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Porteiras abertas para o conhecimento

A agropecuária é, sem dúvida, o setor mais aberto ao compartilhamento de 
informações que eu conheço.  É incrível como as porteiras estão sempre abertas 
e os criadores e técnicos sempre disponíveis a esta troca de conhecimento, tão 
importante para o crescimento da atividade. Neste período, nós, da equipe ABS, 
juntamente com nossos clientes, realizamos três grandes viagens em busca de 
conhecimento. E, para novembro, mais uma está planejada para o sertão do 
Ceará, onde vamos ver os diversos projetos de irrigação nas regiões de Russas 
e Limoeiro do Norte.

Nesta edição, compartilhamos com você os roteiros  que percorremos e o que 
descobrimos sobre os  sistemas de produção leiteira em Goiás, o desenvolvimento 
da pecuária em dois estados americanos, e o sucesso do rebanho europeu através 
do Beef Tour no Rio Grande do Sul. Nas páginas seguintes, você terá uma 
pequena amostra do conhecimento que conquistamos e ainda os detalhes de 
nossa participação na maior feira leiteira do mundo, a WDE 2014. 

Além disso, nessa edição, trouxemos  os resultados da nossa 7ª Reunião do 
Grupo de IATF. Foram mais 115 mil dados coletados na última safra e 18 
touros graduados no programa Selo de IATF. Este projeto pioneiro e inovador 
tem contribuído de forma decisiva para a melhoria dos resultados em campo, 
principalmente, por duas características que se destacam: é um programa de 
simples entendimento e altamente confiável. 

Por fim, destaco a ótima entrevista com este ícone da pecuária que é Cláudio 
Totó, parceiro ABS há mais de 30 anos no Mato Grosso do Sul, e as últimas 
fotos do concurso Olhar Rural. Você vai ver que recebemos belas imagens para 
que possamos produzir nosso calendário 2015, que seguramente será de encher 
os olhos. Uma boa leitura a todos!

ABS News

Editorial

Márcio Nery
Diretor Geral ABS Pecplan
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O Bicampeão
Nacional é Nosso!

Kayak TE Mafra, que conquistou o bicampeonato brasileiro 
durante a Expoinel 2014, foi contratado pela ABS Pecplan

CORTE ZEBU

A bateria Corte Zebu da ABS Pecplan ganhou um reforço de peso 
no mês de setembro: Kayak TE Mafra, o bicampeão nacional da 
raça nelore. O touro foi líder das duas pistas mais disputadas 
da pecuária brasileira, conquistando o Grande Campeonato 
durante a ExpoZebu 2014, em maio, e também na 43ª Expoinel, 
em setembro.

Filho do Basco em Matriz Helíaco da Java, Kayak é líder do ranking 
da Nelore em 2014. Para Gustavo Morales, gerente de Produto 
Corte Zebu da ABS Pecplan, os prêmios só reafirmam o touro 
como uma excelente opção para o melhoramento genético da 
atualidade. “Ele participou este ano das principais exposições 
nacionais, concorreu com os melhores, e se destacou pela sua 
superioridade. Sem dúvida, é grande nossa expectativa com a 
chegada do Kayak para compor nossa bateria”, ressalta. 

Kayak TE Mafra já está na central da ABS Pecplan de Uberaba 
(MG), onde passará por coleta. O animal é de propriedade da 
Mafra e Rima Agropecuária. Sobre as qualidades do touro, 
Morales destaca a beleza racial. “Alia raça e biotipo moderno, 
com costelas compridas e muito arqueadas, além de ótima 
musculatura e aprumos corretos”, acrescenta.

PROGÊNIES ABS EM DESTAQUE
O resultado da Expoinel 2014, realizada de 18 a 28 de setembro, também premiou filhos 
de sete touros da bateria ABS Pecplan: Haresh, Nasik, Maia, Jhelum, Bitelo DS, Rufo e Fadel. 
Gustavo Morales, gerente de Produto Corte Zebu da ABS Pecplan, ressalta que produtos de 
quatro deles (Fadel, Nasik, Maia e Bitelo DS) ficaram entre as três primeiras colocações. “Foram 
títulos em várias categorias, como no caso do Fadel, que conquistou premiações em cinco 
diferentes. Isso só reafirma a consistência genética desses animais”, garante.

KAYAK TE MAFRA,
o líder do ranking da nelore



Mini Catálogo será 
lançado em novembro

Mais prático e atualizado, o catálogo de bolso 
Corte Zebu da ABS Pecplan entra em circulação 
às vésperas do início da estação de monta

CORTE ZEBU

Está marcado para a primeira dezena de novembro o lançamento 
oficial do Mini Catálogo Corte Zebu da ABS Pecplan. Com mais 
praticidade para os clientes, que podem transportá-lo no bolso, 
a edição especial também traz todas as novas contratações 
feitas pelo departamento.

“É um material prático, com tamanho reduzido, o que facilita 
o transporte e, principalmente, atualizado. Apresentamos nele 
as novidades dos últimos meses, com as contratações que fizemos 
durante a ExpoGenética e Expoinel, feiras importantes que aconteceram 
depois do lançamento do Catálogo 2015”, ressalta Gustavo Morales, gerente de Produto 
Corte Zebu da ABS Pecplan, acrescentando que o catálogo de bolso entra em circulação em um 
momento estratégico, às vésperas do início da estação de monta. 

O Mini Catálogo apresenta mais de 10 novos touros contratados que passaram a compor a bateria zebuíno da ABS 
Pecplan, como o Kayak TE Mafra, bicampeão nacional da raça nelore. (Saiba mais nesta edição do ABS News). “Sem dúvida, estamos 
com a bateria mais completa do mercado, oferecendo muita diversidade para todos os segmentos”, garante Morales.

Entre as opções, touros com avaliação nos três principais sumários do país: PMGZ (ABCZ), Nelore Brasil (ANCP) e Geneplus (Embrapa). “Também 
temos animais com resultados em sumários como o Aliança, o Jacarezinho, IZ e vários outros. Não faltam opções para os nossos clientes “, afirma.

O Mini Catálogo será distribuído para todas as regionais da ABS Pecplan 
e também estará à disposição para download (em pdf) no site da ABS (www.abspecplan.com.br). Pág. 5



Resultado na Balança

Abate de lote de animais meio sangue Angus
revela a força da genética ABS com peso e
qualidade de carcaça

CORTE EUROPEU

Um abate realizado na primeira quinzena de outubro no frigorífico 
do grupo JBS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chamou a 
atenção de técnicos, produtores rurais e responsáveis pela operação. 
O lote da Fazenda Olhos D’água, 100% com genética ABS Pecplan, 
registrou resultado acima da média da empresa frigorífica. Formado 
por animais de meio sangue Angus, sendo 80% deles com menos 
de 24 meses, o lote apresentou média de 21,45 arrobas de carcaça.  

“Realmente representa a pecuária moderna de precisão. Alta 
produção em um curto espaço de tempo. O lote estava bem 
acabado com 85% dos animais apresentando acima de 3mm de 
gordura (mediana e uniforme). Resultado acima da nossa média de 
abate”, comenta Gabriel Francisco de Rezende Junqueira, gerente 
de novos projetos da JBS.  

Para o abate, os animais foram confinados por 95 
dias, registrando um ganho de 7,59 arrobas durante o 
período, sendo aumento de 1,863 kg peso vivo/dia e 
1,198 kg de carcaça/dia. Todos são filhos de touros como Curve 
Bender, Foresight, Focal Point e Incentive, da bateria Angus ABS, e 
por isso, a técnica do Departamento Corte, Ana Carolina Marques, 
esteve no frigorífico para ver os resultados de perto.  Lote de animais meio sangue Angus, com genética 100% ABS, aliou peso, 

acabamento de carcaça, rendimento e precocidade
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CORTE EUROPEU
CONFIRA OS DETALHES DO SISTEMA DE PRODUÇÃODA FAZENDA 

OLHOS D’ÁGUA QUE CONTRIBUÍRAM PARA O RESULTADO:

GENÉTICA: ABS Pepclan 
(Curve Bender, Foresight, Focal Point e Incentive)  

CONFINAMENTO: 95 dias

PESO ENTRADA: 415,8 kg

PESO DE SAÍDA: 592,8 kg

GANHOS: 7,59 arrobas durante o período, sendo aumento de 
1,863 kg peso vivo/dia e 1,198 kg de carcaça/dia

CUSTO ALIMENTAR: R$ 513,97 / cab no período

CUSTO OPERACIONAL: R$ 92,15 / cab no período

CUSTO TOTAL: R$ 606,13 / cab

CUSTO DA @ PRODUZIDA: R$ 79,83/@ produzida no confinamento

EFICIÊNCIA BIOLÓGICA: 152 kg de MS / @ produzida

CONVERSÃO ALIMENTAR: 6,52 Kg de Ms / Kg de Peso vivo    
Com uma dieta com 16,5% de volumoso na MS e o restante com 

concentrado.   

CUSTO DA MATÉRIA NATURAL: R$ 0,31 / Kg

CUSTO DA MATÉRIA SECA: R$ 0,45 / Kg

CMS em relação ao % PV (peso vivo): 2,41%

O gerente da JBS destacou o pioneirismo da central em enviar a representante 
para acompanhar o abate dos produtos. “O resultado de uma pecuária eficiente 
engloba não somente o campo, mas também o desempenho dos animais no 
abate. Com a avaliação dos dados, fica possível ajustar as estratégias de engorda, 
genética e manejo da produção. Fico muito satisfeito em ver que a ABS entrou 
para dentro da indústria e comprovou o resultado de sua genética. Serão sempre 
bem-vindos”, garantiu Junqueira.  

O médico veterinário Márcio Wasilewski de Castro, consultor da Fazenda Olhos 
D´água, acredita que o acompanhamento é uma forma de melhorar a comunicação 
entre os pecuaristas e a ABS. “É lá que está o produto final que interessa ao 
produtor. Com a técnica presente, podemos juntos ver os resultados da utilização 
dos touros melhoradores dentro do sistema de produção da fazenda”, explica.  

Sobre o abate do lote da Fazenda Olhos D’água, a técnica da ABS ressalta que todos 
os animais foram classificados nos Programas Carne Angus e Raças Britânicas. 
“Todos os envolvidos na classificação das carcaças elogiaram o lote, e nos informaram 
que grande parte dos fornecedores das melhores carcaças dos programas de carne 
de qualidade usam a nossa genética”, completa Ana Carolina Marques. 

A fazenda Olhos D’água trabalha com cria, recria e engorda, e utiliza a genética ABS 
Pecplan desde 2009. Com 13.000 ha, a propriedade fica em Campo Grande (MS). 
São 8.200 cabeças das Aberdeen Angus, Brangus, Braford, Bonsmara e Nelore.

“O resultado de uma pecuária eficiente engloba não 
somente o campo, mas também o desempenho dos 
animais no abate. Fico muito satisfeito em ver que a 
ABS entrou para dentro da indústria e comprovou o 
resultado de sua genética”, Gabriel Junqueira, 
gerente do JBS

Pág. 7



CLIENTE EM DESTAQUE

Cláudio Totó e ABS Pecplan:
mais de 35 anos de parceria

A coluna “Cliente em Destaque” traz o sucesso do 
império de Cláudio Totó e a história da Seleção CS 
com a ABS Pecplan

A paixão pelo campo e a visão empreendedora, ele herdou dos avós. 
O apelido e as lições de dedicação, do pai. O sucesso, ele construiu 
durante a vida. Cláudio Fernando Garcia de Souza, o Cláudio Totó, 
está completando 53 anos de seleção com um império: a solidez da 
marca Nelore CS. 

