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BONS MOTIVOS PARA DARMOS BOAS-VINDAS A 2015

Independentemente do cenário que se descortina ao iniciarmos um novo ano, 
aqui na ABS nossa equipe é sempre incansável em buscar ou construir todas as 
ferramentas possíveis para apoiar nossos clientes por todo o Brasil. Essa é nossa 
missão, acima de tudo. 

Iniciamos o ano com a fantástica notícia das primeiras doses exportadas para 
o país de onde buscamos a mais de um século a genética bovina que mudou 
completamente nossa pecuária de corte e leite. Um caminho de volta para a 
Índia. Esta exportação poderá abrir grandes oportunidades para os criadores 
brasileiros uma vez que o mercado indiano consome mais de 120 milhões de 
doses ao ano e está ávido pela excelência da genética brasileira.

A segunda boa notícia é o crescimento do ABS Monitor por todo o Brasil. De 
norte a Sul, de Leste a Oeste temos usuários da melhor ferramenta de análise 
reprodutiva em gado de leite do mercado. Uma ferramenta que não para de 
evoluir em seus relatórios e poderosos gráficos que estão ajudando nossos 
clientes a incrementar a taxa de prenhez, reduzir o DEL e aumentar seus lucros. 
Hoje temos mais de 350 usuários e 40.000 animais cadastrados. Veja também 
nesta edição uma matéria exclusiva sobre a importância do DEL.

E por fim a grande notícia que demos ao mercado no final de fevereiro com a 
aquisição de 51% das ações da In Vitro Brasil. A maior empresa de embriões do 
mundo agora faz parte da família ABS Global e iremos com este passo adicionar 
mais uma importante ferramenta que possibilitará o incremento na velocidade 
de ganhos genéticos de todos os nossos clientes. 

São com estas boas notícias que saudamos 2015 com a certeza de que sempre 
estaremos ao seu lado.

ABS News

Editorial

Márcio Nery
Diretor Geral ABS Pecplan
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PROGÊNIES ABS DÃO SHOW NA 
PISTA EM UBERABA

Progênies ABS se destacam nos julgamentos e conquistam 
diversos prêmios na exposição mineira

Sikandra FIV Ipê Ouro, filho de Nasik, campeão bezerro

EXPOINEL-MG 2015

Oito reprodutores da bateria Corte Zebu da ABS tiveram 
produtos premiados durante os julgamentos da Expoinel 
Minas 2015, que aconteceu este mês no Parque Fernando 
Costa em Uberaba (MG). As progênies se destacaram em 
diversas categorias.

“É um excelente resultado. Comprova a qualidade da nossa 
bateria para o aprimoramento de rebanhos nelore PO. 
Além disso, todas essas genéticas mostraram que possuem 
as características mais importantes buscadas pela pecuária 
de corte comercial”, afirma Gustavo Morales, gerente de 
produto Corte Zebu da ABS.
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EXPOINEL-MG 2015

O touro Jhelum teve cinco progênies 
premiadas, conquistando, por exemplo, o 
primeiro prêmio Novilha Maior de 16 a 18 
meses e Novilha Maior 18 a 20 meses. Os filhos 
de Zero TE J. Galera conquistaram três grandes 
premiações: o 1º prêmio Macho Júnior Maior; 
Reservada Campeã Bezerra; e, o principal, o 
de Campeã Bezerra que ficou com Fiorella 
FIV Carthago, do expositor Agrobilara. “Zero é 
um animal que expressa toda magnitude do 
trabalho de melhoramento genético do Nelore. 
Retrata toda a junção da beleza racial com a 
funcionalidade que esperamos de uma raça de 
corte”, comenta Morales.

Já o campeão bezerro da Expoinel 2015 ficou 
para um filho de Nasik, que ainda teve progênies 
premiadas em outras três categorias. Os 
produtos de Fadel levaram diversos prêmios de 
destaque e o touro foi consagrado, terminando 
a exposição em 1º lugar como Reprodutor 
da Nova Geração. Além deles, Lux Outubro, 
Maia, Haresh e Bitelo DS também receberam 
reconhecimento na pista da exposição.

“Há vários anos observávamos que eram 
premiados touros que não estavam mais vivos. 
Essa história tem mudado. A prova disso foi o 

resultado da Expoinel. Reprodutores atuais 
que estão em coleta, como Nasik, Jhelum, Zero 
e Fadel, estão conquistando os julgamentos 
com suas progênies. Essa é a nova geração da 
ABS. A Exposição comprovou a qualidade da 
nossa bateria”, comenta Saulo Tinazo, técnico 
do Departamento Corte da ABS.

