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Tomar uma decisão correta muitas vezes não é fácil mas será sempre a 
decisão correta.

 Estava sentindo falta deste pequeno espaço que tenho para falar com vocês 
leitores do ABS News, e muitos leitores me enviaram mensagens para saber 
quando seria a primeira edição de 2014. Está aqui e como sempre com muita 
informação de qualidade, matérias atuais e comentários importantes.

Como fazemos todos os anos, nossos principais gerentes falam um pouco 
sobre suas expectativas do mercado de corte e leite para 2014, a influência 
dos diversos fatores que poderão afetar o produtor. O consenso geral é de que 
teremos um ano de preços firmes para ambos os mercados.

Temos ainda alguns números sobre o mercado da Inseminação Artificial em 
2013 que segundo a prévia da ASBIA cresceu 5,5% e poderá repetir este bom 
número para 2014.

Aqui na ABS Pecplan, iniciamos o anos de  2014 com a difícil decisão de 
estabelecer padrões extremamente rígidos de biossegurança para nossa 
Central de Tecnologia em Uberaba, quebrar anos de tradicionais visitas e 
passeios por entre os touros não foi fácil, mas foi acertada e o futuro irá nos 
confirmar.

Não deixe de ver nossa recém lançada campanha institucional Abraços, 
disponível em nosso site e redes sociais. Queremos que todos entendam 
que devem abraçar para valer seus negócios e a ABS está Com Você para 
ajudá-lo sempre. Boa leitura.

ABS News

Editorial

Márcio Nery
Diretor Geral ABS Pecplan
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LEITE EUROPEU

ABS Pecplan lança
Catálogo Leite Europeu 2014

por Klaus Hanser de Freitas – Gerente de Produto Leite

No início do mês de fevereiro, a ABS Pecplan lançou o novo catálogo de Leite Europeu 2014, 
com uma bateria que vai superar qualquer expectativa.

Com os relatos de melhor eficiência reprodutiva ao redor do mundo com a utilização do 
Real World Data®, a ABS Global se mobilizou para levantar ainda mais informações sobre 
fertilidade. Com isso, foram adicionados nessa bateria vários touros, inclusive com sêmen 
sexado, comenta Klaus Hanser de Freitas, Gerente de Produto Leite da ABS Pecplan.

Para esse catálogo, buscou-se o extremo na seleção da Bateria de Touros Genômicos, onde 
existem pais das novas gerações e várias opções de linhagens. Novos touros Jersey vêm para 
atender a crescente demanda por esta raça de eficiência comprovada e elevada produção de 
sólidos para a indústria.

 O Girolando é a raça de leite nacional que mais comercializou sêmen em 2013, mas ainda sofre 
com pouca informação sobre a progênie de touros. Por esse motivo, foram disponibilizadas 
informações do banco de dados da ABS facilitando a escolha dos produtores por esta 
genética. “Apresentamos neste catálogo informações de progênies dos touros Millenium e 
Torpedo, com mais de 60 filhas em lactação de cada um deles e em breve teremos informações 
suficientes para divulgar mais touros Girolando. Assim estamos atendendo a demanda do 
produtor de leite que utiliza essa genética: informação”, finaliza Klaus.

Acesse e faça o download do catálogo de Leite Europeu 2014 através do nosso portal: 
www.abspecplan.com.br/catalogos/le2014
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A sensação que temos quando um novo ano começa, 
é que temos um livro de páginas em branco, prontas 
para receber uma nova história, e que com muito 
trabalho, disposição e boas doses de otimismo este 
será o melhor ano de nossas vidas!

Quando falamos em negócios, mesmo projetando 
um ano melhor e dedicando toda nossa energia 
e disposição, sabemos que muitos outros fatores 
podem influenciar o sucesso de nossas ações e seus 
resultados.

Fazer projeções para qualquer segmento não é 
fácil, especialmente num mercado que sofre tantas 
influências externas, muitas delas incontroláveis. 
No entanto, os acontecimentos passados e atuais, 
o conhecimento, e principalmente a experiência, 
capacitam os profissionais do campo a enxergar 
as tendências de mercado e possibilitam que o 
planejamento e tomadas de decisões sejam feitas.

O ano começa com boas perspectivas de crescimento 
para o mercado pecuário, e a ABS Pecplan sempre ao 
lado de seus clientes, abraça este novo ano como 
uma nova oportunidade de fazer mais e melhor! 
Com uma bateria completa de touros de corte e leite, 
serviços técnicos de alta qualidade e uma equipe 
parceira e preparada, temos em mãos as ferramentas 
certas para fazer de 2014 um ano muito positivo.

O que esperar para o 
mercado pecuário em 2014

MERCADO
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Os especialistas da ABS Pecplan fazem suas análises e revelam 
suas expectativas para este ano, vejam:

“Acredito em um ótimo ano para preços 
de leite onde existe queda de oferta de 
produto por efeito da seca nas principais 
regiões produtoras, mas o que preocupa 
é a finalização da safra de grãos onde 
os custos de produção podem ser muito 
altos e diminuir muito a lucratividade.

Alguns produtores estão armazenando 
milho grão ou ensilando grão úmido”. 

Klaus Hanser de Freitas – Gerente Produto Leite America Latina 

“O mercado da pecuária de corte para 2014 está muito promissor: 
são recordes de exportação, de preços do boi gordo, gado de 
reposição, a agricultura cresce a cada ano, clima favorável na maior 
parte do Brasil, tudo converge a favor de investir na produção. 
Nas vendas de sêmen das raças taurinas, tivemos um crescimento 

de 18%, conforme 
a ASBIA, ou seja, o 
cruzamento industrial 
está aumentando cada 
vez mais em nossa 
pecuária. A heterose 
é uma ferramenta 
que vem de graça ao 
produtor, com o uso 
de raças taurinas, 

é possível antecipar um ano de produção 
da fazenda, isto representa muito dinheiro 
ao produtor rural! A IATF é uma tecnologia 
totalmente dominada pelos veterinários 
prestadores de serviço, que organizaram da 
estação de reprodução de muitas fazendas. Hoje 
quem utiliza a técnica, não quer saber de outra 
coisa e fala-se na resincronização, onde algumas 
propriedades já nem possuem touros no gado 
de cria. Prenhezes somente de inseminação 
artificial, com touros provados, melhorados 
geneticamente, o que aumenta ainda mais a 
produtividade. Este é sem dúvida um ano de 
investir na pecuária e na cria, pois vão faltar bois 
em um mercado emergente, consumindo mais 
carne, com a Copa do Mundo como acelerador 
do processo e daqui a dois anos as Olimpíadas! 
Nossa pecuária está preparada para esta 
demanda?”.

Marcelo Selistre – Gerente de Produto Europeu 

Corte

“Mercado Leite:

Um pouco lento 
neste início de 
ano devido a forte 
estiagem que o RS 
teve no final do 
ano passado, mas 

com ótimas expectativa para os próximos meses 
devido a estabilidade do mercado como um todo.

Mercado Corte:

O RS está em um momento bom de preços de 
gado gordo com valores superiores a R$ 4,10 o 
kg vivo do boi gordo e 3,80 e o kg da vaca gorda, 
diminuindo uma defasagem que havia entre 
custo total e margem líquida. É um momento 
delicado, devido, ao aumento do abate de fêmeas 
independentemente da idade, além do incremento 
muito grande das áreas de soja em campos de 
pecuária tradicional no RS.

Fazendo com que grande parte dos criadores 
diminuam os números de semoventes nas 
propriedades, mas com um lado positivo: lei da 
oferta x demanda, pois, quem reter matrizes, 
mantiver seus rodeios de cria com certeza terá 
uma margem líquida muito boa com a venda 
de terneiros de qualidade principalmente pela 
procura de animais oriundos de IA e IATF”. 
 
Raul Abreu – Gerente de Negócios 
Rio Grande do Sul

MERCADO
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“As nossas expectativas para 2014 são as melhores possíveis. Mesmo 
com a seca que atingiu o Distrito Sul e grande parte do Brasil nesse 
início do ano, os produtores continuam investindo em estrutura 
e genética. A valorização da arroba e do bezerro, expectativa de 
melhora rápida nos preços do leite e a continuidade do crescimento 
da IATF na nossa região nos faz crer em um ano muito bom para 
nossos negócios. Além disso os programas de inseminação artificial 
conduzido pelas prefeituras e órgãos de assistência agropecuária 

vem ganhando cada vez mais força e 
a utilização de inseminação artificial 
em pequenas propriedades é cada vez 
maior. A agricultura está em pleno 
crescimento nos Estados do PR e SC e 
diminuem a aceleração do aumento da 
área destinada à pecuária e com isso o 
produtor de carne e leite deverá investir 
em estrutura e em genética de ponta 

objetivando a eficiência de seu negócio. Quanto à nossa Equipe, 
estamos preparados com bateria de qualidade e motivação de sobra 
para os Desafios ao longo do ano”. 

Ricardo Koyama – Gerente de Negócios Distrito Sul 

“Apesar de ser um ano conturbado com copa do mundo e eleições, 
acredito que teremos um ano bom para a pecuária. O aumento do 
poder aquisitivo vem impulsionando os preços da arroba e do leite 
para cima, o que estimula e dá condições do produtor ser eficiente da 
porteira para dentro. Apesar da previsão de custos muito elevados 
dos grãos, vamos ter os preços da arroba e do leite muito elevados.

No caso do corte, as 
previsões de preço são 
as melhores possíveis, 
devendo chegar perto 
de R$130,00/arroba.

Quanto ao leite, 
especula-se preços 
próximos de R$1,40 já 
em maio. 

O mercado de genética já começou o ano em alta, 
o que demonstra que teremos um ótimo ano.”