Mas a história é mais antiga. Totó é a terceira geração de pecuaristas. 
No início do século XX, seus avós, Francisco Caetano e José Carlos 
Queiroz,  deixaram Minas Gerais em carro de boi, passaram por Goiás 
e se fixaram em Mato Grosso do Sul. Na época, região totalmente 
desabitada, hoje, município de Três Lagoas. 

Os pioneiros desbravaram a terra e enfrentaram dificuldades para a 
criação, como a falta de estrutura e de mercado, já que precisavam 
levar o gado para ser vendido em Barretos (SP). A pecuária da família 
foi se desenvolvendo, acompanhando o avanço do estado de MS e o 
advento de meios de transporte, como o caminhão boiadeiro. 

Foi ali, nesse cenário, que nasceu o único filho de Diva Garcia de Souza 
e Marcolino Carlos de Souza - o primeiro Totó da história. “Tenho 
muita honra de carregar esse apelido. Eu lembro de, bem pequeno, 
já acompanhar meu pai no trabalho em uma fazenda às margens 
do Rio Paraná. Naquela época, já ajudávamos no abastecimento da 
cidade”, conta Cláudio Totó, lembrando que morou na fazenda até 
os sete anos de idade, sendo alfabetizado pela mãe.

“Meu pai foi o grande professor que eu tive. Aprendi lições, 
principalmente, de atitudes. Ele sempre foi extremamente

rigoroso quanto ao caráter, quanto a honestidade, quanto a 
dedicação, quanto a amizade e quanto a gratidão.“

Cláudio F. Garcia de Souza (Cláudio Totó)

“Eu fui o primeiro a comprar 
sêmen nelore da ABS, aqui 

da região de Três Lagoas”



CLIENTE EM DESTAQUE

O garoto concluiu o segundo 
grau na cidade grande e 
resolveu voltar para a roça 
e se dedicar ao talento da 
família: a lida com o gado.  
E, em 1962, começava 
a Seleção CS, quando o 
amigo (considerado irmão) - 
também pecuarista - Orestes 
Prata Tibery influenciou 
Totó a comprar animais 
de importantes criatórios. 
Em maio daquele ano, em 
uma viagem para Barretos 
(SP), ele adquiriu 20 vacas 
de Rubico Carvalho.” Foi o 
início da minha atividade 
como pecuarista, digamos, 
de elite. Esses animais 
começaram a evoluir e, 
depois disso, sempre 
procuramos investir em 
bons reprodutores”, conta.

Buscou genética em 
plantéis como o de Torres 
Homem Rodrigues da 

Cunha (VR); Fazenda Cachoeira (2C); Fazenda Trindade, 
de Joãozito Andrade; e na propriedade de Paulo 
Lemgruber, no Rio de Janeiro. Claudio Totó, além de 
ajudar na expansão da raça Nelore, também resolveu 
investir na solidificação da Guzerá, adquirindo todo o 
plantel da Compahia de Engenho Central Quissamã.

A parceria com a ABS Pecplan. A visão empreendedora 
fez com que Cláudio Totó sempre buscasse o melhor 
também em termos de tecnologia. Na década de 70, 
com o início da técnica de inseminação artificial, lá estava 
ele. ”Eu fui o primeiro, aqui da região de Três Lagoas, a 
comprar sêmen nelore da ABS Pecplan”, garante. 

Para o início dessa parceria, Totó lembra da influência 
de Amador Aguiar, fundador do Bradesco. “Ele foi um 
grande pioneiro no desenvolvimento da IA, assim como 
na melhoria da capacitação de funcionários de fazendas. 
Ele tinha uma escola para treinamento do pessoal e isso, 
apesar de pouco difundido, foi de uma importância muito 
grande para a pecuária. Os meus primeiros inseminadores 
foram treinados dentro da ABS Pecplan”, conta.

Dentro da central, o pecuarista também fez história. O 
touro Vasuveda POI CS, Grande Campeão da ExpoZebu 
1986, foi contratado pela ABS Pecplan e se transformou 
em um dos líderes de vendas. “Hoje é comum um bom 
touro vender 100 mil doses. Mas na época atingir a 
marca de Vasuveda, que foi de 40 mil doses vendidas, 
era muito difícil. Então essa distribuição de sêmen fez 
com que ele ganhasse uma projeção muito grande”, 
afirma, acrescentando que importantes pecuaristas 
utilizaram material genético do touro, como Rubico 
Carvaho, Jaime Miranda, Cláudio Sabino, Francisco 
Carvalho e Orestes Prata Tibery.

Diva Garcia de Souza e
Marcolino Carlos de Souza,
pais de Cláudio Totó

Vasuveda na central da ABS, 
onde teve mais de 40 mil doses coletadas

Touro Vasuveda é homenageado, batizando uma 
das ruas da central da ABS em Uberaba (MG)

Pelo desempenho, Vasuveda POI CS foi homenageado 
pela ABS, batizando uma das ruas da central da empresa 
em Uberaba (MG). “Fiquei muito feliz e acredito que ele 
realmente tenha mérito. Vasuveda tinha características 
como docilidade desde o nascimento,  circunferência 
escrotal acima da média e mobilidade no testículo”, 
descreve. 

Cláudio Totó possuiu cerca de 10 mil cabeças de gado 
de corte, incluindo a seleção de elite que conta com 800 
exemplares nelore e 250 guzerá. Atualmente, 70% do 
rebanho CS é inseminado. “Sem a inseminação artificial, 
a pecuária ainda seria uma atividade extrativista. O 
nosso setor deve muito a essa tecnologia”, explica, 
comemorando também a parceria de mais de 35 anos 
com a ABS Pecplan. “É uma empresa que sempre primou 
por uma qualidade muito grande de sêmen e uma 
assistência técnica muito boa aos criadores”, avalia.

A Seleção CS continua concentrada 100% na região 
de Três Lagoas, onde tudo começou. Hoje, o trabalho 
é coletivo, Cláudio Totó administra com ajuda dos três 
filhos, para os quais tenta ensinar o segredo do sucesso. 
“Meu pai foi o grande professor que eu tive. Aprendi lições, 
principalmente, de atitudes. Ele sempre foi extremamente 
rigoroso quanto ao caráter, quanto a honestidade, quanto 
a dedicação, quanto a amizade e quanto a gratidão. É isso 
que eu tentei seguir e é isso que eu tento passar”, finaliza. 



Bateria Corte Europeu 
REFORÇADA

ABS Pecplan anuncia contratação de 
novos touros para a temporada 2015

CORTE EUROPEU

CONSISTÊNCIA GENÉTICA ANGUS

O touro 1602 São Xavier, proveniente do rebanho de Tupanciretã (RS), é filho de SAV Brand Name. 
O animal foi destaque do PROMEBO (Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne) em 2014, 
sendo considerado o 4º melhor touro jovem da raça Angus. “Sua consistência genética se afirma 
através da sua mãe, que teve o maior índice da geração no PROMEBO, parindo a primeira vez aos 25 meses 
de idade”, ressalta Marcelo Selistre, gerente de Produto Corte Europeu da ABS Pecplan. 

1602 São Xavier registrou excelente desempenho na avaliação Clarifide/Zoetis. “É preto homozigoto, 
testado em DNA. Impressiona pela expressão racial, comprimento e profundidade, com musculosidade, 
sem perder precocidade”, descreve Selistre.

Para Marcelo Selistre, gerente de produto Corte 
Europeu da ABS Pecplan, as novas contratações 
chegam para reforçar o plantel e aumentar a 
oferta de opções para os clientes da empresa.  
“São touros que vêm se destacando no cenário 
nacional e que com certeza chegam com grande 
expectativa para o mercado”, comenta.

Todos os animais vieram de criatórios referência 
no Rio Grande do Sul. Para a bateria Brangus, 
entra JMT 165Y13 TE, da JMT Agropecuária, 

empresa fundada em 1988 em São Grabriel 
(RS), com genética comprovada nas pistas e no 
campo. Já o novo representante da raça Angus 
na ABS Pecplan é 1602 São Xavier, proveniente 
do rebanho de Tupanciretã (RS), com mais de 100 
anos de seleção de bovinos. Já Gran Hermano 
chega para a bateria Braford, da  Estância Bela 
Vista, que se destaca pelo trabalho que é realizado 
desde 1940 em Santana do Livramento (RS).

Três novos touros foram contratados pela ABS 
Pecplan para a bateria Corte Europeu. São 
representantes das raças Angus, Brangus e 
Braford, que entrarão para a central em Uberaba 
(MG) para coleta. Os animais foram selecionados 
pelos resultados em pista, programas de 
melhoramento e características fenotípicas.



BRANGUS 100% AMERICANO

JMT 165Y13 TE, de São Gabriel (RS), chega para o plantel Brangus da ABS 

Pecplan, com o apoio da FFVelloso & Dimas Rocha Assessoria Agropecuária, 

referência no mercado de consultoria, que revisou e indicou o touro. O assessor e 

médico veterinário Fernando Velloso destaca que o animal tem 100% de sangue 

americano e por isso passa a ser uma ótima opção no mercado para vários tipos 

de acasalamento, com abertura de sangue.

“Nós sabemos que existe uma demanda grande por material genético de 

Brangus, mas existe muita dificuldade de encontrar um touro que combine 

as características que encontramos nesse exemplar da JMT. São elas: ser de 

uma geração avançada - ele já está na quarta geração, o que demonstra sua 

consistência; participar de uma prova de avaliação genética - ele se mostrou 

superior no PROMEBO; além de ter uma conformação muito boa e ter isso 

ratificado em um julgamento, já que esse touro fez parte do trio campeão 

nacional em Londrina (PR) em 2014”, explica Veloso.

Marcelo Selistre, gerente de produto Corte Europeu da ABS Pecplan, destaca 

ainda outras características. “JMT 165Y13 TE chama atenção pela conformação de 

carcaça, comprimento e grande circunferência escrotal e correção de prepúcio. É 

um embrião importado dos EUA, com destacada avaliação genética, DECA 1 no 

Índice Final do PROMEBO”, informa o gerente.
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O RECORDISTA NACIONAL

O novo representante da raça Braford na bateria ABS Pecplan é Gran Hermano, 
o recordista nacional de preço da temporada. O animal foi valorizado em 
R$123.000,00 na noite de 14 de outubro, durante o 50º Remate Bela Vista, uma 
semana depois do anúncio da contratação pela ABS.

“Desde os seis meses de idade, ele vem competindo e sendo vitorioso. Foi 
tremendamente comentado nas exposições e isso foi comprovado na pista”, 
ressalta a pecuarista Celina Albornoz Maciel, da Estância Bela Vista (Santana do 
Livramento - RS), que manteve a propriedade da metade de Grand Hermano, já 
que apenas 50% foram leiloados. A compra foi pelo sistema de cotas, divididas 
entre o empresário rural Agripino Azambuja de Oliveira, de São Gabriel (RS), que 
adquiriu 30%, Carmem Valentina Albornoz, 10% e Mauro Simões Pires, 10%.

 Para Marcelo Selistre, gerente de produto Corte Europeu da ABS Pecplan, a alta 
valorização do animal reforça o acerto na contratação.  “É mais uma prova da 
qualidade do touro”, afirma. O animal é considerado o melhor macho geração 
2012 produzido pela Bela Vista e foi eleito melhor terneiro nacional na Expointer 
2013 e o melhor touro (2 anos) na Expointer 2014.

Gran Hermano é TOP 0,1% PampaPlus (Programa de Avaliação e Melhoramento 
Genético disponibilizado da Associação Brasileira de Hereford e Braford). “Reúne 
qualidade, consistência e padrão em uma carcaça extraordinária. O touro 
também chama a atenção pela grande circunferência escrotal”, descreve Selistre.  