Expoinel. A Expoinel mineira é uma feira 
importante no cenário nacional já que abre 
a temporada de exposições ranqueadas do 
ano. Promovida pela Associação Mineira dos 
Criadores de Nelore (AMCN) , a edição 2015 da 
feira foi realizada entre os dias 2 e 8 de fevereiro 
e reuniu 852 animais, sendo 541 fêmeas e 311 
machos. Foram 96 criatórios de nove estados 
brasileiros expondo seus resultados com a 
pecuária seletiva da raça Nelore. 

Para atender esse público, a equipe do 
Departamento Corte da ABS esteve presente 
no Parque, onde a empresa possui um escritório 
permanente. “Muitos desses produtores 
que passaram pela Expoinel também foram 
convidados a visitar nossa Central, na BR-050, 
onde recebemos visitas de pessoas de várias 
partes do país, o que é sempre importante para 
estreitamento de relacionamento e geração de 
novos negócios”, ressalta Tinazo.

JHELUM NASIK

ZERO MAIA

FADEL LUX OUTUBRO

BITELO DS HARESH
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Campeão Touro Jovem da Expoinel 2015 foi 
contratado pela ABS e já é a grande aposta para 
a próxima temporada

Durante a Expoinel 2015, a equipe ABS 
contratou um dos campeões da exposição 
para reforçar a bateria Corte Zebu da empresa. 
Landau da Di Gênio, que foi premiado como 
o melhor Touro Jovem, irá para a central em 
Uberaba (MG) para produção de sêmen.

Para o gerente do departamento Corte Zebu 
ABS, Gustavo Morales, a contratação representa 
uma grande conquista para os clientes, já que 
o Landau apresenta todas as características 
idealizadas pela pecuária atual. “É um touro 
diferenciado, com biotipo extremamente 
moderno e tem muito a contribuir com a 
raça Nelore. Ele veio para desmistificar essa 
separação criada entre prova e pista. Sem 
dúvida, é o animal que colocará isso no 
passado”, comenta. Landau da Di Gênio é filho 
do touro Brado em vaca Fajardo, genealogia 
que chama atenção do mercado. 

Vale destacar que perto de completar dois 
anos, o touro já acumula outros prêmios 
como o de reservado Júnior Maior na Expoinel 
Nacional, conquistado em setembro de 2014. 
A expectativa é que o material genético de 
Landau seja disponibilizado ao mercado ainda 
este ano.

LANDAU DA DI GÊNIO: 
A NOVA PROMESSA DA BATERIA CORTE 
ZEBU DA ABS
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PIONEIRA, ABS PECPLAN 
EXPORTA GENÉTICA PARA 
O BERÇO DO ZEBU

Empresa é a primeira a iniciar o processo 
brasileiro de exportação, enviando mil 
doses da genética brasileira para melhorar o 
rebanho do país berço do zebu

A Índia, historicamente, forneceu genética zebuína para o mundo todo. 
Hoje, busca a seleção brasileira.

INTERNACIONAL

Depois de cinco anos de negociações de 
protocolos sanitários, a ABS conseguiu 
autorização para exportar material 
genético para a Índia. Na primeira remessa, 
foram enviadas mil doses de sêmen de 
zebu brasileiro para o país que é o berço 
da espécie. O embarque do material foi 
feito no Aeroporto de Viracopos, de onde 
seguiu para Nova Deli, capital indiana. Os 
produtos foram enviados para a ABS Índia, 
que ficará responsável pela comercialização 
do sêmen por lá. 
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“Foi um primeiro passo modesto, mas, com toda 
certeza, o mais importante foi a abertura de 
um mercado fantástico, muito promissor para 
a genética zebuína de nosso país. Logo após 
o primeiro embarque já tivemos solicitação 
para prepararmos novas remessas”, comenta o 
gerente de produção da ABS, Fernando Vilela 
Vieira, ressaltando que a Índia tem um volume de 
inseminações cerca de 10 vezes maior que o Brasil, 
atingindo mais de 120 milhões de doses/ano.