Odilon Filho – Supervisor Distrito Sudeste

“A região nordeste ainda sofre os efeitos residuais 
da estiagem, tendo sido possível produzir 
volumoso, mas com sérios problemas nas 
resevas dos mananciais de água. Houve uma 
redução expressiva de rebanho na maioria dos 
estados e consequente redução da oferta de 
leite. Isto causou alta no preço pago ao produtor. 
Produtores mais preparados com reservas de 
alimento e água, estão sendo beneficiados pelo 
cenário. Enquanto produtores de menor porte 
sofrem com mais rigor os efeitos da estiagem. 
Com todos problemas sofridos, observamos uma 
reação na região, com produtores investindo 
na reestruturação da atividade, projetos sendo 

instalados e outros 
sendo ampliados.  
Os laticínios estão 
brigando menos por 
leite, cremos que 
pela entrada de leite 
spot oriundos de 
outras regiões. Mas 
acreditamos que o 
primeiro semestre 

será de crescimento na atividade leiteira. 

A região norte está passando por dificuldades 
momentâneas pelo excesso de chuvas, mas 
as previsões são animadoras, preços da carne 
estável, aumento da exportação de boi vivo, 
mercado de bezerros aquecido e consequente 
otimismo do setor. A mudança do estágio 
sanitário para livre com vacinação, está causando 
otimismo e já está gerando uma maior procura 
pelo cruzamento industrial. Frigoríficos sinalizam 
pagar bônus pela carne de qualidade. Março é 
caracterizado pelo encerramento da estação de 
montas e abril deve haver uma prorrogação da 
estação de montas. Com retomada da estação 
intermediária em junho”. 
 
Romero Cavalcanti – Supervisor Distritos 
Norte e Nordeste

MERCADO
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“A minha previsão para 2014 é que aqueles produtores que conseguem continuar 
baixando os seus custos unitários de produção por quilo e por litro, e aumentando 
o seu faturamento por hectare, terão mais chances de prosperar e expandir. Por 
exemplo, já faz 14 anos que a produção mundial de frango ultrapassou a produção 
mundial de carne bovina. O fato da carne de frango ser mais barata para o 
consumidor (porque custa menos por quilo para produzir) do que a de boi, explica 
por que hoje o mundo já produz aproximadamente 50% mais frango de que carne 
bovina.  A constante busca e implementação de práticas das melhores eficiências 

visando baixar o custo por litro ou quilo produzido é um 
determinante importante de quem prospera e expande”. 

Guy Prall – Gerente de Novos Projetos Genus PLC 

“O ano de 2014 inicia-se de uma forma totalmente diferente 
e muito mais vibrante no campo. No leite o aumento do 
preço pago ao produtor já será percebida em março e 
mesmo com um possível aumento dos custos de produção 
o produtor está animado com a perspectiva de uma boa 
lucratividade. Animais de reposição e em alta em função 
de muitos projetos que se iniciam nos estados de fronteira 

agrícola e a busca pela recomposição do rebanho do Nordeste. Câmbio 
desestimula as importações e ao contrário iremos voltar a exportar. No 
corte iremos ter um preço da arroba e do bezerro valorizados durante 
todo ano estimulando a implementação de tecnologias. Preocupação 
com o abate de fêmeas e uma possível redução do importante rebanho de 
fêmeas zebuínas. Iremos ver mais ainda a retenção de fêmeas F1. 

Mercado da IA aquecido, demandando cada vez mais qualidade e touros 
provados, irá com certeza crescer mais uma vez e trabalhamos com uma 
expectativa de 12%”.

Márcio Nery – Diretor ABS Pecplan

MERCADO
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Nosso cliente precisa de desempenho, ganho 
de peso, desenvolvimento acima da média dos 
seus animais, estamos conseguindo entregar este 
produto, através do conhecimento e treinamento da 
equipe ABS Pecplan, nossa bateria de touros nunca 
esteve tão bem ajustada ao mercado.

No início de fevereiro de 2014, fiz um breve giro pelos 
Estados Unidos e estive na central da ABS Global em 
DeForest-WI, e também na central parceira ORIgen, 
juntamente com o Gerente Global de Corte, Vasco 
Beheregaray Neto, para revisar novas opções. A 
ABS Global está investindo cada vez mais no Brasil, 
principalmente na raça Angus, com novos produtos 
conforme o mercado precisa. Ter um brasileiro como 
Gerente de Produto Global ABS das raças de corte 
está nos ajudando muito. Vasco tem a experiência 
de mais de 10 anos do mercado brasileiro,e sabe o 
que nosso cliente quer. Pág. 9

ABS Pecplan preparada 
para safra 2014!

por Marcelo Valente Selistre - Gerente de Produto Corte Europeu

Com a perspectiva de um excelente ano para a pecuária 
de corte, esta será uma oportunidade para colocar em 
prática tanta tecnologia disponível que possuímos no 
Brasil, em nutrição, sanidade e genética para obtermos 
a melhor produtividade, eficiência de produção e 
principalmente, aumentar a rentabilidade. Tratando-se 
de aumentar a produtividade, para atender a crescente 
demanda do uso de genética taurina no Brasil, com o 
cruzamento industrial, a ABS Pecplan já está preparada 
para a próxima safra de inseminação artificial. A ASBIA 
mostrou o grande crescimento da venda de sêmen das 
raças taurinas, principalmente da raça Angus, que em 
2013 cresceu 27%, atingindo a marca de 2,8 milhões 
de doses. A ABS Pecplan acompanha este crescimento, 
justamente porque estamos alinhados com o mercado, 
escutamos nosso cliente, oferecemos o produto que 
atende sua necessidade. Com o brilhante trabalho 
do nosso Grupo IATF, já com 6 anos de informações 
e mais de 320 mil dados avaliados de nossos touros, 
identificamos aqueles com fertilidade reconhecida na 
IATF, com um trabalho sério e confiável, pois sabemos 
quem, onde, quando e como foi realizado cada serviço. 
O SELO IATF da ABS Pecplan é a primeira opção dos 
veterinários do Brasil!

Progênie de CURVE BENDER pré-desmame, o N° 1
de vendas da ABS Pecplan, Naviraí/MS

Marcelo Selistre, Gustavo Morales, Klaus Hanser e 
Livia França na ABS Global, em De Forest, WI

EUROPEU CORTE
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Para a próxima safra, já estamos com uma lista de novas opções, confira algumas delas:

ANGUS

NOME

PRODUÇÃO CARCAÇA
ÍNDICES DE VALOR

PD PA EC PC AOL

DEP ACC DEP ACC DEP ACC DEP ACC DEP ACC $D $Conf $B

TOUR OF DUTY +91 .42 +148 .33 +,21 .33 +53 .20 +,65 .27 +65,94 +94,85 +90,87

RAMPAGE # +85 .38 +146 .33 +,21 .37 +70 .32 +1,44 .35 +46,78 +95,35 +120,04

AMERICAN MADE # +86 .30 +139 .31 +,22 .32 +28 .20 +,83 .26 +64,47 +84,06 +81,90

INSIDE TRACK # +76 .55 +132 .44 +,21 .34 +53 .29 +1,20 .34 +52,37 +79,38 +108,27

BRUISER +74 .75 +128 .58 +,26 .40 +20 .58 +,58 .59 +49,30 +74,61 +73,26

RESOLUTE +76 .44 +123 .34 +,20 .28 +32 .23 +,41 .28 +62,26 +66,23 +80,54

RESISTOL # +64 .32 +123 .33 +,24 .31 +55 .19 +1,00 .26 +45,99 +72,96 +111,50

STETSON # +63 .32 +123 .33 +,24 .31 +57 .19 +1,10 .26 +43,91 +73,53 +118,20

PROFICIENT # +68 .32 +118 .35 +,25 .31 +33 .18 +,79 .26 +44,05 +63,52 +101,55

RESERVE +68 .29 +116 .32 +,07 .36 +43 .24 +1,27 .29 +56,04 +60,69 +112,89

SUPERIOR +64 .35 +116 .36 +,15 .33 +28 .22 +,52 .29 +45,89 +62,88 +77,89

PEERLESS # +69 .61 +115 .41 +,18 .37 +37 .30 +,76 .38 +60,00 +58,74 +103,46

ABSOLUTE +65 .76 +115 .64 +,21 .38 +35 .60 +,78 .61 +51,87 +60,92 +95,42

PAYWEIGHT 1682 # +67 .52 +114 .33 +,18 .29 +62 .18 +,54 .26 +48,80 +58,42 +99,72

FRONT & CENTER +66 .35 +114 .37 +,17 .38 +21 .31 +,92 .34 +57,44 +58,96 +78,33

EUROPEU CORTE
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“Tour of Duty é um touro impressionante, foi o que mais me chamou a atenção na visita à ORIgen, tamanho, 
comprimento, musculatura, profundidade de costelas, excelentes aprumos e um racial impecável, depois conferi 
suas DEPs, que confirmaram ser uma ótima opção ao nosso mercado.”

TOUR OF DUTY – Foto da revisão dos touros nos 
EUA, por Marcelo Selistre

RESISTOL – Filho de Tender X BIG MAC

A ABS também está apostando na genética nacional, o 
BIG MAC, entre os TOP 10 de vendas, SELO OURO IATF, tem 
ainda mais apelo de vendas, pois agora temos a sua prova 
genômica Clarifide Zoetis, destacando-se em todas as 
características de alta performance, confirmando ser uma 
excelente opção!