Vale destacar que Gran Hermano é filho de Big Brother, um dos mais importantes 
representantes da raça Braford do país. “Sem dúvida, possui todas as características 
positivas da raça, pelagem, comprimento, musculatura, costela e osso. E por isso, 
foi muito elogiado, destacado e, agora, valorizado”, comenta Raul Abreu, gerente 
de Negócios da ABS Pecplan no Rio Grande do Sul.
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Solid Gold: o novo líder de 
Vendas do Corte Europeu ABS

Com resultado analisado em 48 fazendas 
diferentes, o touro Angus assume a liderança 
na preferência dos clientes ABS

O representante da raça Angus
que assumiu a liderança

de vendas da ABS

CORTE EUROPEU

Fertilidade e desempenho comprovados fizeram do touro Solid Gold, 
da raça Angus, o líder de venda de sêmen da bateria Corte Europeu 
da ABS Pecplan. O animal conquistou a preferência para utilização 
em acasalamentos em rebanhos de gado puro e, principalmente, 
em cruzamentos industriais. 

Na regional de Garça (SP), mais de 20 mil doses de sêmen do Solid 
Gold foram usadas. “Sem dúvida, ele é o mais procurado para 
grandes rebanhos, já que é um touro com ótimo desempenho em 
IATF. Só em um cliente, utilizamos cerca de seis mil doses. A procura 
cresce a cada ano, com o aparecimento dos resultados cada vez 
melhores”, garante Rogério Guanaes, representante ABS Pecplan.

Solid Gold possui uma das maiores taxas de prenhez do Grupo IATF 
(Inseminação Artificial por Tempo Fixo) da ABS Pecplan, com mais de 
13 mil informações de procedimentos IA realizados em 48 fazendas 
diferentes de sete regionais. “Resultados que garantem ao touro o 
selo ouro IATF”, destaca Cristiano Ribeiro, gerente do departamento 
Técnico Corte.



Outra característica, destacada, é o 
desempenho da sua progênie, com largura, 
volume, musculatura e adaptação ao clima 
tropical. “Solid Gold atende a necessidade do 
mercado, com alto resultado de prenhez na 
IATF e desempenho de ganho de peso dos 
seus filhos acima da média”, destaca Marcelo 
Selistre, gerente de Produto Corte Europeu 
da ABS Pecplan. Solid Gold é considerado um 
dos melhores filhos de Net Worth em vaca 
Pathfinder, da família S A V Duke. 

Ernani Walter, da regional de Paragominas 
(PA), conta que o material começou a ser 
usado há três anos na região e o resultado 
surpreendeu. “Além da alta fertilidade ao 
longo desse tempo, conseguimos também 
padronizar muito o nosso rebanho. Com a 
comprovação desse desempenho, a procura 
tem sido uma constante”, afirma.

CORTE EUROPEU

Rebanho com utilização de Solid Gold 
no estado de São Paulo.
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GRUPO IATF

7º Encontro IATF celebra 
mais de 115 mil informações 
coletadas em um ano

Durante o encontro anual do Grupo IATF, foi 
realizada atualização da equipe, divulgados os 
resultados das avaliações 2013/2014 e selecionados os 
animais para receber o selo IATF

Os 24 técnicos, representantes e parceiros de todas as regiões brasileiras que 
fazem parte do Grupo IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) da ABS Pecplan 
se reuniram nos dias 23 e 24 de setembro, em Uberaba (MG), para o 7º Encontro 
Técnico Anual. A reunião serviu para atualização da equipe, troca de informações 
e acompanhamento dos resultados que, mais uma vez, surpreenderam: foram 
115 mil dados de IA coletados em um ano.

Desde que foi criado, em 2008, o Grupo IATF coleta informações sobre os 
procedimentos realizados no campo. Durante este período, mais de 460 mil dados 
(sobre a aplicação da técnica em todas as raças) foram recolhidos. “Nós somos a 
primeira central a desenvolver esse tipo de análise. É uma planilha completa, que 
envolve não só a fertilidade, mas também mais de dez variáveis como o horário 
da inseminação, o escore corporal e o uso ou não do descongelador”, explica 
Cristiano Ribeiro, coordenador do Programa IATF ABS Pecplan.

De acordo com Márcio Nery, diretor da ABS Pecplan, o projeto surgiu porque 
a empresa resolveu investigar o porquê das diferenças entre os resultados de 
análises de sêmen e o que os touros apresentavam no campo. “Existia um algo a 
mais que a simples análise laboratorial não explicava. Então, criamos o Grupo IATF 
há sete anos, que vem crescendo e apresentando mais frutos a cada ano”, destaca.

A eficiência e segurança das informações sobre o desempenho dos touros com a 
técnica IA oferecem uma base concreta para que os clientes escolham o animal 
e também avaliem as condições que podem ser mudadas na administração do 
rebanho, como suplementação, para aumento da taxa de prenhez.

Gilmar Machado, que há 29 anos é representante ABS Pecplan em Goiânia, 
Tocantins e Mato Grosso, participou do encontro. O técnico ressaltou que faz 
questão de informar todos os procedimentos da região, já que os dados podem 
contribuir para o trabalho dele e de outros rebanhos em outros estados brasileiros.  
“Se o nosso cliente quiser um touro que tenha resultado comprovado, nós temos 
condições de oferecer isso a ele. Nossa empresa detém essa ferramenta, que é 

Técnicos e representantes participaram do 7º Encontro Anual do Grupo IATF Pág. 15



GRUPO IATF

um diferencial no mercado. E, por isso, é importante que sempre estejamos nos 
aprimorando”, explica.

As informações recolhidas em todas as partes do país ao longo de 12 meses são 
compiladas durante o encontro anual, e, a partir de então, são disponibilizadas as 
avaliações individuais dos touros. Com base nos resultados, a ABS Pecplan define 
os touros com Selo IATF. 

Durante os dois dias da reunião, os participantes do grupo também passaram 
por atualização técnica com especialistas, como o pesquisador Luiz Moraes 
Vasconcelos, conhecido como Zequinha (Veja ao lado). Entraram em pauta, 
temas atuais do mercado de inseminação. Além disso, o evento funciona para 
troca de experiência entre a equipe, que possui representantes em todas as 
regiões brasileiras. 

O “PAPA” DA IATF PARTICIPA DO ENCONTRO

O pesquisador Luiz Moraes Vasconcelos, conhecido como Zequinha, foi 
convidado pela ABS Pecplan para participar da atualização técnica do Grupo IATF. 
“É muito bom estar aqui, ver o pessoal melhorar, crescer. Esse tipo de evento é 
vital. Juntar pessoas, discutir dados, trocar experiências minimiza erro e aumenta, 
potencializa acerto. Essa análise de dados é muito importante para o trabalho 
seguir em frente”, destacou o médico veterinário, que é um dos mais importantes 
profissionais da bovinocultura do mundo, referência no estudo de Inseminação 
Artificial por Tempo Fixo.

Sobre o mercado de inseminação no país, o pesquisador opinou que ainda falta 
muita tecnologia para responder as expectativas e melhorar o rebanho. “Espero 
que sejamos surpreendidos. A expectativa é ver o mercado crescer, e estamos 
crescendo. Porque, na verdade, o mundo demanda carne e nós temos condições 
de produzir qualidade, com eficiência, e suprir um mundo. É um grande mercado 
que o Brasil pode aproveitar”, comentou.

Zequinha é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em 
Zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, é professor da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP, Campus de Botucatu. 

Frederico Glaser, Paulo Dutra (Zoetis), Dr. Fernando 
Vilela, Marcelo Selistre, Alexandre Lima, Cristiano Ribeiro, 
Mauro Meneghetti (Zoetis) e o Professor Zequinha

Zequinha, especialista em IATF, ministrou palestra durante o 7º Encontro



LISTA DE TOUROS COM SELO É ATUALIZADA

Desde 2012, a ABS Pecplan certifica touros com o Selo IATF. A ferramenta 
mede o desempenho do material genético dos animais em procedimentos de 
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), baseado em informações colhidas 
por técnicos que fazem parte do Grupo IATF. 

O certificado só é entregue a touros que registram resultados em lotes com mais 
de 50 fêmeas, em pelo menos três regionais e com taxa de prenhez acima de 
52%. A rigidez dos critérios garante confiabilidade da genética. “Com um touro 
certificado, o cliente tem a comprovação do bom desempenho do animal em 
diversos rebanhos. Alguns dos selecionados foram utilizados em mais de 70 
propriedades diferentes. Por isso, esse selo reflete muito no mercado. Os tops de 
vendas da ABS Pecplan são, em regra, os que recebem essa certificação”, destaca 
Cristiano Ribeiro, coordenador do Programa IATF ABS Pecplan.

A lista de touros com certificado é atualizada anualmente, pois são levados em 
consideração os resultados satisfatórios em campo durante 12 meses. Atualmente, 
18 animais possuem certificação, sendo oito selo ouro, pois tiveram mais de três mil 
inseminações, distribuídas em, no mínimo, dez rebanhos diferentes. Cinco certificados 
são categoria prata, com mais de duas mil inseminações artificiais em oito rebanhos, 
e cinco são selo bronze, com mais de mil inseminações em cinco rebanhos.

O médico veterinário Matheus Cavalcanti, que atua em Marabá (PA), participa do 
Grupo IATF há dois anos. Ele conta que os selos facilitam na indicação do produto. 
“Além da qualidade e do know how que a ABS Pecplan tem no mercado, o selo 
é uma ferramenta que ajuda no convencimento do nosso cliente para a escolha 
do material genético. E, sem dúvida, é um prazer trabalhar com uma tecnologia 
assim, que só tem a agregar com o nosso trabalho técnico”, comenta.

Confira a lista de touros com o Selo IATF: Selo
Bronze: 
de 1000 a 1999 IA 
Mínimo de 05 rebanhos.

Selo 
Prata: 
de 2000 a 2999 IA
Mínimo de 08 rebanhos.

Selo 
Ouro: 
acima de 3000 IA 
Mínimo de 10 rebanhos.

Mínimo de 
50 IA por 
lote

Prenhez igual 
ou maior a 
52%
   
Mínimo em 
3 REGIÕES
do país

Saiba mais: www.abspecplan.com.br/iatf
ABS Pecplan Rodovia BR-050, Km 196
Uberaba MG | (34) 3319.5400

• Mais de 350 mil avaliações coletadas 
de touros em IATF.
• São 24 representantes em todo Brasil.
• Mais de 6 anos de Programa.

ABRAÇOS 
QUE NUTREM 
CONFIANÇA.

Desfile de touros também marcou a
programação do 7º Encontro

Matheus Cavalcanti



GRUPO IATF

CURVE BENDER BIG MAC SOLID GOLD CACIQUE

SELO OURO: ACIMA DE 3000 IA MÍNIMO DE 10 REBANHOS.

NOVEL TRANO BILLTANQUE7176/04 PO PERDIZES
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GRUPO IATF

HIGHER STANDARD DAKOTA COPPER ERROSO

SELO PRATA: DE 2000 A 2999 IA MÍNIMO DE 8 REBANHOS.

VENCIUSUAPITI
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GRUPO IATF

SELO BRONZE: DE 1000 A 1999 IA MÍNIMO DE 5 REBANHOS.

ADVANTAGE RANCH HAND JAYAMU

KABULLUGANO
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MAPA DA MINA

Uruguaiana
Rosário do Sul Porto Alegre

Santana do 
Livramento

Durante cinco dias, a equipe de técnicos do departamento corte da ABS Pecplan 
percorreu o interior do Rio Grande do Sul para conhecer o trabalho de seleção 
genética das raças de Corte Europeu. O roteiro, denominado Beef Tour RS, contou 
com visitas a renomados criatórios de Angus, Red Angus, Brangus, Hereford e Braford.

