a 3 anos e 
22 fêmeas PC de 0 a 12 anos 
de três diferentes criatórios. 
Os touros Angus foram ad-
mitidos e julgados no dia 12 
de novembro e as fêmeas na 
tarde do dia 15. A responsá-
vel pela eleição dos campe-
ões foi a jurada médica vete-
rinária Andreia Lucas.

O presidente do Sindicato 
Rural e proprietário da Ca-
banha Arandú, Ronaldo Ze-
chlinski de Oliveira, explicou 
que, em Rio Grande, o julga-
mento foi feito de forma in-
dividualizada para valorizar 

a participação de pequenas e 
iniciantes cabanhas. “É difí-
cil ter três animais homogê-
neos quando se tem poucos 
bovinos na propriedade, por 
isso julgamos os rústicos de 
maneira individual, o que nos 
diferencia das outras exposi-
ções e ajuda a manter viva a 
participação de criadores e a 
tradição da feira”, salientou 
o ativo dirigente e criador de 
Angus.

A 47ª Expofeira de Rio 
Grande ocorreu no Parque 
Filinto Eládio da Silveira em 
formato semipresencial e foi 
transmitida ao vivo pelo Fa-
cebook do Sindicato Rural 
municipal. 

Foto: Acervo Sindicato Rural de Rio Grande
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Mais importante que um 
grande campeão na pista, o 
sumário anual de touros é 
aguardado com ansiedade

Por Reinaldo Leopoldino1

e Nicole Tramonte2 

P
orém, se analisarmos 
nossos rebanhos, prin-
cipalmente de fêmeas,e 

refizermos a pergunta, temos 
melhores animais do que ti-
nhamos há uma década atrás? 
Não avaliando somente o de-
sempenho em ganho de peso e 
evolução dos índices nos sumá-
rios, mas também consideran-
do características que são tão 
ou mais importantes que as de 
crescimento, como a longevi-
dade, fertilidade, adaptabili-
dade ao meio, entre outras. Ao 
considerar estes outros pontos, 
nossas vacas estão melhores 
como matrizes e nossos touros 
são melhores pais de fêmeas 
ou melhores avós maternos do 
que os de antigamente?

Desta forma, surge outra 

1 Promotor Técnico Corte Genex
2 Especialista de Produto Corte Genex

Qual o rumo que estamos 
tomando na seleção genética?

pergunta, qual é a melhor vaca 
de corte? Existem muitas defi-
nições e opiniões que definem 
uma vaca ideal. Muitas delas 
são baseadas somente em ob-
servações ou inferências e que 
consideram ou dão importân-
cia às características sem ne-
nhuma relevância zootécnica, 
produtiva e econômica. Respei-
tando todas as opiniões, gostos 
e paixões, vou citar alguns 
deveres e “tarefas” que mui-
tos pesquisadores, criadores e 
técnicos concordam que uma 
matriz de corte deve realizar:

- Atingir a puberdade e 
conceber o mais cedo possível 
dentro da estação de monta 
estabelecida;

- Parir sem auxílio e forne-
cer o cuidado ao terneiro;

- Reconceber o mais rápido 
possívelou, no mínimo, dentro 
da estação de monta estabele-
cida;

- Ter o potencial de desma-
mar um produto com pelo me-
nos 40-45% do seu peso; 

- Repetir estes eventos o 
máximo de vezes possível com 
uma baixa exigência nutricio-
nal, sem a necessidade de su-
plementação, livre de proble-
mas no aparelho locomotor e 
mamário e ainda ter bom tem-
peramento.

No início dos anos 2000, 
as pistas de exposição estavam 
no auge. Nesse contexto, os 
animais tinham que ser agra-
dávies aos olhos e isso acabou 
arraigando, em nossa cultura, a 
seleção por fenótipo. À medida 
que a seleção baseada nas di-
ferenças esperadas na progênie 
(DEPs) foi tomando seu devido 
lugar como a principal e mais 
acurada forma de seleção de 
indivíduos superiores, as pistas 
de exposição foram perdendo 
relevância e diminuindo cada 
vez mais a participação de 
animais. Exemplo disso é que, 
nos dias atuais, é mais espera-
do o lançamento do sumário 
do programa de melhoramento 
de bovinos de corte (Prome-
bo), programa oficial da raça 
Angus no Brasil, do que o re-
sultado do grande campeão ou 
campeão da Expointer.