Clarifide Zoetis 2013

ID 

Animal

Crescimento e Altura Eficiência Carcaça

Peso à Desmama Peso ao Sobreano Altura ao Sobreano Peso a Idade Adulta Altura à Idade Altura
Ingestão de 

Matéria Seca

Consumo Alimentar 

Residual
Peso da Carcaça

MVP % Rank MVP % Rank MVP % Rank MVP % Rank MVP % Rank MVP % Rank MVP % Rank MVP % Rank

BIG MAC 57 19 89 21 0.3 11 91 2 0.6 26 1.15 94 -0.02 58 38 23

EUROPEU CORTE
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POLLED HEREFORD

Reculuta PATRIOTA L231 – O melhor touro produzido na Reculuta 
Agropastoril! E por que não o melhor P. Hereford produzido no Brasil?

PATRIOTA pesou 622 kg aos 14 meses de idade, com 40,5 cm de 
CE, possui todas as características que se busca em um Touro Pai - 
Carcaça, Fertilidade, Pigmentação e fácil pelechamento. Sua mãe é a 
vaca número 1 da Reculuta.

Além destas opções, muito mais também em outras raças, como 
Brangus e Braford da Argentina vêm compor nossa bateria de touros, 
em breve maiores informações.

Peso ao nascer (kg) Peso a desmama (kg) Peso ao sobreano (kg) Ganho pós desmama (kg) Circunf. Escrotal (kg) Indice Qualificação Geral

DEP N DEP D DEP M TM PS GPD CE IQG

0,19 5,79 2,7 3,98 17,35 13,98 0,85 3,24

Top 0,3% Top 4% Top 3% Top 0,1% Top 0,1% Top 0,1% Top 0,1%

Sumário de Touros Pais Pampaplus 2013

RECREIO NOBRE N 440

RECULUTA PATRIOTA L231 

RECULUTA F 041

RECULUTA A 118

RECULUTA A 093

RECREIO T 103

RECULUTA G 017

16 outubro, 2010 

Peso Nascer: 36 Kg 
Peso Desmame: 287 Kg 
Peso aos 2 anos: 945 Kg 

Frame: 6

EUROPEU CORTE



SERVIÇOS TÉCNICOS NO NORDESTE

Equipe Técnica ABS 
presente na evolução 
da produtividade e 
qualidade do Leite
no Nordeste

Durante o período de 03 a 15 de fevereiro de 2014 a equipe técnica 
leite da ABS Pecplan esteve presente na região nordeste com intuito 
de expandir nossos serviços de Monitoramento Reprodutivo, ABS 
Monitor, acasalamentos e GMS. Nesse roteiro tivemos a oportunidade 
de visitar 4 estados, entre eles Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco 
e Sergipe, onde fomos muito bem recepcionados tanto pelos nossos 
representantes comerciais, como pelos produtores de leite. Durante 
as visitas nos impressionou muito a qualidade dos rebanhos e o 
compromisso com a atividade leiteira.

O Clima dessa região, diferentemente do que se imagina, é muito 
propício a produção de leite. Um clima seco (baixa umidade), com ventos 
constantes e noite com temperatura amena. Tais características de clima 
favorecem o controle de barro e lama evitando problemas podais e de 
sanidade da glândula mamária. 

por Raul Andrade - Gerente Dep. Técnico Leite ABS
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O maior entrave da atividade porém, é a falta de 
água, prejudicando a produção de alimentos, na qual 
é superada pelos produtores de forma exemplar e 
totalmente satisfatória. A base da alimentação dos 
animais no Nordeste é a Palma forrageira, um alimento 
altamente nutritivo e sua produção se adapta muito 
bem ao clima da região. Quando se compara a Palma 
forrageira com as forragens tradicionais, como cana de 
açúcar e silagens em geral, é possível perceber que os 
carboidratos não fibrosos (que se refere a quantidade 
de energia) é muito alto para uma forragem, além de ser 
uma forragem  que possui alta produtividade por área 
(Palma 26 tonMS/ha, Silagem de Milho 14 tonMS/ha).

Palma Forrageira: Fazenda Baronesa, Altinho/PE Fazenda São José, Nossa Senhora da Glória/SE

SERVIÇOS TÉCNICOS NO NORDESTE
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Já nas fazendas que investiram em projetos de tanques, 
açudes e poços artesianos aliados a irrigação, hoje  se 
consegue produzir alimentos com grande variedade 
(pastagens de capim, silagem de milho, silagem de 
cana entre outras) de excelente qualidade e quantidade, 
aumentando assim sua eficiência e lucratividade na 
atividade leiteira. Um exemplo fiel de que um projeto bem 
estruturado e administrado trazem bons frutos podemos 
citar a Cialne, a Tijuca Alimentos e a Flor da Serra, parceiros 
ABS, sediados no estado do Ceará e que hoje representam 
a eficiência de produção de leite no Nordeste.

Cialne: Frísio Inglês em pastejo rotacionado, projeto em 
parceria com ABS, iniciado em 2005 hoje é um sucesso.



Equipe ABS com o Sr. Everardo, proprietário 
da Tijuca Alimentos

Limoeiro do Norte/CE: canais para irrigação de forragens Flor da Serra: pastejo irrigado

SERVIÇOS TÉCNICOS NO NORDESTE

A Tijuca Alimentos, do proprietário Raimundo Everardo 
Vasconcelos – Fazenda Soever em Beberibe/CE, é um 
exemplo real que uma parceria bem estabelecida gera 
resultados satisfatórios. A propriedade já utiliza os 
serviços técnicos ABS (ABS Monitor e GMS) a mais de um 
ano e vem colhendo os frutos desse trabalho em equipe.

“Depois que começamos a utilizar o ABS Monitor nossa 
eficiência reprodutiva na Fazenda aumentou, conseguimos 
produzir mais prenhezes e ser mais eficientes nas inseminações. 
Hoje o programa nos alerta como e quando agir.”

José Cleiton dos Santos
Responsável pela reprodução Tijuca Alimentos

“Trabalhar com o ABS Monitor e com o GMS nos dá uma 
segurança e uma capacidade de tornar a propriedade assistida 
mais produtiva e lucrativa.”

Francisco Jardel Lemos de Castro 
Técnico MilkService, assessor ABS na Tijuca Alimentos.
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Filhas de Teatro e Geneva (Aécio Fernandes)

Ricardo Roriz: melhor expositor Girolando 5/8 do estado

SERVIÇOS TÉCNICOS NO NORDESTE

Em nossa visita à Natal/RN, visitamos clientes 
focados em produção de genética Holandesa e 
Girolando, buscando animais diferenciados ao clima e 
encontraram no GMS a melhor opção de acasalamentos 
do mercado e no ABS Monitor a melhor ferramenta 
para maximizar a produção de prenhezes. Dentre os 
criadores destaque da região, podemos citar o trabalho 
dos parceiros Manoel Montenegro Neto, Ricardo Roriz 
da Rocha e Aécio Pinheiro Fernandes que se dedicam 
para o crescimento da pecuária leiteira no estado.
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“Sou um adepto dos serviços técnicos da ABS, já utilizo o ABS 
Monitor a algum tempo, onde me auxilia no monitoramento 
reprodutivo da propriedade e acompanhamento do rebanho. 
Além disso, nessa última visita da equipe técnica ABS pude 
atualizar meus acasalamentos e me direcionar nas melhores 
opções para formação das minhas futuras bezerras Girolando 
de destaque.”

Ricardo Roriz da Rocha
(Fazenda Santa Luzia/RN)

Aécio Pinheiro Fernandes - RN: rusticidade,
qualidade e alta produtividade no sertão. 



SERVIÇOS TÉCNICOS NO NORDESTE

A atividade leiteira no estado de Pernambuco se 
tornou empresarial, onde há uma preocupação 
muito grande na especialização da mão de obra 
e uma maior eficiência de produção por hectare, 
já que os índices pluviométricos da região são um 
pouco mais favoráveis em relação as outras regiões. 
Moacir do Santos Rodrigues proprietário da Fazenda 
Paulista - Garanhuns/PE, parceiro ABS vem se 
destacando na atividade através da organização de 
seu rebanho. Moacir iniciou utilizando o RMS,  e hoje 
migrou para o ABS Monitor, buscando melhorar ainda 
mais a agilidade e eficiência na rotina de trabalho. 

Sem dúvida nenhuma, o Nordeste é uma região muito 
promissora a atividade leiteira e em plena expansão. 
A Equipe ABS estará sempre presente nesse processo, 
oferecendo o que tem de melhor no mercado de sêmen 
e serviços auxiliando o produtor na maximização de 
seus resultados.

Em nossa passagem por Sergipe, tivemos a oportunidade de participar do Dia de Campo organizado por Dr. Ranílson 
Cavalcante  na Fazenda São José, de Marcelo Barreto de Souza, um exemplo de dedicação e empreendedorismo 
na pecuária leiteira. No encontro pudemos falar sobre os resultados obtidos com o ABS Monitor na propriedade e 
compartilhar a experiência com outros produtores da região que buscavam maiores informações sobre os serviços 
técnicos da ABS . 
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Fazenda Paulista (Garanhuns/PE):
pastejo irrigado rotacionado.

Dia de Campo Fazenda São José, Nossa Senhora da Glória/SE

“O ABS Monitor tornou mais dinâmico e atrativo a coleta de 
dados e administração de meu rebanho. A ABS nos fornece 
além do material genético, um pacote de serviços.” 

Marcelo Barreto de Souza
(Fazenda São José)



ATUALIZAÇÃO COM FOCO EM LEITE E CORTE
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Distrito Norte/Nordeste 
realiza Encontro de 
Atualização com foco 
em Leite e Corte

ENCONTRO LEITE NO CEARÁ

Nos dias 3 e 4 de fevereiro, foi realizado em Fortaleza o Encontro de 
Atualização em Leite do Distrito Norte /Nordeste da ABS Pecplan. 
O encontro teve como objetivo atualizar a equipe do Nordeste 
quanto aos Produtos e Programas Técnicos, Desempenho e 
Planejamento de Estratégias para os próximos meses. No primeiro 
dia, foram abordados temas sobre Atualização do Desempenho 
Geral e lançamento de novos projetos, apresentado pelo Diretorda 
ABS Pecplan, Márcio Nery. O Gerente Técnico Leite, Raul Andrade, 
comentou sobre a Bateria de Leite e atualizou os participantes 
sobre o Programa ABS Monitor, mostrando o 
sucesso no Brasil, especialmente no 
Nordeste. Péricles Montezuma, 
representante comercial ABS 
Pecplan de Fortaleza/CE,  e seu 
colaborador Jadel, falaram sobre o 
sucesso do Programa ABS Monitor 
no Ceará e, mostraram a todos o 
grande exemplo a ser seguido.