Segundo Marcelo Selistre, gerente de produto Corte Europeu da ABS Pecplan 
e organizador do Tour, o objetivo foi a atualização técnica do grupo, formado 
por mais de dez profissionais. “Conhecemos o trabalho das fazendas que são 
fornecedoras de genética para a ABS e também visitamos rebanhos comerciais 
que produzem o novilho padrão do Rio Grande do Sul. Isso para que os 
participantes entendessem as caraterísticas e necessidades da seleção no estado, 
que são bem diferentes de todo o resto do país”, explica.

As propriedades visitadas foram selecionados pelo tempo de parceria com a ABS 
Pecplan, por questões geográficas e pelos resultados conquistados.

“Fomos em rebanhos com mais de 100 anos de seleção, que inciaram o controle 
genealógico dessas raças. São muito antigos e conquistaram sucesso nas pistas, 
nos sumários de avaliação genética e no volume de vendas de sêmen proveniente 
destes rebanhos. Ou seja, sucesso completo”, destaca Selistre.

Mapa da carne:
mais de dois mil 
quilômetros para 
conhecer o sucesso 
das raças européias 
no sul do país

O Beef Tour pelo Rio Grande do 
Sul foi promovido para capacitação 
do departamento Corte da ABS Pecplan
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Departamento Técnico Corte 
passou uma semana percorrendo 
o interior do Rio Grande do Sul.  
Na foto, na fazenda Bela Vista

 Equipe ABS na Fazenda Cabanha do Posto, de Sérgio Tellechea

Ainda de acordo com o gerente da ABS, o tour também 
foi planejado para contemplar todas as etapas da cadeia 
produtiva. “Ouvimos produtores de genética, veterinários 
que dão assistência, técnicos das associações de raças, 
gerentes de programas de melhoramento, geneticistas, 
analistas de mercado e pecuaristas de rebanho comercial. 
Foi completo”, reforça, contando que os participantes 
se mostraram envolvidos e interessados durante toda a 
viagem.

A caravana partiu no dia 29 de setembro de Porto Alegre, para 
onde só retornou no dia 3 de outubro. Durante a semana, 
o grupo passou por outras quatro cidades do estado, São 
Gabriel, Uruguaiana, Santana do Livramento e Bagé.

A Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, fez parte do roteiro
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OS DESTAQUES DO ROTEIRO
O primeiro compromisso da comitiva de técnicos foi na propriedade do grupo JMT, em São Gabriel (RS). Lá, foi feita revisão do touro JMT 165Y13, a 
recente aquisição da raça Brangus feita pela ABS Pecplan. (sobre o qual você confere mais detalhes ainda nesta edição do ABS News)

No segundo dia, o tour começou na Fazenda Cabanha do Posto, de Sérgio Tellechea, em Uruguaiana (RS), referência da raça Angus. “Foi de lá que vieram 
touros como Big Mac, que está entre os top 10 de vendas da ABS Pecplan, e a recente aquisição Big Black. Além de Buffalo Carumbé, Carimbo e Posteiro. 
É um grupo parceiro que usa fortemente a genética ABS. Ultimamente, por exemplo, utilizaram produtos de Brilliance, Brave, Oles Oscar e Jackhammer”, 
comenta Marcelo Selistre, ressaltando que na propriedade, o grupo foi recebido pelo veterinário João Carlos Pinheiro e por Renato Paiva, técnico da 
Associação de Angus e Brangus.

 Na Cabanha do Posto, de Sérgio Tellechea, vacas Red Angus com cria Pág. 23



“No mesmo dia, aproveitamos para visitar a Cabanha do Sossego, onde é feita 
seleção de Braford, e conhecer de perto o Grande Campeão da Expointer 2014, filho 
de Sepé (ABS)”, lembra o organizador do tour.

O grupo seguiu para Santana do Livramento no terceiro dia, mas a estrada não 
permitiu o acesso na Reculuta Agropastoril, PolledHereford. “Fomos compensados 
com uma apresentação do trabalho desenvolvido na fazenda feita por Ricardo 
Amaral Furtado, que também é presidente do Conselho Técnico da ABHB”, relata o 
gerente de produto Corte Europeu da ABS Pecplan, acrescentando que a fazenda 
produziu o touro Patriota, recentemente contratado pela ABS, o mais importante 
Hereford do Brasil, líder do sumário Pampaplus. 

Ainda em Livramento, a comitiva visitou a Estância Bela Vista, de Celina Albornoz 
Maciel. Os participantes foram recebidos por toda a equipe técnica da fazenda e 
também por Emmanuel Cabral, técnico da Associação de Hereford e Braford. De 
acordo com Marcelo Selistre, a Bela Vista possui o maior número de touros em 
central do Brasil. Ao todo, são 21. Além disso, a seleção detém a maior média de 
preço em remates.  “Entre os destaques da seleção, Don Juan, Taragui, Roble, Pistero 
e El Puntero”, detalha.

Na Fazenda Brangus Juquiry, de Ricardo Tellechea, a equipe ABS

Os participantes puderam ver de perto a Bi-Grande Campeã da Expointer, 
Brangus Juquiry, de Ricardo Tellechea

Na Estância Bela Vista, de Celina Maciel 
Albornoz, os técnicos fizeram revisão de  

touros Braford, com 2 anos 

Trio Grande Campeão Rústico da Expointer 2014, 
da Estância Bela Vista, de Celina Maciel Albornoz

Ainda em Uruguaiana, parada para visita a Brangus Juquiry, 
de propriedade de Ricardo Tellechea, onde são criados 
animais da raça Brangus. Selistre conta que deste rebanho 
se destacam os touros Faraó, Oscar, Minister. Além disso, 
o grupo também utiliza genética ABS de ponta, como 
Csonka e Tanque, da elite dos Estados Unidos.
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Na quinta-feira (2), foi a vez de passar 
pela fazenda Sigma Brangus, do 
pecuarista Guilherme Acauan, que 
completa mais de 30 anos de seleção. Um 
rebanho, que de acordo com o gerente 
da ABS, tem recebido muitos elogios 
de especialistas.

De lá, a comitiva seguiu para Bagé para 
conhecer de perto a produção de qualidade 
da carne gaúcha, em visitas a duas fazendas 
produtoras de gado comercial. Uma das 
propriedades, a Estância Santa Margarida, 
trabalha com o ciclo completo, desde a 
inseminação até a terminação do gado. 
“É uma fazenda tradicional. Já são cinco 
gerações que trabalham com a pecuária”, 
comenta Selistre, ressaltando ainda que 
há dois anos a propriedade é assistida por 
Gustavo Móglia, profundo conhecedor de 
mercado da carne e índices de produção 
de qualidade. O consultor apresentou os 
resultados obtidos e os detalhes do sistema, 
como a influência da genética no abate e 
técnicas como rotação de pastagens.

Touros Brangus 2 anos, Sigma Brangus, 
Parceria Agropecuária Rolim Acauan

Novilhas Brangus 3 anos, pré-parto, Sigma Brangus, 
Parceria Agropecuária Rolim 

Vaca Hereford recém parida, 
Estância Santa Margarida, família Móglia

Na Estância Santa Margarida, equipe ABS foi 
recebida por Gustavo Móglia e Milton Pedroso
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Outro rebanho comercial visitado foi a 
Fazenda Novapec, que adota o sistema de 
pastoreio intensivo TechnoGrazing para 
produção de novilhos de alto padrão. “Foi 
uma visita rápida, mas pudemos ver esse 
sistema que tende a crescer muito no Rio 
Grande do Sul”, afirma Selistre.

Na fazenda Novapec, 
destaque para o Sistema Techno-Grazing

Recria de terneiros no sistema 
Techno-Grazing na Fazenda Novapec

Futuros touros Brangus da EMBRAPA Pecuária Sul Explanação de Joal Leal, durante visita do grupo a 
EMBRAPA Pecuária Sul

O roteiro terminou na propriedade da 
Embrapa/Bagé, o berço do Brangus na 
América Latina. No centro de pesquisa, os 
técnicos da ABS Pecplan conheceram um dos 
raros rebanhos com 500 vacas 100% fechadas 
de Angus com Nelore. “Foi uma programação 
intensa, retornamos bem cansados, mas, 
com certeza, com muito mais experiência 
e conhecimento para dividir com nossos 
clientes e parceiros no dia a dia”, comemora.

Essa é a primeira capacitação, promovida 
pela ABS Pecplan, com todo o departamento 
técnico corte, voltada exclusivamente para 
Corte Europeu.
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Sobre as raças Hereford e Braford, o grupo acompanhou 
palestras com o presidente da Associação Brasileira 
de Hereford e Braford (ABHB), Fernando Lopa; com o 
superintendente da ABHB, Alfredo Drissen, que também 
é gerente da Carne Pampa; e com Diego Kasali, gerente 
de fomento da ABHB.

Alfredo Drissen e Marcelo Selistre

Emmanuel Cabral, assessor e técnico da ABHB

O SABOR DA QUALIDADE
A parte gastronômica do tour foi uma atração extra 
para os participantes. As Associações das raças 
Hereford e Angus ofereceram churrascos ao grupo 
com carnes certificadas para mostrar a qualidade 
da carne das raças européias, produzida no Brasil. 
“Foi uma forma de mostrar, na prática, uma das 
grandes virtudes do gado produzido no estado 
do Rio Grande do Sul. Tem carne boa no Uruguai, 
na Argentina, nos Estados Unidos. Mas a nossa 
produção não perde para nenhum desses países”, 
garantiu Marcelo Selistre. 

Churrasco, com carnes certificadas, foi 
oferecido aos participantes do tour

PALESTRAS TÉCNICAS 
REFORÇARAM O BEEF TOUR
Para complementar o roteiro de visitas às fazendas 
referência do Rio Grande do Sul, a organização do 
Beef Tour programou uma série de palestras técnicas 
para os intervalos das viagens. ”Estivemos com, pelo 
menos, grande parte da elite do país no que se refere a 
genética das raças Angus, Red Angus, Brangus, Hereford 
e Braford”, destaca Marcelo Selistre, gerente de produto 
Corte Europeu da ABS Pecplan.

Fábio Medeiros, gerente de programa Carne Angus 
Certificada, ministrou a primeira palestra, sobre 
as vantagens da utilização da genética Angus e a 
valorização dos produtos com a certificação. “Hoje o 
programa consegue bonificar em até 10% o produtor”, 
conta Selistre. 

O médico veterinário e assessor técnico Fernando 
Velloso falou sobre a pecuária no estado e os programas 
de melhoramento Angus no Brasil. Um deles, o 
PROMEBO (Programa Melhoramento Genético Bovino) 
também foi tema da palestra da veterinária Fernanda 
Kuhl, coordenadora do programa. Já para falar sobre o 
mercado, foi convidada Ana Doralina, supervisora Carne 
Angus Marfrig Rio Grande do Sul.

Joal Brazzale Leal, pesquisador da EMBRAPA Pecuária 
Sul, deu uma aula sobre as raças européias e o trabalho 
desenvolvido pela instituição de pesquisa. “Ele tem 
quase 50 anos de trabalho na Embrapa e foi um dos 
responsáveis para a formação da raça Brangus e Braford 
no Brasil, bem como pelo desenvolvimento de provas de 
avaliação a campo”, comenta Selistre.

Marcelo Selistre e Joal Brazzale Leal Pág. 27



Marcelo Selistre e Raul Abreu entregam 
lembrança da ABS a Celina Albornoz

Equipe do Departamento Técnico Corte da 
ABS e a gerente de Comunicação da ABS, 

Livia França, durante o tour

Entrega da lembrança da ABS. Na foto, 
Marcelo Selistre, Lourenzo Acauan, 

Guilherme Acauan e Raul Abreu

Apresentação da Estância Bela Vista, 
Hereford e Braford

Fábio Medeiros recebe lembrança da ABS das 
mãos de Marcelo Selistre e Raul Abreu

Entrega da lembrança da ABS feita por 
Marcelo Selistre e Raul Abreu a Ricardo Amaral
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Durante quatro dias, um grupo formado por cerca de 40 pessoas, entre técnicos, 
representantes e clientes da ABS Pecplan, percorreu mais de mil quilômetros 
pelo interior do estado de Goiás, um dos maiores produtores de leite do país. 
Foi o 1º Tour de Manejo ABS Pecplan, organizado com objetivo de mostrar aos 
participantes o funcionamento dos três principais sistemas de produção leiteira 
utilizados no Brasil: pastejo, confinamento e semiconfinamento.