As mil doses enviadas são de dois dos principais 
touros provados da bateria Leite Tropical da ABS, 
Diamante de Brasília e Castelo TE Kubera, ambos 
da raça Gir leiteiro. “A Índia, apesar de ter sido o 
berço do zebu, não teve a mesma competência 
em fazer uma seleção como a que fizemos no 
Brasil, animais leiteiros foram cruzados com 
raças de corte e grande parte desta genética 
se perdeu ao longo do tempo. Para recuperar, 

seriam necessários muitos anos e gastos 
elevados. É muito mais simples, rápido e mais 
econômico buscarem nossa genética”, afirma 
Vilela, destacando a dedicação dos criadores 
brasileiros neste processo, especialmente os de 
Gir Leiteiro, que investiram em programas de 
seleção e melhoramento genético, assim como 
em ferramentas como o teste de progênie da 
Embrapa/ABCGIL e os controles leiteiros. “Hoje 
temos um animal que funciona como uma 
máquina altamente eficiente de produção de 
leite a um baixo custo”, completa o gerente. 

De acordo com Vilela, a comprovação do 
impacto da genética brasileira no rebanho 
indiano aparecerá em três anos, quando as 
fêmeas estiverem paridas e produzindo leite. 
“Temos que nos preparar para esta época, 
porque, com certeza, vão demandar ainda mais 
material, já que um grande desafio do governo 

indiano é produzir alimento de qualidade para 
mais de um bilhão de habitantes”, ressalta.

O início das exportações de sêmen marca 
um novo e importante capítulo da história 
do zebu brasileiro. Os primeiros animais da 
espécie chegaram ao Brasil há mais de 100 anos, 
importados da Índia, de onde foram trazidos até 
a década de 60, quando as importações foram 
proibidas. Recentemente, foi autorizada nova 
importação, desta vez de embriões.

Quanto as exportações de sêmen bovino, foram 
necessários cinco anos entre negociações de 
protocolos e a realização de todos os testes 
sanitários que envolvem o processo. “Genética 
de qualidade, biossegurança e tecnologia de 
ponta foram fundamentais para alinharmos 
esta primeira exportação. Que venham as 
próximas”, comemora.
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CONHEÇA MAIS SOBRE A GENÉTICA BRASILEIRA QUE CHEGOU A ÍNDIA:

Uma das mais completas genéticas da bateria Leite Tropical da ABS. 
Filho de Meteoro Bras x Luzíada (Fabuloso), Diamante de Brasília 
é o touro número 1 para Leite, com PTAL 699 kg, pelo sumário 
Embrapa/ABCGil. “Observamos que o Diamante tem não só a capacidade de 
transmissão de alta produção leiteira, como também é muito bem avaliado 
por outras características, como capacidade de locomoção, qualidade do 
úbere, estrutura corporal e temperamento. Isso vai ao encontro de que tudo 
o produtor busca e precisa”, descreve Fernando Rosa, gerente de Produto 
Leite Tropical da ABS.

DIAMANTE DE BRASÍLIA

A genética de Diamante TE de Brasília, número 1 da raça Gir Leiteiro, 
foi uma das escolhidas pelos indianos

Castelo de Kubera, um dos ícones da pecuária leiteira Tropical 
no Brasil, agora fará história na Índia

Um dos líderes de venda da bateria Leite Tropical da ABS. O animal, que 
morreu aos 13 anos em dezembro de 2014, apresenta PTAL de 530,6 kg 
(ABCZ/Unesp). Castelo é pai de matriarcas como Calha Boa Fé, com lactação 
de 18.862 kg; Bixia (17.025 kg) e Duda Kubera (10.353 kg). Segundo Fernando 
Rosa, as filhas do touro são conhecidas pela qualidade do úbere, facilidade 
de locomoção e temperamento.” Características diretamente econômicas”, 
garante. Castelo foi adquirido em 2001, ainda bezerro, pela ABS, sendo toda 
sua vida produtiva dentro da Central em Uberaba (MG). 
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É A VEZ DO BOI PRETO

Os resultados da genética em rebanhos comerciais e 
a qualidade da carne transformaram a raça angus 
na “mais querida” dos brasileiros

CORTE EUROPEU

Pág. 10

A raça angus é a mais utilizada na 
inseminação artificial no Brasil. As 
vantagens do Cruzamento Industrial, 
somados à tecnologia da IATF, são os 
principais fatores que permitiram a 
massificação da genética no país. O 
casamento do angus com nelore é um 
sucesso, pois alia precocidade de produção, 
qualidade de carne com a resistência e 
adaptação do zebu no clima tropical.   