ATUALIZAÇÃO COM FOCO EM LEITE E CORTE

Equipe ABS Pepclan com o Sr. Raimundo Everardo e Esposa

No segundo dia, foi realizado um Dia de Campo na 
Fazenda Tijuco, de propriedade do Sr. Raimundo 
Everardo Vasconcelos. Nesta etapa, foi apresentado à 
equipe a evolução e resultados obtidos em um ano de 
implementação do ABS Monitor. Também puderam ver 
excelentes vacas, produtos de touros ABS com destaque 
para algumas fêmeas em lactação, produto da genética 
de touros Holandeses linhagem Frísio.

Apresentação de Raul sobre ABS Monitor Equipe ABS Pepclan com o Sr. Raimundo Everardo
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ATUALIZAÇÃO COM FOCO EM LEITE E CORTE
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ENCONTRO CORTE NO PARÁ

Aconteceu em Marabá, nos dias 13 e 14 de fevereiro, 
o Encontro de Atualização em Corte do Distrito Norte/
Nordeste da ABS Pecplan. No primeiro dia foram 
abordados temas sobre o Desempenho Realizado 
e Planejamento Comercial para o próximo período, 
apresentados por Romero Cavalcanti e Alexandre Lima, 
Gerente Nacional de Negócios. O Gerente de Produto, 
Marcelo Selistre, exibiu as atualizações do Europeu 
Corte e apresentou os novos enfoques nas provas. 
Reinaldo Carvalho, Técnico Corte, falou sobre os novos 
touros da raça Zebu Corte.

Aproveitando a oportunidade, Cristiano Ribeiro, 
Gerente Dpto. Técnico Corte e Coordenador IATF, 
apresentou o Projeto do ABS Monitor para o Corte, o 
que gerou grande expectativa no grupo. Para tornar o 
evento ainda mais completo, Klaus Hanser, Gerente de 
Produtos Leite, realizou uma apresentação online sobre 
as atualizações do Leite, já que no Maranhão o foco no 
Leite vem crescendo bastante. “Este é o terceiro encontro 
realizado com foco na região Norte, que vem crescendo 
ano a ano devido ao excelente nível técnico e comercial 
do grupo, além da inclusão de novos componentes”, 
comenta Romero Cavalcanti. “Não tenho dúvidas que o 
objetivo da reunião foi alcançado”, acrescenta

ConfraternizaçãoApresentação de Cristiano sobre ABS Monitor

Equipe ABS com os participantes
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O Encontro proporcionou aos participantes um 
treinamento técnico comercial, oportunidade de interação 
e troca de experiências. Na noite do dia 13, os participantes 
e seus familiares que residem em Marabá, juntaram-se 
para um jantar de confraternização nas margens do Rio 
Tocantins. 

No segundo dia, foi realizada uma atualização com o 
Grupo IATF. O encontro foi coordenado por Cristiano 
Ribeiro, que falou sobre os resultados nacionais e 
regionais. Essa etapa do evento contou com a participação 
do Gerente de Produção, Dr. Fernando Vilela, que fez à 
equipe uma apresentação sobre os avanços da tecnologia 
do sêmen produzido pela ABS Pecplan, razão para o 
progresso na média do percentual de prenhes alcançada 
pelos touros com informação de resultado de campo. “A 
equipe do Distrito Norte/Nordeste é uma das que mais 
tem colaborado com informações para o Grupo IATF. Por 
isso, torna-se necessário uma atualização regional, que 
já acontece pelo segundo ano consecutivo”, comenta 
Romero.

Aproveitando a oportunidade, Dr. Ernani Walter, 
Representante Comercial da Região de Paragominas, 
adicionou mais conhecimento à equipe abordando o tema 
“Manejo Nutricional e Reprodutivo em matrizes destinadas 
ao Programa IATF” e, Dr. Waldemar Rickli, Representante 
Comercial da Região de Marabá, apresentou os resultados 
diferenciados utilizando sêmen Fertility Plus., “Sem dúvidas 
o Encontro foi realmente uma oportunidade de bons 
debates e transferência de experiências preciosas entre 
os colegas que estão no campo. Com certeza, os maiores 
beneficiados serão nossos clientes”. Finaliza Romero.

“A reunião realizada em Marabá foi um sucesso, tendo 
mobilizado a força de vendas junto à equipe técnica do 
norte do país e gerências ABS, para uma atualização 
dos produtos e celebrarmos os resultados comerciais.  A 
oportunidade proporcionou uma análise precisa do 
mercado regional com base no desempenho de vendas em 
2013. A integração do grupo de trabalho, possibilitou rever 
as estratégias previstas no plano de negócios em vigor, 
para garantirmos nosso crescimento naquele mercado, 
reconhecidamente,  um grande potencial para a expansão 
da tecnologia de IA nos rebanhos de corte e leite.”

Alexandre Lima  

“A região Norte do país tem uma pecuária exuberante, 
o potencial da região é impressionante, com o avanço da 
agricultura, a intensificação da pecuária anda junto e 
assim acelera-se todo o ciclo. O cruzamento industrial na 
região é muito importante e crescente a cada ano. Nossa 
equipe está alinhada com o mercado, muito capacitada, 
com prestação de serviço de IATF, a resincronização 
é um tema que ganhou importância. Não tem outro 
meio de ter animais produtivos que não seja via IA, a 
reposição está difícil e o mercado da carne favorável à 
investimentos. Foi um evento muito proveitoso, parabéns 
à equipe e sucesso a todos.”

Gustavo Morales

“Evento importante onde a atualização das informações e produtos são essenciais para o profissionalismo da equipe. 
Ficou claro que nossa equipe da região N/NE está preparada para atender nossos clientes com serviços diferenciados. 
Com a participação aproximada de 30 técnicos veterinários que realizam a técnica da IATF, atuando nesta tecnologia 
que, sem dúvida, está promovendo o crescimento do mercado e disponibilizando aos nossos clientes produtos 
diferenciados e serviços profissionalizados e promovendo o desenvolvimento da pecuária e aumentando a lucratividade 
da propriedade. O treinamento é um item essencial para a preparação e atendimento com qualidade.”

 
Cristiano Ribeiro

COMENTÁRIOS



BIOSSEGURANÇA ABS

Central ABS 
Pecplan investe em 
inovações na área de 
biossegurança 

por Dr. Fernando Vilela - Gerente de Produção da ABS 
redigida por Regina Rodrigues - Jornalista

Ações serão importantes para garantir 
a saúde e bem-estar dos animais, bem 
como a qualidade do sêmen produzido. 
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Desde o início de janeiro, a nossa central em 
Uberaba/MG, implantou medidas inovadoras visando 
elevar o já consagrado padrão de segurança e qualidade 
de biossegurança.

Na prática, foram adotados procedimentos para 
garantir a saúde e bem-estar dos animais, o que impacta 
diretamente na excelência e sanidade do sêmen 
produzido. Assim, visitas ao laboratório, quarentenário 
e área de logística da Central deverão ser agendadas e 
com um período de carência de 72 horas sem contatos 
com animais. Uma medida fundamental para reduzir 
possíveis riscos de contaminação, uma vez que boa 
parte dos vírus permanece ativa nas vias respiratórias 
dos humanos por mais de 48 horas.

SEU PATRIMÔNIO,
A I N D A  M A I S  P R O T E G I D O .



PIONEIRISMO

A ABS Pecplan é pioneira no Brasil a estabelecer 
procedimentos de segurança na área de bovinos, 
mais especificamente em tecnologia de sêmen. Os 
segmentos de aves e suínos já adotam medidas 
similares. “Vários setores, além do agronegócio, 
prezam por medidas de segurança nas visitas às 
suas instalações; não só no Brasil, como também nos 
Estados Unidos e Europa”, reforça Dr. Fernando. 

BIOSSEGURANÇA ABS

“A nossa intenção com esses procedimentos é fazer com 
que as visitas continuem a serem realizadas, porém 
atendendo aos mais exigentes padrões internacionais 
de segurança. Inovações que favorecerem a sanidade e o 
bem-estar dos animais e que irão reverter em benefícios 
para os produtores”

 
 
 

Dr. Fernando Vilela
Gerente de Produção da ABS
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PRÓXIMOS PASSOS

Após a implantação do agendamento das visitas, outras medidas de biosseguranças 
serão estabelecidas. Será construído um novo quarentenário com uma série de 
medidas para um elevado padrão de proteção e a equipe também passará por 
treinamentos de conscientização e importância dos procedimentos adotados. 
“O nosso trabalho é sempre levar confiança e garantia de qualidade e seriedade 
aos clientes e parceiros. Adotando medidas de segurança sanitária, estamos apenas 
reforçando os nossos pilares e nos qualificando, cada vez mais, para atender o 
mercado internacional”, finaliza Dr. Fernando Vilela.

O agendamento deverá ser feito através da Central da ABS 
Pecplan, pelo telefone (34) 3319.5400. Mais informações, 
acesse www.abspecplan.com.br

01. As visitas passam a ser agendadas. Não serão permitidas 
caravanas nacionais e internacionais de excursão sem 
agendamento prévio; 

02. O visitante deverá estar, no mínimo, 72 horas sem contato 
com animais;

03. O laboratório, o quarentenário e a área de logística terão 
acesso restrito. 

BIOSSEGURANÇA ABS
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COMO FICA A VISITAÇÃO À CENTRAL A PARTIR DE AGORA?