Desde então,a maioria dos 
programas de melhoramento, 
como o Promebo, e também o 
mercado (criadores, usuários 
de genética e as centrais de 
sêmen) têm dado muita ênfase 
às características de ganho de 
peso e conformação frigorífica, 
expressas nos índices de sele-
ção de desmama e o final. Aqui, 
cabe uma pequena explicação 
sobre o que são esses índices, 
que são nada mais que uma 
ponderação de algumas carac-
terísticas para agregar em um 

único número o mérito genéti-
co do animal. Por exemplo, o 
índice desmama é composto 
de 70% pela característica 
ganho de peso do nascimento à 
desmama e 30% pela confor-
mação à desmama. Já o índice 
final é composto de 30% pelo 
critério ganho de peso do nas-
cimento à desmama, 30% pelo 
ganho de peso da desmama ao 
sobreano, 15% pela confor-
mação à desmama, 15% con-
formação ao sobreano e 10% 
pelo perímetro escrotal.

Mercado soberano
O mercado é soberano e te-

mos que atendê-lo da melhor 
maneira possível, indo ao seu 
encontro se quisermos sobre-
viver e, por uma conjuntura de 
mercado que tem trazido mui-
to benefício a todos os envolvi-
dos com o Angus, basta ver que 
é a raça que mais vende sêmen 
no Brasil já há alguns anos. 
Porém, já pararam para pen-
sar que estamos selecionando 
Angus não para fazer Angus? 
Pois é, temos selecionado a 
raça taurina em questão para 
cruzar com vacas Nelore, fa-
zendo cruzamento industrial 
e abatendo todos os produtos 
desta geração, o chamado F1. 
Realmente, para este tipo de 
animal não precisamos de ne-
nhuma característica daquelas 
citadas para uma boa vaca de 
corte, mas sim de característi-
cas de desempenho em ganho 
de peso, o que os índices con-
templam muito bem. 

De forma alguma estou di-
zendo que a seleção por DEPs, 
ou que a corrida na busca de 
animais com maior potencial 
de crescimento, está errada. Só 
estou fazendo um alerta para 
não cairmos nos mesmos erros 
cometidos do passado, onde 
buscamos animais extremados 
e focados somente em uma 
ou poucas características. Eu 

acredito que os animais devem 
ser equilibrados e bons tanto 
em crescimento, como para 
características maternais e de 
carcaça. Ainda mais se tratan-
do de uma raça como a An-
gus, que tem como principais 
características a habilidade 
materna e ótima qualidade de 
carcaça (marmoreio), sem dei-
xar de lado o desempenho em 
ganho de peso.

Evolução
É sabido que a raça Angus 

no Brasil tem evoluído muito, 
principalmente, no tocante aos 
novos índices de seleção dis-
poníveis no Promebo (o índice 
bio-econômico de carcaça é um 
exemplo). No entanto, devemos 
pensar em índices direcionados 
à vaca, relacionados à eficiên-
cia de desmame, longevidade, 
fertilidade e adaptação. Hoje, 
com maior domínio da genômi-
ca, a seleção para essas carac-
terísticas se tornou muito mais 
assertiva, pois, como sabemos, 
são muito influenciadas pelo 
ambiente e, portanto, apresen-
tam baixa herdabildiade e se 
expressam mais tardiamente 
na vida do animal.

Dessa forma, com as tec-
nologias disponíveis e sabendo 
do alto impacto econômico das 
características maternais e re-
produtivas, se faz necessário 
que os objetivos de seleção não 
sejam focados apenas no pro-
gresso genético dos critérios de 
desempenho ponderal, mas que 
busquem melhorias mais sig-
nificativas das características 
que tornam o rebanho mais efi-
ciente, produzindo fêmeas mais 
produtivas e lucrativas.