“Quem procura cruzamento industrial, 
chega ao angus”, responde o gerente de 

Produto Corte Europeu da ABS, Marcelo 
Selistre, acrescentando que o aumento 
do uso de tecnologia e a confiabilidade 
da genética garantida pela avaliação de 
progênie (DEPs) realizada pela Associação 
Americana contribuem para o resultado. 
“Na Associação Americana de Angus, são 
mais de 8 mil associados informando dados 
de progênie as para as avaliações genéticas, 
gerando milhões de DEPs, o que dá muita 
confiança no produto”, completa.

Big Mac, touro angus
entre os Top 10 de vendas



O Brangus tem um mercado potencial 
enorme, pois une características como 
rusticidade, resistência a parasitas e 
tolerância ao calor (herança do zebu), assim 
como qualidade de carne e precocidade 
sexual (vantagens do Angus).

CORTE EUROPEU

O gerente de Mercado e Contas-Chave 
da ABS, o zootecnista Frederico Glaser 
comenta que o crescimento do uso da raça 
angus na inseminação está acontecendo 
de forma consistente em todos os 
estados importantes na produção de 
carne. “Podemos notar a grande ênfase 
que os principais frigoríficos do país 
estão colocando no uso desta raça e o 
motivo é o produto final: uma carcaça 
de maior qualidade, que produz cortes 
mais valorizados e procurados pelos 
consumidores. Este é um caminho sem 
volta”, garante.

Com a garantia dos “frutos”, a raça antes 
conhecida pela presença dominante na 
região sul começa a invadir o restante do 
país.  “Hoje já possuímos animais F1 (Angus 
x Nelore), que nascem adaptados, de norte 
a sul”, afirma Selistre.

Em função dos investimentos nesse tipo 
de cruzamento, as perspectivas para a raça 
são ainda maiores, segundo Renato Paiva, 
técnico da Associação Brasileira  Angus e 
Brangus. “Estamos investindo muito em 
genética para que o Brasil Central absorva 
toda ela”, ressalta. Pág. 11

O Brangus, como é conhecida a raça 
sintética que mistura o sangue europeu 
e o zebuíno, foi formado com a ajuda de 
pesquisadores como Joal Brazzale Leal, que 
está na EMBRAPA Pecuária Sul há quase 50 
anos. “A raça custou a emplacar, porque 
havia uma certa resistência. Mas hoje estão 
consolidada. Com essa venda astronômica 
de sêmen Angus no país, hoje nasce no 
país 1 milhão de fêmeas brangus por ano. 
Imagine tirar uma única cria dessas vacas, 
o mercado é imenso”, comenta.

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



Também em Uruguaiana está um dos 
grandes fornecedores de genética 
Brangus, a seleção Brangus Juquiri, onde 
o médico veterinário João Carlos Pinheiro, 
conhecido como Toco, trabalha há 15 
anos. O grupo utiliza genética ABS de 
ponta, como Csonka e Tanque, da elite 
dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo 
fornece grandes reprodutores para a 
bateria ABS, como os touros Faraó, Oscar 
e Minister. “O trabalho de genética é um 
trabalho contínuo. São como peças, que 
você tem que saber usar. E para isso, a gente 
tem uma parceria muito longa com a ABS, 
que, como líder do mercado, nos ajuda a 
difundir essa boa genética”, comenta.

DE ONDE VEM A GENÉTICA?

A ABS possui a bateria Corte Europeu mais 
completa do mercado e está em constante 
atualização para melhor atender as 
demandas dos produtores, tanto que 
inovou na disponibilização de sêmen do 
clone EXT na última edição do catálogo 
americano. (Veja mais nesta edição do 
ABS News) Para a formação da bateria, a 
empresa investe em parcerias fortes.

A fazenda Cabanha do Posto, de Sérgio 
Tellechea, em Uruguaiana (RS), é uma 
referência para genética da raça angus e 
uma das fornecedoras de genética para 
a ABS. Foi de lá que vieram vários touros 
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como Big Black e Big Mac, este que está 
entre os top 10 de vendas da central. A 
seleção tem mais de 100 anos e também 
utiliza a genética ABS há várias gerações. 
“Experimentamos muitos touros dos 
Estados Unidos. Nós sempre optamos por 
escolher os animais Tops, mais produtivos 
e com boa avaliação em pista. Então, 
essa genética ABS contribuiu muito 
para a formação nosso rebanho”, conta o 
pecuarista.  Ultimamente, por exemplo, 
utilizaram produtos de Brilliance, Brave, 
Oles Oscar e Jackhammer.