COMO AGENDAR AS VISITAS?
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Impacto Global,
um touro por Vez

TOUROS LÍDERES
EM TIPO 

TOUROS LÍDERES
EM TIPO 

traduzido por Adolfo Ferreira - Técnico Leite

A ABS Global e St. Jacobs ABC uniram-se ao longo das ultimas duas décadas e meia para 
fornecer ao mercado mundial de touros animais líderes em tipo. A dupla reuniu ao longo 
dos anos muitos touros elite de alto tipo, e só por meio de uma parceria inédita é possível 
manter esse grupo de animais no topo da lista dos líderes.

Na década de 90 a ABS reconheceu a necessidade de produzir touros elite para tipo, 
para disputarem as pistas em um momento em que seu foco não era adquirir aquele 
tipo de touro. Enquanto o programa ABS teve sucesso produzindo vários touros de alto 
tipo, eles enxergaram uma oportunidade para uma parceria com a St. Jacobs cujo único 
foco estava em famílias de animais de alto tipo. As duas empresas se uniram então, para 
fornecerem juntas, alguns dos melhores touros para tipo do mercado.

Hoje, a poderosa equipe comercial ABS é a representante exclusiva dos produtos St. 
Jacobs e dispõe de uma ampla gama de materiais de marketing como flyers, anúncios 
e internet marketing para divulgar seu grupo de touros. A St. Jacobs está empenhada 
em promover seus touros e, tudo isso, aliado ao forte desejo da ABS em disponibilizar 
um produto de qualidade para seus clientes, fez surgir essa parceria que as tornou 
inigualáveis quando falamos de animais de tipo.

Basta refletir sobre alguns nomes relacionados às duas companhias que você vai 
entender porque eles dizem ter um “orgulho do passado e um futuro brilhante”.



ABS & ST. JACOBS

Pág. 26

FLEETRIDGE MONITOR (EX-92)

Um dos touros ícones para tipo da ABS nos anos 1960, 
Monitor foi um excepcional pai para produção bem 
como para tipo em 1981 com a Grande Campeã da World 
Dairy Expo, J-WS Monitor Racheal (EX94 3E).

HANOVER-HILL TRIPLE THREATRED (VG-89)

Triple Threat foi pai de fêmeas de muita saúde e com bom 
conjunto de pernas e pés antes mesmo da mensuração 
dessas características. Triple Threat é uma das fontes mais 
comuns do gene vermelho da raça e seu impacto em 
pedigrees vermelhos é bastante notável.

PACLAMAR BOOTMAKER (EX-94)

Bootmarker era conhecido como um pai de excelentes mães, 
e muitos de seus descendentes influenciam a raça até hoje. 
Bootmaker tem linhagem Snowboots Wis Milky Way (EX-
97 3E), e produziu famílias de vacas excelentes. Uma fêmea 
destaque foi Wapa Bootmaker Mandy (EX-96 3E), Uma fêmea 
destaque foi Wapa Bootmaker Mandy (EX-96 3E), nomeada 
na All-American com 2 anos de idade em 1975.

S-W-D VALIANT (EX-95)

Valiant era conhecido por adição de estrutura e forma 
leiteira justo na época em que criadores americanos e 
canadenses buscavam essas características. Foi um touro 
de impacto na raça tanto pelos seus filhos quanto pelas 
suas filhas e, como resultado, Valiant pode ser encontrado 
com mais frequência nos pedigrees holandeses do que 
qualquer outro touro. Com o tempo muitos de seus filhos 
foram encontrados nas baterias de inúmeras centrais 
em todo o mundo e suas filhas se tornaram vencedoras 
muito bem sucedidas. Sua progênie vencedora inclui 
duas filhas campeãs em Royal: Du-Ma-Ti Valiant Boots 
Jewel (EX-93) em 1988, e Ruti Valiant Prude (EX-90 2E) 
em 1989. Valiant é, certamente, um dos touros mais 
emblemáticos da história da raça.

OCEAN-VIEW SEXATION (VG-88)

Sexation esteve nas sombras de Valiant durante seu tempo 
na ABS. No entanto, Sexation foi um touro a frente do seu 
tempo com ótimos componentes, Um touro cujas filhas 
eram conhecidas por longa vida produtiva, úberes que 
suportam várias lactações e por sua estrutura e pelagem 
negra. Sexation está no pedigree de grandes touros de 
longevidade da raça incluindo Ked Outside Jeeves-ET.



ABS & ST. JACOBS

Pág. 27

MARKWELL KITE-ET (EX)

Kite é outro filho de Stookey Elm Park Blackrose-ET 
portador de fator vermelho. Ele transmite estrutura 
aliada a um equilíbrio de força e forma leiteira. Seus 
descendentes tiveram um impacto importante nas pistas 
de holandês vermelho e branco. Kite fez muitas campeãs 
tais como Yursden Kite Caramac (EX-92).

KED JUROR-ET (GP-82)

Um bisneto de Sexation e tatara-neto de Bootmaker, Juror 
continuou a tradição de uma família de úberes duradouros. 
Juror gerou numerosos vencedores em todo o mundo e 
ficou conhecido por vacas de estrutura e pelagem negra 
que tinham uma combinação ideal de leite e força.

INDIANHEAD RED-MARKER-ET (EX)

Este filho de Stardust e mãe Stookey Elm Park Blackrose 
ET-EX96 deu continuidade a uma família de estrutura 
poderosa e grande estilo nas pistas combinado ao fator 
vermelho. Sua filha Budjon Redmarker Desire (EX-96 3E) 
foi Grande Campeã da World Dairy Expo em 2005.

ROYLANE JORDAN-ET (EX-95)

Roy foi o filho mais popular de Juror, e um especialista 
em produzir animais de alto tipo cujas filhas poderiam 
chamar sua atenção tanto no freestall quanto nas pistas. 
Conhecido por transmitir estatura, leite e bons úberes 
Roy vendeu mais de um milhão de doses pela ABS. Dentre 
muitas de suas filhas vencedoras destaca-se Harvue Roy 
Frosty (EX-97), Grande Campeã da World Dairy Expo em 
2009 e 2010. 

REGANCREST DUNDEE-ET (EX-95)

Este é um dos mais completos touros das pistas 
americanas da sua geração. Dundee imprime leite e 
força em combinação com largura de garupa e úberes 
posteriores bem proeminentes. Dundee é um filho de 
Snown-Denises Dellia (EX-95, GMD DOM) e foi pai de 
inúmeras vencedoras no mundo todo. É pai de 1474 
filhas classificadas EX-90 ou superior.

SANDY-VALLEY BOLTON-ET (EX-90)

Bolton certamente desafia as probabilidades como um 
líder da raça para produção e de úberes excepcionais. 
Bolton tem uma combinação notável de força, forma 
leiteira, úberes e pernas e pés que fizeram dele um 
favorito para os criadores que procuram animais de tipo 
e alto PTA.
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PICSTON SHOTTLE-ET (EX-96)

Shottle deixou sua marca e suas manchas na raça 
holandesa como poucos touros na história. Adquirido 
pela ABS no Reino Unido, Shottle tem sido um embaixador 
global de genética ABS com uma combinação de 
linhagem canadense, italiana e americana. Enquanto 
seu impacto na raça certamente vai muito além da 
conformação, este ícone EX-96 da ABS é conhecido por 
produzir vacas equilibradas que melhoram à medida que 
amadurecem. O bom temperamento deste touro de 14 
anos transmitido às suas filhas torna prazeroso trabalhar 
com o fato de que elas estão sendo admiradas nas pistas 
e gerando lucro nas propriedades leiteiras.

Ler sobre esses líderes da raça lhe fará relembrar das suas 
filhas em pistas, em algumas fazendas ou até mesmo em 
seu próprio rebanho. Os poucos touros mencionados 
nesta lista representam um a cada um milhão e suas 
filhas destacam-se tanto nas pistas quanto nas fazendas. 

O trabalho focado da St. Jacobs e da ABS nas famílias de tipo elevado e touros destaques ainda continuará produzindo 
animais como estes por muitos anos. É difícil prever quando surgirá o próximo destaque, mas é certo dizer que a St. 
Jacobs e a ABS continuarão produzindo filhas e filhos líderes da raça para tipo. O futuro dessa brilhante parceria está 
apenas no começo.

Reprinted with permission from HolsteinWorld – Reproduzido com a autorização da HolsteinWorld

SCIENTIFIC DESTRY-ET*RC (VG-88)

Este touro de fator vermelho está entre os líderes de 
tipo da raça. Suas filhas destacam-se nas exposições 
com úberes proeminentes e um estilo incrível. Com uma 
família de animais extraordinários e de alto TPI, Destry*RC 
irá continuar, com certeza, entre os melhores touros de 
tipo da raça. Dentre as várias filhas de alta pontuação 
Greenlane Destry Laurel (VG-88) foi a 1ª Sênior de 2 anos 
de idade, Campeã Internacional e Grande Campeã HM da 
BC Spring Show em 2013, nomeada a novilha Unânime 
All-American Vermelha & Branca no Outono para Leite em 
2012, foi a 1ª Novilha em Lactação e Reservada Campeã 
Internacional da Feira Internacional de Vermelha & Branca 
na World Dairy Expo em 2012, foi nomeada bezerra All-
American Vermelha & Branca no Outono em 2011 e 
recebeu o título de Campeã Júnior da Feira Internacional 
Vermelha & Branca na World Dairy Expo em 2011.