“Conseguimos atingir nosso objetivo que é sempre oferecer a nossos clientes o 
conhecimento e as técnicas para um melhor desempenho e, consequentemente, 
sucesso na atividade leiteira”, destaca Marcello Mamedes, gerente de Produto 
Leite Europeu da ABS Pecplan e um dos organizadores do tour. A caravana 
contou com participantes de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O roteiro incluiu 
visitas a propriedades rurais em três municípios diferentes: Rio Verde, Morrinhos 
e Cristalina. No final da viagem, foi realizada uma pesquisa que registrou 100% de 
satisfação quanto ao roteiro traçado pela organização.  

Fernando Rosa, gerente de Produto Leite Tropical da ABS Pecplan, ressalta que 
durante o tour os participantes puderam esclarecer dúvidas diretamente com os 
pecuaristas e acrescentou que o conhecimento sobre os sistemas de produção 
são importantes para avaliação dos produtos para reprodução. “Com mais esta 
informação, podemos planejar melhor geneticamente um rebanho”, explica.

MAPA DA MINA

Mapa do leite: 1º tour de 
manejo percorre os
principais sistemas
de produção

Técnicos e clientes da ABS Pecplan
viajaram mais de mil quilômetros pelo
interior do estado de Goiás, conhecendo fazendas 
produtoras de leite

Cristalina

Rio Verde
Morrinhos
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Primeira parada
O tour começou pela Fazenda Rio Doce, do pecuarista José Wilson. 
Na propriedade, que fica em Rio Verde, os participantes puderam ver 
o sistema conhecido como compost barn, um tipo de confinamento 
que surgiu nos Estados Unidos na década de 80 e tem ganhado força 
no Brasil. O objetivo é melhorar o conforto e o bem-estar animal e, 
consequentemente, registrar aumento da produtividade.  

No caso de José Wilson, o rebanho conta com 130 vacas em lactação, 
com média individual de 34 kgs/dia. ”Foi muito bom poder mostrar 
o que a gente tem feito com esse sistema novo, que está alta. E, sem 
dúvida, os resultados estão acima das nossas expectativas quanto 
aos índices produtivos. Eu acredito que o compost de barn é uma 
maneira de explorar a atividade leiteira que chegou para viabilizar 
ainda mais a vaca holandesa no Brasil”, comenta o pecuarista.  

Durante o tour, o grupo pôde aprender detalhes sobre a construção 
do sistema, que é formado basicamente por um barracão com uma 
cama (área) comum, geralmente feita de maravalha ou serragem. 
Além do investimento na estrutura, José Wilson investe em genética. 
Atualmente, a fazenda utiliza vários touros ABS no rebanho, como o 
SHOTTLE, DORCY, BUXTON e ZELGADIS. Além disso, possui várias vacas 
em lactação que são filhas de JAMMER, HOMESTEAD, GARRISON e 
MATSON.  

Fazenda Rio Doce



Segunda parada
Ainda em Rio Verde, a caravana visitou a Fazenda Trio Aliança, 
de Nivaldo Gonçalves. “São mais de 20 anos de seleção e sempre 
focado em máxima lucratividade. O pecuarista utiliza um sistema de 
produção misto: confinamento total no período da seca (de abril a 
outubro) e pastejo com suplementação de concentrado no período 
das águas (de novembro a março)”, destaca o organizador do tour, 
Marcello Mamedes.

Os visitantes observaram a padronização do rebanho da 
fazenda, com vacas que chamam atenção pelas pernas, 
pés e úberes de extrema qualidade, assim como pelas 
altas produções. Em busca da alta funcionalidade, Nivaldo 
Gonçalves já utiliza o programa de acasalamento GMS da 
ABS Pecplan há mais de 15 anos. “Vacas funcionais são as que 
trazem muito profit para seus proprietários, seja através da 
produção de leite, seja através da comercialização dos animais”,  
explica Mamedes.

Fazenda Trio Aliança
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Terceira parada
No terceiro dia do tour, a equipe pegou estrada rumo a cidade de 
Morrinhos para visitar a Samvet, propriedade de José Renato Chiari, 
um dos principais criadores e selecionadores da raça girolando. Do 
rebanho fornecedor de genética, se destaca a vaca meio sangue 
CANELA, filha do TEATRO, 7ª vaca do ranking do girolando entre as 
TOP 1000, que está próximo de atingir a marca de 100 mil kg de leite. 
CANELA é mãe do touro K85 (um filho do SHOTTLE) que é sucesso 
de venda de sêmen na ABS Pecplan.

Além dos destaques na seleção, a fazenda é referência de pastejo 
irrigado. O sistema contempla um total de 34 hectares, com 250 
animais em lactação da raça girolando nos graus de sangue 1/4, 1/2, 
5/8 e 3/4 sob pivô irrigado. A média é de 20 kg de leite/vaca/dia. 
“Nesse tipo de sistema, temos que analisar a produção por área. E lá 
a produção anual de quase 54 mil litros por hectare. É um resultado 
de alto nível”, avalia o organizador do tour.

Marcello Mamedes comenta ainda que na Samvet o grupo pôde 
esclarecer dúvidas sobre o manejo do pasto, o desafio de manter 
o conforto dos animais em pastejo de pivô e o perfil de animais 
apropriados para esse tipo de sistema.

Fazenda Samvet



Última parada
O 1º Tour de Manejo ABS Pecplan terminou com visita na Fazenda 

Figueiredo, onde funciona um dois maiores e mais modernos sistema 

de produção do país em freestall. Seguindo padrões internacionais 

em grande escala, o projeto atende a duas mil vacas em lactação. 

“Nosso grupo viu de perto esta magnitude. Conhecemos a sala 

de ordenha, centro de manejo, freestall, maternidade, pré e pós 

parto, bezerreiros, recria, fábrica de ração e manejo de dejetos”, 

conta Mamedes.  

Atualmente, são 750 vacas em lactação com uma média de 34 kg/dia e 

12.200 kg/ano. De acordo com o organizador do tour, a Fazenda Figueiredo 

é uma das poucas que alia alta escala de produção com muita genética, 

sendo todo gado registrado pela Associação de Gado Holandês. “É feito 

controle leiteiro mensal e classificações lineares em todas as vacas em 

lactação. Hoje a fazenda possui um banco genético mundial, onde foram 

adquiridos embriões das principais famílias da raça holandesa”, destaca, 

acrescentando que no rebanho estão 25 filhas de SHOTTLE paridas.  

A propriedade é administrada por Reinaldo Figueiredo, que contou que há 

18 anos adota o sistema. “Cada tipo de carro tem sua estrada apropriada, 

cada tipo de vaca tem seu sistema de produção apropriado também. Para 

vacas de alta lactação, sem dúvida, o freestall é o mais apropriado, é o que 

mais dá condições de manejo e conforto para a vaca expressar todo seu 

potencial genético”, defende.  

Figueiredo também comemorou o fato da fazenda ter sido escolhida como 

parada do 1º Tour de Manejo e a possibilidade de compartilhamento de 

informações. “Foi com muita alegria que recebemos o grupo, pudemos 

responder perguntas de alto nível, o que levou a uma troca de experiência 

muito grande”.

Fazenda Figueiredo
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MAPA DA MINA

Técnicos e clientes ABS Pecplan, 
durante o 1o Tour de Manejo
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Mapa internacional do leite: 
brasileiros desvendam o segredo 
de fazendas americanas que 
cresceram na produção de leite 

Roteiro do Tour Técnico de Manejo Leite 2014 
aliou visão prática em grandes propriedades rurais 
dos Estados Unidos e conhecimento científico com 
palestras técnicas em universidades

MAPA DA MINA

Produtores e técnicos dos estados de Goiás, Minas Gerais e São 
Paulo participaram da edição 2014 do Tour Técnico de Manejo Leite 
nos Estados Unidos. O grupo de 15 brasileiros viajou para conhecer 
fazendas nos estados de Utah e Idaho que estão crescendo 
rapidamente na atividade leiteira. A programação, realizada entre 
os dias 11 e 20 de outubro, também contou com palestras técnicas 
nas Universidades de Idaho e Utah.

O grupo foi formado por 15 brasileiros, entre clientes e técnicos 
da ABS Pecplan dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 
“As viagens técnicas que organizamos são uma representação da 
filosofia de trabalho do departamento técnico de estar ao lado do 
cliente e levar a eles o que existe de melhor e mais moderno, sempre 
baseado em ciência e resultados práticos ligando pessoas ao redor 
do mundo”, destaca Hélio Rezende, gerente de Ferramentas de 
Serviços Técnicos Genus ABS. 

O principal objetivo do tour foi visitar fazendas com produção de 
leite em larga escala, que cresceram rapidamente sem perder a 
eficiência. Entre as propriedades visitadas, a Double A Dairy, que 
mantém 14 mil vacas holandesas confinadas em freestall (sistema 
estruturado em galpões climatizados, com camas individuais, que 
aumentam o conforto para os animais e, consequentemente, a 
produção). Na Si Ellen Dairy, a comitiva de brasileiros encontrou 12 
mil fêmeas das raças Holandesa e Jersey, criadas em dois sistemas 
freestall e open lot(confinamento sem alojamento). 

“As visitas foram importantes para comprovarmos que com um bom 
gerenciamento e adoção de rotinas é possível produzir muito leite aliado 
a bons índices reprodutivos, qualidade de leite e alta produtividade”,  
relata Nathalia Bortoletto, técnica de leite da ABS Pecplan.
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No roteiro, também foi 
visitada a seleção Bettencourt, 
com 35 mil vacas em lactação, 
sendo 60% rebanho Jersey/cruzamento 
40% rebanho holandês.  Na M&M Feed Lot, 
a comitiva conheceu a criação de bezerras 
e novilhas, com 22 mil animais jovens. E em 
Nederlend Dairy, 7500 vacas holandesas 
confinadas freestall, com média de produção 
de 38kg/vaca. “Visitamos uma região de 
grandes fazendas, pois o foco principal era 
mostrar aos participantes: como crescer”, 
destaca Hélio Rezende.

O tour aliou a visão prática nas fazendas com 
o conhecimento científico em duas grandes 
instituições de ensino americanas.  Na 
Universidade de Idaho, o grupo foi recebido 
pelos  professores Joe Dalton e Richard Norell 
que abordaram, respectivamente, os temas  
“Manejo reprodutivo e detecção de cios” e 
“Instalações e Fertilidade”. 

DEPOIMENTO DOS 
PARTICIPANTES 
DO TOUR MANEJO 2014

“A viagem superou minhas expectativas. 
Pudemos ver fazendas e instalações muito 
profissionais que servem de espelho para nós no 
Brasil. O que fica da viagem é o profissionalismo 
como eles trabalham”
Alexandre José Azrak,
Médico Veterinário - Cravinhos/SP

“Já esperava ver grandes fazendas organizadas, 
mas mesmo assim fiquei impressionado com o 
que vi. A interação entre os participantes, com 
troca de experiências e ideias também foi muito 
importante nessa viagem”
Sebastião Thiers Vieira Filho,
Fazenda Santa Maria - Alfenas/MG

“A viagem foi extremamente proveitosa. 
Para mim foi importante para ver técnicas de 
freestall, manejos pré-parto e pós parto que 
posso aproveitar em minha propriedade. Na 
área de reprodução ficou nítida a eficiência e 
como são rígidos em relação ao descarte de 
animais improdutivos. Também pudemos ver 
como estamos defasados em treinamento de 
funcionários e aproveitamento da mão de obra”
Augusto Araujo Campos Neto,
Fazenda Córrego da Menina - Quartel Geral/MG

   
  

 

 

 

 

Já na Universidade de Utah, os participantes 
puderam assistir palestra técnica com 
o professor Allen Young (USU) sobre 
Gerenciamento, Rotinas Reprodutivas e 
Sanitárias. Ainda na Universidade de Utah, os 
brasileiros viram a alta produtividade de 150 
vacas holandesas confinadas, onde são duas 
ordenhas diárias, e média de 36kg/vaca. 