A pergunta que dá o título a este artigo refere-
se ao progresso ou melhoramento genético 
em nossos rebanhos. Hoje, nossos animais são 
melhores do que eram há 10 ou 15 anos atrás? 
se analisarmos somente as tendências genéticas 
dos programas de melhoramento, com certeza, 
tivemos progresso não só no número de animais 
e criadores participantes, mas também, 
notoriamente, na evolução das principais 
características e índices que ranqueiam os 
animais dentro dos sumários, sobretudo, os 
relacionados a ganho de peso (Índice desmama 
e Índice Final).
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A
s alterações mercadológi-
cas acontecidas durante o 
período de pandemia têm 

alguns itens que serão perma-
nentes e outros totalmente efê-
meros.

Os efêmeros serão aqueles 
de oportunidade onde a “febre 
digital” fez com que várias em-
presas se atirassem no mundo 
virtual assistindo aí uma opor-
tunidade de ganhar dinheiro.

Quando uma empresa não 
tem uma missão que permeia 
seu ideal ou que norteia suas 
ações e ainda só pensa no seu 
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bem financeiro, sua vida é curta.
Ou seja, apenas aproveitar 

um momento não vai fazer com 
que a empresa se solidifique, 
apenas a caracterizará como 
oportunista.

A primeira intenção sempre 

pesa mais e pensar apenas em 
ganhar dinheiro não traz nenhu-
ma segurança. Pior, pode tra-
zer problemas e visões ilusórias 
acerca do negócio, quando exis-
te a esperança de que o virtual 
anda sozinho e basta “estar lá”.

Antes de mais nada, as em-
presas tradicionais no segmento 
digital já têm em seu nascimento 
um “DNA” ligado ao consumi-
dor. E isso se dá em vários seto-
res de negócios.

Transferindo isso ao agro-
negócio, que se tornou a me-
nina dos olhos de nosso país, é 
possível observar essa mesma 
tendência. “O agro é um bom 
lugar para se ganhar dinheiro”. 
Mas não funciona assim e vemos 
isso em vários vendedores de di-
versos produtos que já estão no 
mercado faz tempo e ainda as-
sim enfrentam problemas sérios 
nesse período histórico negativo 
que estamos vivenciando.

Até mesmo as grandes in-
dústrias estão padecendo e, por 
consequência, fazendo com que 
seus consumidores padeçam.

Vejamos o caso das indús-
trias de máquinas agrícolas 
que hoje não têm como atender 
seus clientes de imediato, ainda 
que o consumidor compre uma 
máquina cara e possa pagar em 
dinheiro.

A falta de alguns insumos 
ou até mesmo o alto patamar 
de preços dos mesmos, as impe-
de de entregar seus produtos de 
imediato.

Alguns deles estão demoran-
do meses para chegar ao campo 
e isso faz com que os produtores 
busquem alternativas que aten-
dam suas necessidades rapida-
mente.

Assim, as empresas que atu-
am há muito tempo com produ-
tos diretamente voltados para o 
agro e tem aquele DNA ao qual 

me referi anteriormente, estão 
tendo a oportunidade de ver seus 
negócios, além de mais consoli-
dados, aumentando o volume e, 
consequentemente, o faturamen-
to.

O setor de agricultura é um 
que não pode esperar, tampouco 
deixar de lado a qualidade de 
seu trabalho.

O plantio não espera, a co-
lheita não espera; com isso os 
produtores estão optando por 
maquinário usado em boas con-
dições para comprar.

Em nosso marketplace, espe-
cializado no homem do campo, a 
procura por esses produtos au-
mentou significativamente no úl-
timo ano e agora em 2021 segue 
uma tendência até maior, aten-
dendo o produtor que, por força 
da função, sabe que: “O agro não 
para, o agro não pode parar.

O digital veio para ficar, mas 
para o agro pode ser uma 
faca de dois gumes