MS ATLEES SHT AFTERSHOCK-ET (VG-87)

Um filho de Shottle que impressiona tanto nas pistas 
quanto nas fazendas. Este touro vem da MD-Delight 
Durham Atlee-ET’s (EX-92, GMD, DOM) legado de 
filhas com belos úberes, bem equilibradas e muito 
estilo. Aftershock é muito semelhante ao seu lendário 
pai, Shottle, porém incrementa mais qualidade óssea, 
profundidade de costelas e estilo como sua mãe Atlee. É 
pai da Campeã e da Reservada Campeã Fêmea Jovem da 
World Dairy Expo 2012.



ASBIA

MERCADO DA I.A. 
RESULTADOS 2013

por Márcio Nery - Diretor ABS Pecplan

Finalmente temos o relatório ASBIA 2013 e os resultados preliminares 
que apresentamos na semana passada não sofreram nenhuma 
alteração nos dados mais importantes.

O mercado total contando as exportações foi de 13 milhões de 
doses, o que representa um crescimento de 5,5% em relação a 2012.

Foram 7,6 milhões de doses de corte e 5,3 milhões de doses de 
leite, este último com uma ótima evolução quando comparado aos 
anos anteriores.

Com 3,3 milhões de doses o Angus foi a raça que mais vendeu, 
seguido do Holandês com 3,1 milhões e Nelore + Mocho com 2,9 
milhões de doses.

Considerando apenas as vendas realizadas nos estados da federação, 
temos a seguinte situação que podem ser vistas nos gráficos a seguir.
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LEITE - DOSES

2013 - % POR RAÇA 2013 - % POR RAÇA 2013 - % POR ESTADO

Crescimento em todas as raças com destaque mais uma vez para o Girolando com 26%.

CORTE - DOSES

Angus cresce 21% e sustenta o crescimento no corte.

4 raças representam 98% das vendas. Angus e Nelore representam 92% do total.
MG e RS continuam sendo os grandes mercados da IA, 
mas as áreas de corte no MT, MS e PA não param de 

crescer a participação e já respondem por 28%.

ASBIA



BOTIJÕES

A venda de 7.433 botijões é 12% menor que  em 2012.

EXPORTAÇÕES
 
O ano que começou bem terminou com números 20% inferiores a 
2012. Foram 181 mil doses em 2013. Colômbia e Paraguai responderam 
por  63% destas doses.

PRODUÇÃO

O ritmo da produção aumentou em relação ao 1º semestre mas mesmo 
assim houve redução de 20% em relação a 2012. 

IMPORTAÇÃO

As importações ficaram estáveis com 6,5 milhões de doses 
importadas. Tanto no corte quanto no leite USA e Canadá representam 
86% deste total.

PERSPECTIVAS PARA 2014

O ano começa com muito ânimo para o produtor investir em genética 
e temos um anúncio do governo de um plano para estimular o 
investimento em genética bovina de corte e leite. Vamos ver com isso 
será feito.

Sem levar em consideração problemas climáticos que podem afetar 
a estação de monta temos uma boa perspectiva de que 2014 poderá 
apresentar um crescimento de 10%.

A atenção do produtor deve estar voltada a antecipar as compras pois o 
estoque das Centrais está muito enxuto e a pressão do câmbio poderá 
pressionar os preços do produto importado.
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FERRAMENTAS DE SUCESSO
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GMS e ABS Monitor, 
ferramentas de 
grande sucesso

por Fábio Garcia – Promotor de Vendas

A ABS PECPLAN disponibiliza aos seus clientes produtores de leite duas 
ferramentas importantes para auxiliar no desenvolvimento e crescimento 
da atividade leiteira: o GMS e o ABS Monitor.

Desde sua criação em 1968, o GMS – SISTEMA DE MANEJO GENÉTICO está 
sendo utilizado em diferentes países, fornecendo ferramentas para auxiliar 
os produtores de leite atingirem seus objetivos em produção, genética e 
lucratividade. E esses resultados são notados a cada geração de bezerras 
nascidas através do progresso genético que o sistema proporciona. 

O GMS oferece recomendações de acasalamentos sólidas 
baseando-se em características de produção e tipo para obter vacas mais 
longevas, contribuindo economicamente para diferentes sistemas de 
produção.

Lançado em 2012, o ABS Monitor é um serviço de monitoramento 
reprodutivo de rebanhos leiteiros que tem como objetivo auxiliar na 
maximização de produção de prenhezes. O sistema faz todas as análises 
reprodutivas de maneira rápida, fácil e sem complicação além de fornecer 
informações relevantes que ajudam na tomada de decisões.



FERRAMENTAS DE SUCESSO
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Para maiores informações e saber como usufruir dessas ferramentas tão importantes como GMS e o ABS MONITOR entre 
em contato com o representante ABS PECPLAN mais próximo de sua propriedade e nossa equipe altamente capacitada irá 
ajudá-lo a obter sucesso no seu negócio.

Os relatórios, listas e gráficos do ABS Monitor são claros, de 
fácil visualização e compreensão e os clientes possuem a 
sua disposição técnicos altamente capacitados e prontos 
para compreender a situação reprodutiva de suas vacas 
e ajudar na implementação de uma rotina reprodutiva 
para o seu rebanho. Um grande exemplo do uso dessas 
duas ferramentas é a fazenda Liberdade, no município de 
Santa Juliana/MG. A propriedade do Sr Getúlio Schmitt 
que é gerenciada por sua filha, a médica veterinária 
Gyselle Schmitt possui hoje 50 vacas em lactação com 
uma produção média diária de 950 litros e ainda este ano 
pretende implantar na fazenda o projeto de compost barn 
para 80 vacas.

“Em minha propriedade fazemos acasalamentos desde 
2010, e vejo nitidamente a cada ano a melhoria na genética, 
com extrema confiabilidade e excelentes pedigrees. Hoje 
com o plantel de novilhas já em produção, confirmo que 
o programa oferece maior lucratividade pelo aumento 
das médias de produção do rebanho, maior longevidade 
e crias valorizadas e precoces. Tudo isso é de fácil 
acompanhamento através do ABS Monitor, programa que 
otimiza muito o dia a dia da reprodução na propriedade 
através de relatórios de fácil entendimento com grande 
quantidade de informações, que ajudam na melhoria 
dos resultados reprodutivos da fazenda mostrando onde 
é preciso agir, sem contar, com a consultoria em tempo 
real. Eu como Médica Veterinária e produtora de leite da 
Fazenda Liberdade, recomendo estas duas ferramentas, 
principalmente para quem quer ser competitivo e eficiente 
na pecuária de leite. Mostro com grande orgulho crias de 
grandes touros”, afirma Gyselle.

Filha Garrison - 1 anoFilha do Zebra - Sexado - 3 meses

Filha Bolton (branca) e Filha Duffy (Preta) V11 Filha Sholten - V11



Entre os dias 02 e 10 de fevereiro foi realizada a Expoinel Minas, 

em Uberaba/MG.  O evento contou com a participação de 869 

animais em julgamento, sendo 557 fêmeas e 312 machos.  Foram 

realizados 5 leilões, totalizando 4,5 milhões de faturamento. Na 

pista estavam presentes as progênies dos touros Fadel, Haresh, 

Jhelum, Zero, Rufo da Valônia e Luso da Buriti. Todos esses 

animais tiveram filhos premiados, sendo que os maiores 

destaques foram Jensen IDM, filho do touro Fadel em matriz 

Ranchi Ipê Ouro, e Maharani II TE Mafra, filha de Haresh 

em matriz Nobre TE da Primavera. Jensen IDM, do criador 

Expoinel Minas 2014

NOTAS E DESTAQUES

e expositor Milton José de Marchi, conquistou a primeira 

colocação na categoria Júnior Maior, 16 a 18 meses, sub-divisão 

C. E, por sua vez, Maharani II TE Mafra, do criador e expositor 

Carlos Alberto Mafra Terra, conquistou a primeira colocação na 

categoria Bezerra, de 8 até 9 meses, sub-divisão A.

Progênies dos touros ABS são destaque na Expoinel Minas 2014

Jensen IDM, macho de 17 meses Maharani II TE Mafra, fêmea de 8 meses



Na última sexta-feira de janeiro, tomou posse a nova diretoria 
da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. A 
solenidade contou com a participação de criadores de todo 
o país e diversas autoridades. Os planos de ação da nova 
diretoria da Girolando foram traçados durante dois dias, na 
quinta-feira e dia da posse. Participaram das reuniões os 
diretores e membros dos conselhos. Foram analisadas as 
reivindicações feitas por criadores de todo o Brasil durante o 
período da campanha eleitoral e definidas quais são viáveis 
para serem implantadas. Além do presidente Jônadan Ma 
integram a atual diretoria: 1º vice-presidente Magnólia Martins 
da Silva, 2º vice-presidente Nelson Ariza, 3º vice-presidente 
João Domingos Gomes dos Santos, 4º vice-presidente Olavo 

de Resende Barros Júnior, 1º diretor-administrativo José 
Antônio da Silva Clemente, 2º diretor-administrativo Jorge 
Luiz Mendonça Sampaio, 1º diretor-financeiro Luiz Carlos 
Rodrigues, 2º diretor-financeiro Odilon de Rezende Barbosa 
Filho, Relações Institucionais e Comerciais Ronan Rinaldi 
de Souza Salgueiro. A ABS Pecplan cumprimenta os novos 
membros da diretoria, em especial o criador e membro de 
nossa equipe comercial Odilon Resende Filho (Supervisor do 
Distrito Sudeste) e deseja a todos uma excelente gestão, com 
brilhantes conquistas para a raça Girolando.