No Rio Grande do Sul, na Cabanha do Posto, do pecuarista Sérgio Tellechea, a criação de angus chama atenção



“Assim que o animal nasce, o técnico 
inspeciona e emite uma garantia de que 
o animal possui 50% de genética Angus e 
essa garantia ele terá pelo resto da vida, 
por todos os elos da cadeia, agregando 
valor a seu produto”,  ressalta Fábio 
Medeiros, acrescentando que o programa 
atende pecuaristas de todo o país e com 
custo extremamente baixo.

CARNE COM GARANTIA DE QUALIDADE

Só de pensar, dá água na boca. A carne bem 
suculenta e macia é marca forte do angus 
e conquista até mesmo os consumidores 
mais exigentes. Para valorizar ainda mais 
o produto, um dos pontos que favoreceu 
o avanço da raça no Brasil foi o programa 
Carne Angus Certificada, criado pela 
Associação Brasileira, que foi criado 
para valorizar a produção do pecuarista 
comercial, que utiliza a genética angus 
para produzir carne de qualidade. “Sem 
dúvida é um grande estímulo, porque 
valoriza toda a cadeia produtiva”, comenta 
Marcelo Selistre, gerente de Produto Corte 
Europeu da ABS.

De acordo com o gerente do programa, 
Fábio Medeiros, hoje este é o maior 
programa de carne qualidade do país, 
já presente em sete estados brasileiros, 
incluindo o Rio Grande do Sul e o Mato 
Grosso. Além disso, são nove frigoríficos 
parceiros. Entre eles, Marfrig e JBS. “São 
grandes frigoríficos, com capacidade de 
abate e com interesse de captar esses 
animais que os produtores em todos os 
estados. Justamente, para atender o nicho 
de mercado que é a carne de qualidade. 
Ao mesmo tempo, há a valorização do 
trabalho desses produtores, com uma 
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bonificação de 6% para os machos e preço 
de macho mais 5% para as fêmeas. Que são 
bônus extremamente interessantes para 
quem produz a raça pura ou trabalha com 
cruzamento industrial”, explica Medeiros.

Por falar em cruzamento, para aumentar 
o número de animais registrados nessa 
categoria, a Associação Brasileira de 
Angus criou o Programa de Fomento CCG 
(Cruzamento sob Controle de Genealogia). 
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 PELA PRIMEIRA VEZ, 
CATÁLOGO AMERICANO 
TRAZ GENÉTICA DE 
CLONE ANGUS

Novo Catálogo Americano traz, entre as 
novidades para a temporada, a comercialização 
de sêmen do clone do touro EXT

CORTE EUROPEU

A ABS Global apresentou em janeiro o novo 
Catálogo de Corte, com as novidades de 
genética americana (Angus, Red Angus e 
Hereford) para a nova temporada que se 
inicia em março. O lançamento aconteceu 
durante um dos principais eventos da 
pecuária de corte dos Estados Unidos, a 
National Western Denver Stock Show. 

O grande destaque desta edição do catálogo 
é a disponibilização inédita de sêmen 
do clone do touro EXT, um dos maiores 
raçadores da história recente da raça Angus, 
que liderou as vendas da empresa no final da 
década de 90. “Pela primeira vez, nos Estados 
Unidos, tivemos a aprovação da diretoria da 
ABS Global para comercialização de touros 
clonados. É uma grande oportunidade 
para clientes acessarem esta formidável 

genética”, ressalta 
Vasco Beheregaray 
Neto, gerente Global 
de Produtos Corte, 
lembrando que foram vendidas mais de 350 
mil doses do touro durante seus 14 anos 
de vida. O animal combina desempenho 
e atributos funcionais sem concorrência, 
chamando atenção para qualidade de 
úbere, longevidade e excelente estrutura 
de suas progênies. “A tendência é que 
outros importantes reprodutores da bateria 
também sejam clonados para que materiais 
referência continuem no mercado por mais 
tempo e com disponibilidade maior para 
diferentes países”, completa. 

O catálogo também apresenta touros já 
consagrados na raça Angus como Absolute, 

EF Complement e Hoover Dam, além de 
muitas novidades e apostas para esta safra. 
“Tour Duty e Rampage talvez sejam os 
touros mais comentados e são sobre 
eles que temos as maiores expectativas 
para esta temporada. Tour Duty estará 
disponível no Brasil em breve e Rampage 
já fez um enorme sucesso nesta safra que 
passou”, comenta.
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CORTE EUROPEU

O gerente também destaca na bateria 
a presença de Reserve, Rock Mount e 
Substantial, assim como as de Bruiser, 
Monument e Broken Bow, touros que 
tiveram ótima avaliação no último sumário 
e aumentaram sua acurácia. Já quanto as 
raças Red Angus and Hereford, chamam 
atenção, respectivamente, Premier e 
Juice Box, ambos estarão disponíveis para 
clientes brasileiros a partir de julho de 2015. 