Segundo  o gerente  de Ferramentas 
de Serviços Técnicos Genus ABS, os 
participantes foram extremamente 
participativos e interessados. “Tenho 
certeza que conseguimos ajudar para 
que trouxessem em suas bagagens um 
novo modo de enxergar o futuro de suas 
atividades e um certo olhar crítico sobre 
como conduzir o dia-a-dia de suas fazendas”, 
finaliza Hélio Rezende.

Logan, UT

Salt Lake City, UT

Twin Falls, ID

Boise, ID
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“A viagem foi muito importante pois conseguiu 
trazer para nossas discussões o modo de 
agir,de pensar e fazer dos americanos e isso 
nos fez refletir sobre nossos procedimentos, 
como os realizamos, e o que podemos fazer 
diferente para alcançar resultados mais 
eficientes. Trabalhar de forma simples e clara, 
esse é o objetivo que devemos sempre buscar”
Maria Carolina Reis,
Fazenda Dona Ursulina - Morro Agudo/SP

“O que vimos foi exemplo de planejamento, 
com definição de rotinas, estudo de fluxos, 
produção em larga escala com eficiência e com 
mão de obra otimizada. Fica a importância 
de se produzir em grande escala para reduzir 
custos e aumentar a rentabilidade dos sistemas 
de produção no Brasil”
Humberto Souza Dias,
Médico Veterinário - Alfenas/MG

“Primeiramente, gostaria de agradecer a ABS 
Pecplan por esta oportunidade. Como minha 
primeira viagem técnica, pude notar que o nível 
tecnológico que encontramos em fazendas 
profissionais no Brasil não se diferencia das 
visitadas nos Estados Unidos. Porém, o grau 
de gerenciamento e profissionalismo dos 
proprietários é muito maior. Levo como lição 
a necessidade de um gerenciamento mais fino 
na propriedade”
Igor Van Den Broek,
Fazenda Fini - Castro/PR

“As visitas foram de grande importância. O que 
marcou foi o manejo e o profissionalismo com 
que os funcionários e os donos trabalham e 
levam a fazenda como uma empresa”
Renata Teixeira,
Fazenda Cariocão - Lagoa Grande/MG

“Vimos fazendas muito grandes, mas todas 
com muito capricho. O que fica de lição é que 
devemos buscar produção em grande escala, 
mas não podemos perder qualidade”
Marcelo Branquinho Pereira,
Fazenda Cobiça - Três Corações/MG

Grupo de 15 brasileiros passou uma semana nos Estados Unidos, visitando fazendas que cresceram 
rapidamente na atividade leiteira. A comitiva do Tour Técnico foi formada por produtores rurais e técnicos 
da ABS Pecplan dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo
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Detalhes da estrutura do sistema freestall da fazenda Nederlend Dairy, 
onde são criadas 7500 vacas holandesas, com média de 38kg/vaca

O rebanho da Bettencourt Dairy conta com 
35 mil vacas em lactação, divididas em nove 

unidades; sendo 60% Jersey/cruzamento 
e 40% holandês

M&M Feed Lot é referência na criação de bezerras e novilhas.
São 22 mil animais jovens na fazenda
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Na Si Ellen Dairy, uma grande estrutura de sistema freestall para abrigar 
12 mil vacas holandesas e Jersey em lactação. O rebanho está dividido em três unidades, 

onde são feitas três ordenhas por dia

Com quatro salas de ordenha, a Double A Dairy mantém 14 mil vacas holandesas. 
Os animais estão confinados em sistema freestall

Na Universidade de Utah, os participantes puderam assistir 
palestra técnica com o professor Allen Young (USU) sobre 

Gerenciamento, Rotinas Reprodutivas e Sanitárias

Na Universidade de Idaho, 
o grupo foi recebido pelos  professores 

Joe Dalton e Richard Norell 



Próxima parada: 
o sertão do Ceará

MAPA DA MINA

ABS Pecplan prepara tour para 
visitar propriedades leiteiras que 
lucram com a técnica da irrigação 
no nordeste brasileiro

Fazendas produtoras de leite do sertão nordestino são foco de 
roteiro planejado pelo departamento de Leite Tropical da ABS 
Pecplan para o mês de novembro. Uma comitiva, formada por 
produtores rurais e técnicos, vai conhecer, de perto, os resultados 
obtidos com o sistema de pastagem irrigada no estado do Ceará, 
que historicamente sofre com a seca.   

“O semiárido é uma região muito ríspida. Mas com trabalho 
e tecnologia, os produtores da região conseguiram construir 
verdadeiros ‘Oasis’ de produção leiteira com muita eficiência e 
lucratividade”, comenta o gerente do departamento de Leite Tropical 
da ABS Pecplan, Fernando Rosa. Ele acrescenta que, mesmo com 
pouca incidência de chuva (700 mm/ano), algumas propriedades 
conseguem resultados impressionantes, como média diária de 20 
quilos de leite por animal. “Isso só é possível porque exploram a 
técnica da irrigação, através de canais trazidos do Rio São Francisco. 
Acredito que esta viagem vai mudar nossos conceitos”, conta.  

Umirim

 Paraipaba

Russas

Limoeiro
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As vagas para o tour são limitadas. São 40 lugares.Os interessados podem entrar
em contato com a empresa UpClass, pelo telefone (11) 3219-0233 ( falar com Sandra).
O valor por pessoa é de R$ 868,00, incluindo hospedagem e deslocamento até as fazendas.
(não inclui deslocamento da cidade de origem até Fortaleza e alimentação).

A excursão sairá no dia 24/11 da capital Fortaleza e até o dia 27/11 o grupo vai passar por quatro cidades do interior. Na programação, entre outras 
atividades, visitas às seguintes fazendas: Cialne no município de Limoeiro do Norte; Flor da Serra, em Limoeiro do Norte; Cialne, em Umirim; e 
Fazenda Granjeiro em Paraipaba.  Durante o percurso, os participantes conseguirão comparar informações como produtividade por hectare/ano, 
custo médio de produção, preço médio pago pelo leite, a importância da escolha dos touros e a evolução do rebanho.  “A expectativa é grande, pois 
a viagem foi uma solicitação de clientes e representantes interessados em conhecer estes projetos leiteiros”, declara Rosa.

MAPA DA MINAMAPA DA MINA

A mudança do cenário do sertão nordestino com a técnica de irrigação, foco do tour de novembro

TOUR LEITEIRO
NO SERTÃO DO

CEARÁ
Como produzir leite com eficiência no sertão.



Técnicos e clientes ABS Pecplan visitam a maior 
feira leiteira do mundo

Nos Estados Unidos, os brasileiros participaram da World Dairy Expo 
(WDE), além de conhecerem fazendas e centrais da ABS Global

WDE 2014

Um grupo formado por 15 técnicos e produtores 
rurais clientes da ABS Pecplan viajou no início do mês 
de outubro para os Estados Unidos para uma semana 
de agenda cheia de compromissos envolvendo a 
cadeia produtiva do leite. Entre as atividades, visita a 
World Dairy Expo (WDE) 2014, a maior feira de gado 
leiteiro do mundo.  

Grupo de brasileiros visita a sede da ABS Global
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A WDE é realizada anualmente em 
Madison (Wisconsin). Este ano, reuniu 
mais de 2600 animais referência em 
genética. "É uma fantástica exposição, 
com um alto grau de dificuldade para 
ser julgada, tarefa que foi enfrentada 
com brilhantismo pelo analista de 
touros ABS Global, Paul Trapp, que 
trabalhou na Expomig, em Barbacena, 
em 2013", comenta Márcio Nery, diretor 
da ABS Pecplan. A ABS conseguiu 
33 premiações em 27 categorias 
diferentes.

Nos Estados Unidos, o grupo ainda 
pôde conferir de perto todos os 
padrões sanitários, as medidas de 
segurança animal e a qualidade dos 
produtos ABS Global durante as 
visitas às duas centrais de coleta em 
DeForest e Dekkora. Ao todo, cerca 
de 470 pessoas de pelo menos 16 
países visitaram a sede da empresa. 
A comitiva também participou de 
várias atividades desenvolvidas pela 
empresa.

"Tivemos o Fórum de Líderes Globais, 
Seminário Internacional, tours em 
fazendas e reuniões com os vários 
departamentos. Tudo isso possibilitou 
muita troca de experiência", avalia Nery. 

WDE 2014

O terceiro Simpósio promovido pela ABS reuniu cerca de 
160 funcionários e contou com uma série de palestras de 
peso, como a de Saskia Korink, C.O.O. da ABS, que abriu as 
apresentações. Já Mary Ledman, economista e editora da 
Daily Dairy Report, apresentou um panorama da economia 
leiteira. Entre os compromissos do grupo, reunião com o chefe 
dos analistas de touros da Genus ABS, Mitch Amundson, para 
atualização sobre provas genômicas e a otimização desta 
ferramenta no Brasil. Klaus Hanser de Freitas, gerente de 
Produto Leite América Latina, destaca ainda o encontro com a 
equipe do departamento GMS (Genetic Management System - 
Sistema de Manejo Genético) da ABS Global. “Acompanhamos 
todo o processamento dos rebanhos e vimos o quanto é 
importante o correto envio das informações para o resultado 
do acasalamento e, consequentemente, um futuro melhor para 
os criadores”, reforça. 

Mary Ledman, economista e editora da Daily Dairy

Cerca de 160 funcionários participaram da terceira edição do 
Simpósio promovido pela ABS

Saskia Korink – COO ABS Global, na abertura do Simpósio
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WDE 2014

Fazendas de seleção também 
fizeram parte do roteiro. 
Marcello Mamedes, gerente 
de produto Leite Europeu da 
ABS Pecplan, observa que foi 
uma excelente oportunidade 
para conhecer o que há de 
mais moderno atualmente na 
cadeia do leite através de dois 
sistemas de produção distintos 
e extremamente rentáveis.

Na fazenda GOLDEN OAKS 
FARM, a comitiva encontrou 
500 vacas em lactação, com 
média de 47 kg/dia/vaca. “Lá 
eles adotam um fantástico 
sistema de reutilização da 
areia nas camas das vacas”, 
conta, acrescentando que na 
segunda propriedade visitada, 
OCEAN VIEW, chama atenção o 
sistema tiestall, confinamento 
feito com baias individuais de 
aço. “São 45 vacas. Nenhuma 
classificada abaixo de 85 
pontos. Além disso, 35 vacas são 
classificadas como excelentes. 
É, realmente, um trabalho 
focado na venda de embriões e 
animais excepcionais”, detalha 
Mamedes.

As fazendas Golden Oaks Farm e Ocean View fizeram parte do roteiro do grupo nos Estados Unidos
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WDE 2014

Durante dois dias o grupo participou da World Dairy Expo (WDE), a maior exposição leiteira do mundo

Vern Meier, que tem 49 anos de ABS, foi um dos 
homenageados com um azulejo no pavilhão

Na pista da WDE, desfile da melhor genética
leiteira do mundo

O Consultor Técnico GMS da ABS Pecplan, Urbano 
Fajardo, participou pela primeira vez da excursão. 
“O aprendizado profissional e pessoal foi fantástico. Posso 
garantir a todos que é uma experiência única. Agradeço a 
ABS Pecplan pela oportunidade e a todos pelo apoio durante 
a viagem”, comemora.