 
Fonte: www.girolando.com.br

Fotos: Odilon Filho

CERIMÔNIA DE POSSE ASSOCIAÇÃO GIROLANDO

Posse Associação Girolando

Na maior eleição da história da Girolando, foi plantado 

o ideal de transformação. Nós nos comprometemos a 

entregar a todos os associados o direito de participarem e 

serem representados pelos que aqui tomam posse conosco, 

decidindo os melhores rumos a serem trilhados pela 

Girolando. O meu ideal aqui é colocar a raça Girolando no 

patamar mais alto das raças leiteiras no Brasil e difundir 

esta raça para todo o mundo.,

afirmou o presidente eleito da Girolando,

o agrônomo e criador Jônadan Hsuan Min Ma.

Odilon Resende Filho e Jônadan Hsuan Min Ma

“

”
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O touro Brilliance é hoje um dos touros mais vendidos pela 

ABS Global nos Estados Unidos devido a sua consistência 

de resultados, excelente progênie e, sobretudo a facilidade 

de parto. Brilliance é também um dos líderes de venda de 

sêmen sexado e sua popularidade tem crescido por toda 

a América do Sul. Em janeiro, na National Western Stock 

Show, em Denver (Colorado), maior feira para a Raça 

Angus nos Estados Unidos, Brilliance provou mais uma vez 

a excelência de sua progênie, através de dois importantes 

títulos conquistados:

National Western Stock Show

Filho de Brilliance conquista o grande campeonato em 
Denver, na mais importante exposição de Angus dos EUA!

Veja mais informações sobre este touro em nosso portal: www.abspecplan.com.br/brilliance
ou procure um representante comercial ABS mais próximo de você.

Grande Campeão
DDA Dameron Northern Light, filho de S A V Brilliance 8077

Reservada Grande Campeã
PVF Missie 2018, filha de S A V Brilliance 8077

NOTAS E DESTAQUES



O time de Marketing da ABS e da PIC de todo o mundo 

reuniu-se para o I Treinamento de Marketing Estratégico 

em Madison, WI, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2014. Para os 

membros do time de Marketing da ABS, a reunião continuou 

em Milwaukee para um Planejamento Global de Marketing.

O treinamento de marketing estratégico foi promovido 

pela Escola de Negócios de Wisconsin – Centro para 

Desenvolvimento Profissional e Executivo e o treinamento 

foi apresentado por Linda Gorchels. O treinamento 

Treinamento de Marketing

abordou importantes tópicos e destacou a importância da 

estratégia sendo um plano de ação de longo prazo para 

alcançar um determinado objetivo.  Os participantes foram 

desafiados a observar vários tipos de clientes e avaliar qual 

a sua importância, significância e rentabilidade estratégicas.  

Marca, visão de mercado, inovação e ciclo de vida do produto 

foram alguns dos tópicos abordados durante o treinamento, 

incluindo a apresentação inovadora de Dave Franchino, 

da Design Concepts. Os membros do time de Marketing 

TREINAMENTO DE MARKETING É REALIZADO COM A EQUIPE GENUS ABS E PIC

terminaram o treinamento sentindo-se capacitados a 

levar o Marketing da Genus, ABS e PIC, a um nível mais 

alto. Os Profissionais de Marketing foram equipados com 

ferramentas, metodologia, processos e uma linguagem 

unificada. Equipes de 3 a 4 membros assumiram projetos 

específicos de Marketing entre agora e o próximo módulo do 

treinamento, com data a ser agendada. Klaus Hanser, Marcelo 

Selistre, Gustavo Morales e Livia França representaram o time  

de Marketing da ABS Pecplan. 

NOTAS E DESTAQUES



Visita de Karim Bittar

Na quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2014, recebemos na Central 
ABS Pecplan a visita de Karim Bittar, CEO da Genus ABS. Na ocasião 
aconteceu um café da manhã especial com a presença de todos os 
funcionários da Central, quando o CEO aproveitou para atualizar 
todos os presentes sobre os negócios da Genus pelo mundo e 

ficou a disposição para conversar com todos. Durante sua visita ao 
Brasil, Karim passou também por Corumbá, Pantanal e Rio Claro. O 
objetivo da visita foi de conhecer de perto a realidade do mercado 
de corte e principalmente do cruzamento industrial, entendendo 
melhor as práticas de IATF e criação.

VISITA DE KARIM BITTAR, CEO DA GENUS ABS

NOTAS E DESTAQUES



Agroleite

13ª EDIÇÃO DO TROFÉU AGROLEITE

O “Oscar do leite”, prêmio que vai eleger os
maiores e melhores na cadeia do leite brasileiro.

0 4  A  0 8  D E  A G O S T O  -  C A S T R O / P R

Participe e vote pela ABS: www.agroleitecastrolanda.com.br/trofeu-agroleite

A NOSSA QUALIDADE MERECE 
MAIS ESTE PRÊMIO.

Clientes, representantes e colaboradores da ABS Pecplan, 
queremos conquistar este prêmio com vocês. 

Já estão abertas as votações!

NOTAS E DESTAQUES



OLHAR RURAL

CONCURSO DE FOTOS 
OLHAR RURAL

No ano passado tivemos a alegria de realizar este concurso que 
trouxe a nós dezenas de belíssimas fotos, que representavam e 
transmitiam o cotidiano de quem trabalha, vive ou presencia cenas 
no campo. Sucesso absoluto em 2013, o Concurso Olhar Rural está 
oficialmente recomeçando em 2014. 

A grande novidade é que agora além de enviarem fotos por e-mail, 
os fotógrafos poderão simplesmente marcar as fotos nas redes 
sociais Facebook e Instagram com a hashtag #OlharRural e marcar a 
ABS Pecplan usando o marcador @abspecplan. 

Não perca tempo e já comece a clicar e enviar para nós seus melhores cliques!
Relembre as melhores fotos do ano passado pelo nosso portal: www.abspecplan.com.br/olharruralabspecplan @abspecplan

OLHAR RURAL

VEJA AS REGRAS DO CONCURSO:

As fotos participantes devem ser enviadas para livia.franca@genusplc.com ou 
direcionadas à ABS Pecplan através das redes sociais Facebook e Instagram 

usando o marcador @abspecplan e a hashtag #abspecplan. 

As melhores fotos de cada mês serão publicadas em nosso Portal na Internet, 
nossa fan Page no Facebook e nossa página no Instagram. As fotos selecionadas 

também serão publicadas no ABS News.

Dentre as melhores do ano escolheremos as fotos que irão ilustrar o calendário 
ABS 2015.

Para que a foto seja aprovada para publicação no calendário é importante que 
a mesma tenha resolução mínima de 6 megapixels.

Este espaço está aberto para clientes, funcionários, representantes comerciais, 
amigos e admiradores da empresa.

Receberemos fotos até o final do mês de outubro, quando será feita a seleção 
das melhores fotos para o calendário.

Nos reservamos no direito de não publicar fotos que não se enquadrem no 
tema proposto.
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Produtor no estado 
de alagoas, é 
exemplo nacional 
de produtividade 
sustentável

por Romero Cavalcanti - Médico Veterinário e Supervisor Distritos Norte e Nordeste

Dr. Paulo Jacinto é um dos advogados mais renomados do estado de Alagoas, e 
tudo que se propõe a fazer, faz com muito zelo e profissionalismo. Decidiu investir 
na atividade pecuária, em áreas que tradicionalmente eram de vocação de produção 
da cana de açúcar. Focou inicialmente na formação de boa pastagem, utilizando 
forrageiras de alto desempenho e adaptadas para realidade, onde estavam instaladas 
suas fazendas. Em seguida povoou as propriedades com matrizes oriundas de 
rebanhos conhecidos de bom nível zootécnico.

Partindo desta base se assessorou de um profissional de destaque no estado de 
Alagoas, o Médico Veterinário Dr. Fred Ferreira e partiu para o melhoramento 
sanitário, técnicas de manejo reprodutivo com estação de montas e para acelerar 
o melhoramento genético do rebanho abraçou a técnica da inseminação artificial. 
Nesta fase, já em um estado avançado das condições gerais do rebanho, massificou 
o desempenho reprodutivo e produtivo através da inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF) com ressincronização, fazendo repasse com touros no final da estação. Na 
IATF com ressincronização 80 a 85% e com o repasse com touros no final da estação 
mais 10 a 12 % totalizando a estação de montas com resultados fantásticos que 
superam os 90%.
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Para massificar o desempenho em ganho de peso, 
acabamento, precocidade e reprodutivo decidiu trabalhar 
com as 2 raças mais reconhecidas em produtividade, no 
zebu o Nelore, e no Europeu o  Aberden Angus, procurando 
tirar as grandes vantagens da heterose (choque de sangue)  
fazendo o cruzamento industrial com utilização de touros 
reconhecidamente provados para fertilidade e avaliados 
pelo programa de touros com o Selo IATF (ouro, prata e 
bronze). Mas procurou setorizar o manejo: na fazenda 
em Porto Calvo tem as matrizes nelore produzindo sua 
reposição, inseminadas com touros reconhecidamente 
superiores em desempenho reprodutivo e produtivo, 
genética adquirida na ABS Pecplan. Nas fazendas que 
ficam em Pindoba e Chão Grande, insemina com touros 
angus produzindo o F1, desta forma aproveitando o 

Progênies Novel

grande potencial destas 2 raças incrementada pela 
heterose. Estes produtos são desmamados com média de 
8 @ nos machos, e os produtores que adquirem a genética 
com a marca PJN, com certeza levarão a boiada em ponto 
de acabamento (18 @) com 6 meses antes do rebanho 
convencional. Isto significa entregar ao frigorífico um 
produto diferenciado em qualidade. Para o produtor que 
faz a recria, estes 6 meses representam muita economia: 
pasto, sal mineral, vacinas, mão de obra, etc . Temos ainda 
que considerar que as fêmeas F1 são de uma precocidade 
sexual diferenciada, estando prontas para reprodução a 
partir dos 12 meses. Mas o cruzamento deve ser utilizado 
na proporção certa do rebanho, considerando que a fêmea 
F1 vai cedo para o abate, por volta dos 36 meses, pesando 
em média 16 @, e deixa uma cria em média de 7,5 @. 

Isto significa que nesta idade o produtor coloca no bolso 
o valor da vaca mais um bezerro desmamado. Na fêmea 
F1 Dr. Paulo utiliza touros Nelore PO produzidos na 
próprio rebanho. Mantendo uma programação de uso 
de nelore em 60% das matrizes para produção de fêmeas 
nelore superiores e base para o cruzamento industrial. 
No restante é realizado o cruzamento industrial. Para 
elevar ainda mais a taxa de concepção do rebanho, nesta 
estação em andamento, estará utilizando uma tecnologia 
exclusiva da ABS Pecplan, o sêmen heterospermático, 
Fertility Plus. Para ter reprodutores de alta confiança como 
melhoradores, mantém um núcleo de matrizes Nelore PO 
sendo acasaladas com os touros com maior desempenho 
em programas de avalização genética, entre estes 
destacamos Bitelo DS, Jellum Ipê Ouro, Índico Ipê Ouro e 
Nasik FIV Perboni, touros reconhecidos nacionalmente por 
produzirem filhos produtivos e bonitos racialmente. Para 
que estes índices possam acontecer, Dr. Paulo sempre que 
tem uma folguinha em seu escritório de advocacia ou nos 
finais de semana corre as suas fazendas e acompanha os 
trabalhos de rotina, administrando as propriedades com a 
colaboração dos seus filhos. 

Além de toda tecnologia utilizada, o que nos mais chama 
atenção é a preocupação com a produtividade sustentável. 
Em todas as fazendas existem viveiros de árvores nativas 
para reflorestamento, todas as cercas são arborizadas, as 
aguadas, rios, e córregos são todos protegidos com mata 
ciliar, além da preservação de áreas de Mata Atlântica. 
Sem dúvidas um exemplo de produtividade com 
sustentabilidade. 

O modelo de pecuária praticado se enquadra como 
um modelo de pecuária moderna e a tendência é que 
produtores como Dr. Paulo Jacinto são os que vão ficar na 
atividade com expressivo retorno nos investimentos, não 
sobrando mais lugar para o amadorismo.
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ABS: Qual o seu objetivo na pecuária? 

Dr. Paulo: Exercer uma atividade de pecuária de 
cria, focada em produtividade com sustentabilidade 
e proporcionar aos meus clientes, animais com alto 
nível de retorno econômico.
 
ABS: Sabemos que o senhor possui várias 
propriedades nos estados de Alagoas e Pernambuco. 
Como distribui o tipo de gado em cada fazenda?

Dr. Paulo: No Agreste de Pernambuco, por ter um 
clima mais frio e seco, aproveito o potencial das novilhas 
F1 Angus X Nelore e insemino com nelore, destinando 
toda produção a venda. No estado de Alagoas, utilizo 
parte das fazendas inseminando 75% das fêmeas nelore 
com touros nelore para produção de fêmeas destinada 
a reposição os 25% restante faço cruzamento industrial 
com Angus para produção de F1.
 
ABS: Por que esta proporção de 75% nelore e 
25% angus?

Dr. Paulo: Porque preciso preservar as matrizes nelore 
e criadores tradicionais procuram mais pelo macho 
nelore. Assim tenho produtos desmamados para 
atender as exigências de cada cliente. O excedente 
de fêmeas nelore vendo prenhas para o mercado que 
tem uma excelente demanda. O mercado este ano está 
muito bom e é um mercado interessante.
 
ABS: O que mais facilitou o incremento da 
inseminação artificial?
 
Dr. Paulo: Sem dúvidas, a única ferramenta que nos 
possibilitou massificar a inseminação artificial foi 
a inseminação em tempo fixo (IATF). Nesta última 
estação de montas, decidimos incrementar ainda 
mais a inseminação e adotamos a ressincronização, 
com isto passamos a ter mais de 75% de filhos de 
touros superiores.
 
ABS: O senhor tem um rebanho de matrizes nelore 
PO qual a finalidade?

Dr. Paulo: Sim, não deixo passar de 100 matrizes, a 
finalidade é produzir meus touros para repasse, sem a 
necessidade de comprar no mercado.
 
ABS: Entre os touros Angus utilizados, quais 
se destacaram?

Dr. Paulo: Curve Bender e 3 F Emblazon, pelo alto 
desempenho econômico e por serem touros com 
Selo Ouro IATF na bateria da ABS Pecplan, o que 
caracteriza alta performance.

Acompanhe a entrevista que fizemos 
com Dr. Paulo:
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ENTREVISTA RAIO-X

ABS: No Nelore o que usou e está usando?

Dr. Paulo: Sigo a indicação da ABS e tenho mantido 
os touros de melhor resultado: Fadel, Bitelo DS, Jellum, 
Novel, Baú e Erroso. Usei Tranno Bill por vários anos 
com o objetivo de produzir matrizes..
 
ABS: Como foi a produção de Tranno Bill?

Dr. Paulo: Já tenho bastante produção e são de 
excelente habilidade maternal.
 
ABS: No ano anterior tivemos um problema sério 
com seca, principalmente na zona da mata onde 
estão suas propriedades. Como o senhor vê 2014 em 
relação a 2013?

Dr. Paulo: Bem melhor do que 2012 e 2013, as chuvas 
estão sendo suficientes para produzir pastagem, porém 
insuficientes para suprir os reservatórios de água. 

ABS: A reserva de água é suficiente para atender a 
necessidade de seu rebanho?

Dr. Paulo: Sim, tenho em torno de 10% da área das 
fazendas com aguadas.
 
ABS: Muito bem Dr. Paulo, é um prazer ter o senhor 
como amigo e cliente. Temos o seu trabalho como 
um exemplo a seguir em Alagoas. Este estado 
sempre se destacou como exportador de genética 
de Nelore, através de vários selecionadores que se 
destacaram no cenário nacional, porém não existia 
um trabalho mais focado na linha de produção 
comercial. Quando tinha era com monta natural e 
sistemas de manejo tradicional. Aproveitamos para 
parabenizar o estado de Alagoas e especialmente 
ao senhor por ser exemplo de uma nova fase da 
pecuária sustentável no nordeste.

Dr. Paulo: O que nós temos conseguido Romero, não 
conseguiria sozinho. A parceria com a ABS Pecplan, 
o seu trabalho, e orientado no dia a dia pelo Dr. Fred 
Andrade, conseguimos graças a Deus, atingir nossos 
objetivos. Nós estamos inseminando 4.000 vacas com 
índices totais de mais de 90% na desmama a cada 
ano, portanto satisfatório, em uma região que não 
tinha esta vocação. Nossas terras em Alagoas ficam 
em área de agricultura canavieira com exceção em 
Pernambuco onde as terras são ‘agrestadas’. Não 
conseguiríamos estes resultados sem a parceria com 
a ABS Pecplan, onde a comercialização é importante, 
mas não é o principal. Vocês vêm me acompanhando, 
e é prazeroso conviver com vocês.

Nossos parabéns a Dr. Paulo Jacinto e família pelo 
sucesso contínuo.
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ENQUETES

Resultados das enquetes

Veja abaixo os resultados das enquetes recentemente
publicadas em nossa Home Page.

ENQUETE 01 - Recentemente a ABS Pecplan implantou novas 
medidas de Biossegurança restringindo a visitação a algumas 
áreas da Central e limitando o acesso a áreas internas da Central. 
Qual sua opinião a respeito?

01. Concordo com as medidas.

03. A visita aos touros também deveria ser restrita em  
benefício de um crescente mercado internacional para o Zebu.

02. Não concordo com as medidas.

04. Não me interessa VER os touros, mas sim LER sua prova.

Total de votos: 164

Data da publicação: 01/02/2014 •  Data de encerramento: 16/03/2014

33%

14%

5%

48%

ENQUETE 02 - Qual o percentual de prenhez você conseguiu em 
média nas últimas 3 safras de IATF?

01. Abaixo de 49%

03. De 51% a 53%

02. De 49% a 51% 

Total de votos: 233

Data da publicação: 01/11/2013 •  Data de encerramento: 31/01/2014

04. Acima de 53%

34%

12%

33%

21%

Confira a enquete atual em nosso site e participe também! 
Acesse: www.abspecplan.com.br



Já abraçou alguém hoje?

A ABS Pecplan lançou no mês de fevereiro uma nova 
campanha institucional valorizando gestos cotidianos 
que envolvem empresa, funcionários, clientes, familiares 
e amigos: os abraços. Uma continuidade da campanha 
“CONFIANÇA”, já que os abraços reafirmam, antes de mais 
nada, uma relação de forte confiança.

Abraços são um gesto simples e de vasto significado, que 
representam uma infinidade de sentimentos positivos.

A ideia é unir esse conceito de abraços com a marca ABS, 
já que as letras do nome da empresa formam também a 
abreviação de ABRAÇOS, ficando ainda mais forte essa 
abordagem. Dessa maneira, a marca busca transmitir a 
todos que está perto de seus clientes e consumidores, que 
ela se preocupa e transmite a confiança e a segurança que 
só um abraço pode passar. 

Que todos se sintam abraçados pela ABS, seja através de 
nossa tecnologia, dos nossos investimentos, dos nossos 
produtos de qualidade, de nossos representantes, parceiros 
e amigos. Saiba que a ABS estará sempre com você.

ABraçoS!



ABRAÇOS 
QUE NUTREM 
CONFIANÇA.

ABS Pecplan (34) 3319.5400
Rodovia BR-050, Km 196 | Uberaba MGwww.abspecplan.com.br