O SUCESSO DA WDE 2014

A World Dairy Expo (WDE) 2014 foi marcada pela alta 
valorização dos animais e pelo recorde de público com a 
participação de 77.204 pessoas. Entre elas, 3.200 visitantes 
estrangeiros.

Realizada anualmente em Madison (Wisconsin), a feira marcou 
a inauguração do New Holland Pavilion. A estrutura, que 
custou 24,9 milhões de dólares, foi construída com azulejos 
comemorativos em homenagem àqueles que contribuíram 
para a produção leiteira, a indústria e a história da exposição; 
assim como fornecedores e famílias produtoras de leite. 

A ABS patrocinou 11 azulejos, sendo sete deles colocando 
em evidência famosos slogans da ABS, frases votadas pelos 
funcionários. As outras quatro placas fazem referência 
a importantes personalidades da história da empresa: 
J. Rockefeller “Rock” Prentice, fundador da empresa e 
desenvolvedor de sêmen congelado; Dr. Robert Walton, 
que começou a turnê WDE para as crianças, o teste de 
progênie e estabeleceu o GMS ; Phil Higley, que foi o 
primeiro presidente ABS; e Vern Meier, que trabalha há 
49 anos na ABS.
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WDE 2014

Escadaria próxima a pista da WDE

O tradicional café da manhã em DekorraDurante o tour pelas fazendas, visitantes conheceram
os detalhes dos sistemas de produção adotados Pág. 46



Resultado no Campo

A partir dessa edição, o ABS News vai mostrar os 
resultados no campo com a utilização de genética ABS 
Pecplan em várias partes do país

NOVIDADE NO ABS NEWS

Nesta edição do ABS News, tem estreia. É a seção Resultado no 
Campo, que vai trazer fotos e informações sobre os resultados 
da aplicação dos produtos ABS Pecplan em fazendas de todas as 
regiões do país. A coluna vai ser feita com a participação dos leitores.

Livia França, gerente do Departamento de Comunicação da ABS 
Pecplan, explica que a intenção é aproximar ainda mais os clientes 
da empresa e divulgar o que acontece nas propriedades rurais 
parceiras. “Sempre escutamos depoimentos do sucesso da utilização 
da nossa genética. A ideia é que esses relatos cheguem também a 
outros criadores, compartilhando informações com todo canto do 
país “, destaca.

Para participar do Resultado no Campo é simples. Basta enviar por 
e-mail (imprensaabspecplan@gmail.com) uma foto do rebanho 
e informações sobre a fazenda e o produto ABS que foi utilizado. 
Podem participar clientes, técnicos, representantes ou parceiros da 
ABS Pepclan. Participe!

A estreia da coluna é com cruzamento de Angus e Nelore. Confira:
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NOVIDADE NO ABS NEWS

Lote de fêmeas filhas de Fertility Plus

Lote de machos filhos de Fertility Plus

Os lotes que inauguram este 
espaço são da Fazenda Dom Bill, 
que fica no município de Montes 
Claros de Goiás (GO). As fotos e as 
informações foram enviadas pelo 
técnico do departamento Corte, 
Saulo Tinazo.

As imagens chamam a atenção pela 
padronização dos lotes, formados 
por fêmeas e machos 1/2 sangue 
Nelore e Angus. São animais com 
idade entre 14 e 17 meses, recriados 
e desmamados a pasto que estão 
há 90 dias no confinamento.

Nestes lotes, foi utilizada a tecnologia 
Fertility Plus da ABS Pecplan. O 
produto é composto por sêmen 
heterospérmico (contém o ejaculado 
de três touros diferentes em uma 
mesma dose inseminante), o que 
maximiza a fertilidade. No Brasil, já é 
comercializado desde 2009.

Resultado no Campo
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Somente três touros dos Top 20 de Janeiro 2010 estão na lista de Dezembro 2013. Entre os Top 20 de hoje, 
sete não estavam entre os Top 100 em Janeiro 2010 e dois touros não se classificaram nem entre os Top 
200. Portanto, selecionando somente os touros Genômicos superiores, você perderia as melhores genéticas 
disponíveis. Conforme mais informações são obtidas, adicionando, por exemplo, dados sobre filha e do DNA 
nas linhagens relacionadas, realmente, os índices levam a algumas reclassificações de touros.

Selecionar a partir de pequenas parcelas de touros Genômicos superiores de hoje não garante ótimos 
resultados para o futuro. Portanto, o antigo ditado sobre nunca colocar todos os ovos em uma mesma cesta 
(e usar grupos de touros) ainda é uma regra muito válida e importante que deveria ser seguida, quando são 
usados touros Genômicos.

Quantos touros top ainda estão no topo e existem touros que foram 
classificados como inferiores e agora são superiores?TOUROS GENÔMICOS

Pesquisa avalia 
touros genômicos

por David Selner, Geneticista de Leite
tradução: Cássia Parreira

TOURO JAN 10 TPI RANK DEZ 13 TPI RANK

Coyne Farms Dorcy 2288 13 2267 1

Co-op Bosside Massey 2104 101 2253 2

Lotta Hill Shottle 41 2304 11 2228 3

Co-op Style Oman Just 2132 74 2179 4

Springway Blvr Chase 2120 91 2119 5

Mel Crest Altarazor 2131 77 2116 6

Coyne Farms Bolton Dom 1926 226 2114 7

Mr Boliver Enid 2125 83 2109 8

Foxberry Bax McNuggets 2142 86 2106 9

Mountfield Altaexacter 2172 51 2099 10

Crockett Acres Bol Bevin 2007 178 2092 11

Co-op Jetstream Army 1981 195 2091 12

Welcome Bol Latham 2166 53 2082 13

Bomaz AltaMarauder 2202 39 2074 14

Brigeen Russell 2237 23 2067 15

Sildahl Mr Mudd 2193 44 2065 16

Wa-Del Surefire 2051 143 2051 17

Wilra Boliver Sequoia 2032 157 2049 18

Cabernet Bolton Suntan 1904 240 2046 19

Lars Acres Shot Trigger 2385 3 2043 20

Tabela 01

Durante quatro anos, a Holstein World fez várias 
pesquisas para melhor esclarecer questões sobre os 
Touros Genômicos e as mudanças que ocorreram em 
suas avaliações. Estudos anteriores mostravam que, 
embora a grande maioria dos touros tenha apresentado 
estabilidade notável, os touros Genômicos superiores, 
quando atingiam o status de touro provado, eram 
super avaliados como touros jovens com cerca de 200 
pontos em TPI e 0.50 em PTAT. 

A pedido dos criadores, esses estudos foram refeitos 
e continuaram mostrando que as primeiras provas 
genômicas foram excessivamente generosas com os 
touros jovens. Isso levou muitos consultores a advertirem 
os criadores para que se certificassem do uso de touros 
Genômicos de nível superior e assim poderem se 
proteger contra esses dados superestimados. A atitude 
parece prudente, mas será que irá realmente cumprir 
com a tarefa de evitar filhas de suas melhores vacas com 
um touro de prova inferior?

Vamos dar uma olhada nos touros Genômicos 
superiores disponíveis em Janeiro/10 que agora têm 
informações de filhas em lactação. Lembrando que 
esses touros foram selecionados pelas Centrais de 
Inseminação Artifical para ativar o mercado, devido 
ao potencial genético deles.

Estudos duraram quatro anos e 
comparam touros genômicos e provados



A análise revela que, embora os touros Genômicos 
apresentem uma vantagem de quase 200 pontos sobre 
os touros provados do mesmo tempo, hoje, quando 
todos têm filhas em lactação, eles não são superiores 
que os touros Top provados. O Top 312 Touros 
Genômicos não igualou o Top 100 Touros Provados de 
seu dia. Agora, compare isso ao rebanho atual onde 
há mais de 400 touros Genômicos acima do touro 
provado Top TPI. Ou seja, esses números indicam que 
touros provados ainda devem ser importantes partes 
de qualquer programa de melhoramento genético.

É também interessante seguir as tendências dos 
principais reprodutores ao longo do tempo. Touros 
Genômicos classificados como superiores deveriam 
ser substituídos pelo antigo touro provado do topo 
dos rankings, mais rápido e em um nível mais elevado, 
assim como nós fazemos progresso na genética. 

Esse estudo também levanta 
uma questão, recentemente 
muito debatida: esses touros 
Genômicos superiores são 
realmente melhores que os 
melhores touros provados?

TOURO JAN/10    JAN/10 DEZ/13    DEZ13

NM$    GTPI NM$    GTPI

Rosylane LLC Altagr8m8 810 2395 531 1980

Wabash Elite 745 2390 397 2012

Lars Acres Shot Trigger 744 2385 558 2043

Ronlee Toystory Domain 729 2384 308 1858

Dream Prairie Shadow Boxer 725 2366 338 1853

Mr Regelcreek Shot Alan 728 2342 452 1945

Mr Regelcreek Shot Al 755 2327 478 1966

Pine Tree Shottle Marco 744 2321 433 1924

Laeschway Jet Bowser 719 2319 394 1836

Klassic Big Time 656 2313 298 1900

Top 10 Average 735 2354 419 1932

All 312 Average 486 2013 320 1810

TOUROS GENÔMICOS
Touros Genômicos de  Janeiro de 2010 - Tabela 02

TOURO JAN/10    JAN/10 DEZ/13    DEZ13

NM$    GTPI NM$    GTPI

Picston Shottle 729 2374 401 1951

Badger Bluff Fanny Freddie 824 2313 747 2249

Charlesdale Superstition 670 2224 614 2133

Bosside AltaRoss 644 2186 416 1859

Long Langs Oman Oman 610 2155 595 2189

O Bee Manfred Justice 729 729 614 1973

Ensenada Taboo Planet 659 2129 668 2107

Co-op Oman Logan 642 2116 530 2017

Schillview Garrett 589 2089 609 2117

Co-op Oman Cavana 620 2055 558 1972

Top 10 Average 671 2177 575 2057

Top 100 Average 1925 1878

Top 100 TPI Touros Provados de Janeiro de 2010 - Tabela 03
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TOUROS GENÔMICOS

DATA TOP 100 GENÔMICO TOP 100 TOURO PROVADO

January 2010 2105 - 2395 1825 - 2374 

August 2010 2110 - 2359 1840 - 2258 

December 2010 2122 - 2450 1860 - 2222 

December 2011 2295 - 2621 1910 - 2217

December 2012 2311 - 2530 1979 - 2295

August 2013 2341 - 2546 2019 - 2273

December 2013 2365 - 2543 2033 - 2267

Touro Top para Valores Genéticos - Tabela 04

Será que o enorme fluxo de touros 
genômicos de antes, agora com 
informações de filhas, realmente 
ultrapassa o melhor touro 
provado ao longo do tempo e 
supera o grande melhor da lista 
de TOP 100 TPI?

Há um avanço do grande melhor touro genômico nos últimos quatro anos, mas, 
surpreendentemente, o maior touro provado não cresceu consideravelmente. Apesar de 
milhares de touros terem recebido informações de filhas desde janeiro de 2010, não muito 
desses touros pularam para o topo da lista de TPI. Lembre-se de que essas mudanças também 
estão ocorrendo na população feminina. Desde que os níveis das grandes fêmeas genômicas 
são bastante superiores que o maior touro genômico existe ainda mais reclassificações com as 
listas das TopFêmeas.

Como seguimos o processo de avaliação genética ao longo do tempo, será interessante ver se 
essas tendências mudam conforme ganhamos mais informações genéticas. A Holstein World 
continuará providenciando o máximo de informações possíveis para ajudar você a selecionar 
as melhores genéticas para seu rebanho.
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VALORIZE E PRESERVE
Veja como você pode ajudar:

S E  N Ã O  S O U B E R  U S A R ,  V A I  F A L T A R !

ABRAÇOS 
QUE NUTREM 
CONFIANÇA.

ABS Pecplan Rodovia BR-050, Km 196

Uberaba MG | (34) 3319.5400

Ao lavar a louça, desligue a 
torneira enquanto ensaboa 
o que será lavado.

Não escove os dentes ou faça 
a barba com a torneira aberta.

Não lave a calçada nem o carro 
com mangueira. Use vassoura 
e balde, pois a economia pode 
chegar a 300 litros de água.

Não use a privada como lixeira 
ou cinzeiro e nunca acione a 
descarga à toa, pois ela gasta 
até 40 litros de água.

Cubra a piscina. Exposta ao sol 
e ao vento ela pode perder água 
por evaporação. Quando cober-
ta, a perda é reduzida em 90%.

Molhe as plantas usando o regador 
e utilize matéria vegetal para 
reduzir a evaporação.

Evite banhos demorados. Um 
banho de 20 minutos consome 
em média de 120 litros de água.

Conserte os vazamentos e 
verifique hidrômetros, caixas 
d’água e registros.

www.abspecplan.com.br



De olho no Circuito ExpoCorte De olho na água!
 A agenda 2014 do Circuito ExpoCorte termina 

em novembro, com etapa em Uberlândia (MG) nos dias 

11 e 12. E, mais uma vez, a ABS Pecplan estará presen-

te na feira de negócios. A empresa já participou das 

outras quatro etapas do Circuito realizadas este ano 

em: Cuiabá (MT) -março, Campo Grande (MS) - julho, 

Ji-Paraná (RO) - setembro, e Araguaína (TO) - outubro. 

Nesta última edição, segundo o gerente Comercial da 

ABS Pecplan, Alexandre Lima, foram mobilizados 900 

produtores e técnicos de Tocantins, Maranhão e sul 

do Pará. “Foi um sucesso. Re-

forçamos os valores Genus e 

destacamos o diferencial da 

bateria de touros provados 

IATF”, conta Lima.

 A ABS Pecplan lança nesta edição do ABS 
News uma campanha de conscientização sobre 
o valor da água e a importância de medidas de 
economia. “Queremos mobilizar todos os nossos 
parceiros, clientes e colaboradores sobre a ne-
cessidade de preservação desse bem tão precio-
so. Enquanto empresa, preocupada com o meio 
ambiente, essa é nossa obrigação”, destaca Lívia 
França, gerente do departamento de Comunica-
ção da ABS. O Brasil enfrenta um dos períodos 
mais longos de estiagem da história. Só em Minas 
Gerais, são 159 cidades em situação de emergên-
cia. Economize!

NOTAS E DESTAQUES
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Comercialização recorde na Expointer. ABS conquista mais de 10 prêmios em SC.
 Com um estande promocional montado no 
Parque Assis Brasil, em Esteio (RS), a ABS Pecplan 
participou da 37ª edição da Expointer. Durante a 
feira este ano, a empresa registrou cerca de 30% 
de aumento na comercialização de sêmen em 
comparação com 2013. Para a equipe da Regio-
nal Sul, fatos como a qualidade do Catálogo Corte 
Europeu 2015 e a 
campanha de bo-
nificação de 50% 
divulgada pelo 
Canal Rural con-
tribuíram para o 
resultado.

 Mais de dez prêmios foram entregues para 
progênies de touros ABS Pecplan, durante 1ª Ex-
poPalmitos, que reuniu criadores de jersey e ho-
landês no Parque de Exposições e Eventos Odacir 
Valdamer, em Santa Catarina. Entre os resultados, 
a grande campeã da feira da raça holandesa, WI-
LIANNA 200 AFTERSHOCK, do criador Querino 

João Hen, é filha de 
um dos destaques 
do catálogo Leite 
Europeu da ABS, 
AFTERSHOCK. A 
feira foi promovida 
entre os dias 23 e 
27 de setembro.

NOTAS E DESTAQUES
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A equipe cresceu... ABS Pecplan em destaque na Goiás 
Genética.

 O grupo comercial da ABS na região Sul 
está mais forte. A empresa apresentou três no-
vos representantes no estado do Rio Grande do 
Sul, com implantação de regionais em Alegrete, 
Pelotas e Rosário 
do Sul. Além des-
sas cidades, a ABS 
Pecplan também 
está representa-
da  em Uruguaia-
na, Bagé e Porto 
Alegre.

 Em parceria com a fazenda Água Boa 
(seleção OV), do pecuarista Otoni Verdi, A ABS 
Pecplan expôs dois touros da bateria Corte 
Zebu na maior feira de melhoramento genético 

do centro-oeste. 
A Goiás Genética 
foi promovida de 
7 a 17 de setem-
bro pela Associa-
ção Goiana dos 
Criadores de Zebu 
(AGCZ).

NOTAS E DESTAQUES
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Dia de Campo em Rondônia. Dia de Campo no Espírito Santo.
 No dia 10 de outubro, a ABS Pecplan parti-
cipou de Dia de Campo na Fazenda Bom Jesus da 
Lapa (Cabixi-RO). O evento, voltado a produtores 
de leite, foi promovido pela Emater e reuniu 420 
produtores de cinco cidades da região. A equipe 
da ABS Pecplan esteve presente para falar sobre 
genética e reprodução, com destaque para os 
programas de acasalamento GMS e de monitora-
mento reprodutivo 
ABS Monitor, além 
de orientar os pro-
dutores sobre a 
escolha do animal 
melhorador.

 A Raça Comercial Agropecuária pro-
moveu no dia 27 de setembro, na fazenda Bom 
Sossego (Ecoporanga-ES), o 1º Dia de Campo da 
Patrimonial Lorena. Durante o evento,  foi apre-
sentado o resultado do trabalho da fazenda, que 
utiliza  genética ABS Pecplan. A programação 
do Dia de Campo também contou com palestras, 
ministradas pelo zootecnista da Bellman, Ale-

xandre Teixeira, 
e pelo pecuarista 
Luciano Borges, ti-
tular do Rancho da 
Matinha.

NOTAS E DESTAQUES
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ABS no clima do Outubro Rosa. ABS na Mídia.
 O departamento de Recursos Humanos 
da ABS Pecplan distribuiu folheto informativo, 
por e-mail,  para todos os funcionários da em-
presa sobre a campanha do Outubro Rosa. Com 
o compartilhamento de informações, a intenção 
é conscientizar os colaboradores sobre a impor-
tância da  prevenção do Câncer de Mama. De 
acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), 
esse tipo de tumor é o mais comum entre as mu-
lheres, respondendo por 22% dos 
casos novos a cada ano. Quando 
descoberta no início, a doença tem 
95% de chances de cura. Passe a 
diante! Você pode salvar uma vida!

 Desde o início de setembro, a equipe ABS 
Pecplan passa a contar com uma assessora de 
imprensa. Com a implantação do serviço, a empre-
sa tem ganhado destaque em diversos meios de 
comunicação. Só no mês de setembro, foram mais 
de 100 publicações em portais especializados na 
internet. Para que esse número continue crescen-
do, você pode nos ajudar, enviando sugestões de 
pauta. Vale qualquer assunto, desde eventos, feiras 

e exposições até resultados 
da aplicação da genética 
ABS. O e-mail para contato 
é imprensaabspecplan@
gmail.com e o telefone (34) 
9149-2534. Participe!

NOTAS E DESTAQUES
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OLHAR RURAL

Mais de 100 fotos foram inscritas no concurso fotográfico Olhar Rural, 
que em 2014 chega a sua 2ª edição. A seleção das imagens será feita por 
uma comissão de jurados que inclui o departamento de Comunicação 
da ABS Pecplan e a equipe da Nativa Propaganda. As vencedoras serão 
divulgadas na próxima edição do ABS News, em dezembro.

“Será difícil escolher. Recebemos fotos incríveis que retratam muito bem 
o dia-a-dia no campo, são mais do que simples paisagens. A impressão 
que temos é que o nível do concurso está ainda maior este ano, com 
qualidade profissional”, comenta Livia França, gerente do departamento 
de Comunicação da ABS. Os “cliques” escolhidos vão ilustrar o calendário 
2015 da ABS. 

Desde que as inscrições começaram a chegar a empresa, em março, as 
melhores fotos passaram a ser publicadas mensalmente no portal da ABS, 
nas redes sociais e também aqui no ABS News. Nesta edição do concurso, 
a novidade foi que os interessados puderam se inscrever pelas redes 
sociais, Facebook e Instagram.  “Foi uma forma de estimular ainda mais a 
participação e, ao mesmo tempo, promover ainda o Olhar Rural”, comenta.

O concurso é voltado para clientes, funcionários, representantes 
comerciais, amigos e admiradores da ABS Pecplan. Devido ao sucesso, 
o Olhar Rural promete voltar no ano que vem. “Quero agradecer a 
mobilização e o empenho de todos. É muito bom poder contar com o 
talento de vocês. Espero contar com essa parceria novamente em 2015”, 
reforça Livia França.

2ª edição do Concurso Olhar Rural 
registra mais de 100 inscrições
Disputa acirrada vai marcar a seleção das fotos para ilustração do 
calendário da ABS Pecplan em 2015

A paixão pelos animais começa na infância - Reinaldo Carvalho

A Casa da ABS na Castrolanda - Janus Katsman



Emanuella escolhendo os melhores touros para o Rebanho - Rafael Dallacqua

Deixando a seca para trás - Marcio NeryÁrea Rural de São Bernardo do Campo/SP - Carlos Cesar Fracasso



Natureza se readaptando - Reinaldo César

Manhã de neblina - Fazenda São Luiz - Paragominas/PA 
Karen Camille Góis Tourama no Poeirão - Votuporama/SP - Daniel Strang Castanheiras em São Francisco do Guaporé/RO - Daniel B. Strang

Hereford na fazenda Rochedo em ALEGRETE - Fernanda Duarte



Acompanhamento de Cio na Fazenda Roncador em Querencia/MT - Keoma Santos Brito

Conduzindo a boiada - Fazenda São Luiz - Paragominas/PA - Karen Camille Góis

Manejo Racional - Fazenda Bonita - Paragominas/PA - Karen Camille Góis

Neta de Mahogany - José Luiz Nabor da Silva



Tourada levantando poeira no meio do cerrado - André de Souza e Silva

Confronto - Janus Katsman Tropa após o serviço, descanso merecido - André de Souza e Silva

Novilhas Prenhes no meio da seca no oeste baiano,
Agropecuária Jacarezinho - André de Souza e Silva



Carinho materno - Janus Katsman

Touros de repasse e de coleta de sêmen na Agropecuária Jacarezinho - André de Souza e Silva Casal de joão-de-barro apreciando o inverno gaúcho - M. Antonello



Irmãos e amigos Gabriel e Lorenzo - Breno Dalla Maestri

Safra nova de touros - André de Souza e SilvaZebu, o melhor amigo do homem...e da gurizada também! - Arthur Marques Pereira



Quero-quero patrulhando - Ana M. AntonelloRebanho a paisana na sombra - Ana M. Antonello

Fazenda Campina Verde - Lucas Balieiro Linda filha de Quentin touro frísio da ABS - Cristiano Pôncio



Fazenda Antiga - Carlos Cesar Fracasso Fazenda Savana, Nelore Pintado, Monte Carmelo/MG - Renato Rodrigues

Roda de carreta - Ana M. Antonello Quem é o mais forte - André de Souza e Silva



Gonçalves/MG - Carlos Cesar Fracasso

Natureza na passarela - Janus Katsman

@terrasdevishnu

@gigicamillo

@gigicamillo

@gigicamillo

@gigicamillo