Nesta edição também acontece a 
divulgação dos dados sobre eficiência 
alimentar coletados pela ABS Global e a 
Cicle A Rach. Touros já comercializados no 
Brasil lideram a prova. São eles: Bruiser, 
Broken Bow, Incentive, Lead On, Objective, 
Impression, Bluestem, K205, Monument e 
Incentive. ”É um diferencial importante da 
nossa empresa. Esses dados são exclusivos 
da ABS e devem ser considerados pelos 

O Catálogo Amerciano de Corte (em inglês) está 
disponível na íntegra para download (em pdf) no 

portal da ABS Pecplan. Confira: 
http://www.abspecplan.com.br/catalogos/beef2015spring

Rampage é um dos destaques do novo Catálogo Americano de Corte

clientes que desejam incorporar uma 
genética onde o desempenho acontece 
com menor custo de produção”, ressalta 
Vasco Neto. 

O catálogo entra em circulação em um 
período estratégico, às vésperas da 
temporada de corte dos Estados Unidos 
prevista para iniciar em março. Uma safra 
que começa com condições favoráveis 
para investimentos em genética já que a 
pecuária de corte vive um bom momento 
com preços recordes, grande demanda 
de mercado e baixa oferta, e, claro, com 
projeção de crescimento da indústria 
da carne. 



ABS GLOBAL COMPRA 
IN VITRO BRASIL

Grupo Genus passa a comandar 51% das ações da IVB, líder 
mundial em produção In Vitro de embriões bovinos

INVESTIMENTO

A ABS® Global anunciou em fevereiro a compra de 51% 
da In Vitro Brasil S.A. (IVB®) por R$ 20 milhões. Com a 
negociação, a ABS, líder mundial em genética bovina, 
serviços de reprodução e tecnologia de inseminação 
artificial, passa a liderar também o mercado de 
produção de embriões bovinos por fertilização in 
vitro (FIV). A IVB, sediada no Brasil, opera em 13 países, 
incluindo Estados Unidos, Colômbia e Uruguai. 

O valor total do investimento é de R$ 20 milhões à 
vista, incluindo um acordo de prioridade para compra 
do restante das ações. O grupo Genus espera adquirir 
os restantes 49 % de ações da IVB no primeiro semestre de 
2018. Para a futura negociação, existem certas condições de 
desempenho e o valor está limitado a R$ 49 milhões. A conclusão da 
transação está sujeita a uma série de condições, que deverão ser cumpridas 
no primeiro trimestre de 2015. Em 2014, a IVB faturou mais de R$17 milhões.
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A transação fortalece a liderança global da 
ABS no desenvolvimento e fornecimento de 
genética bovina diferenciada ao mercado, 
através da introdução da tecnologia de FIV. Já 
com o apoio e presença global da ABS, com 
atuação em mais de 70 países, a IVB estará 
estrategicamente posicionada para atender a 
crescente demanda por FIV das indústrias de 
corte e leite, possibilitando que os pecuaristas 
acelerem ainda mais o melhoramento 
genético dos seus rebanhos. “Esta parceria 
nos permite oferecer aos nossos clientes uma 
solução genética abrangente com benefícios 
econômicos reais”, afirma Saskia Korink, COO 
(Chief Operating Officer) da ABS.

Karim Bitar, CEO da Genus (grupo controlador 
da ABS), também acredita que a aquisição 
da IVB concede a Genus uma grande 
oportunidade para aumentar e acelerar o 

avanço genético ofertado ao mercado. “O 
sucesso comprovado da IVB no fornecimento 
de soluções de fertilização in vitro para 
grandes empresas e produtores nas áreas de 
corte e leite nos permitirá oferecer aos clientes 
a capacidade de alavancar o melhoramento 
genético dos rebanhos de machos e fêmeas, 
através da elevada tecnologia própria”, 
comenta Bitar.

A IVB foi fundada em 2002 por José Henrique 
F. Pontes, atual diretor da empresa que vai 
continuar dirigindo a IVB dentro da ABS. 
A companhia foi criada para atender a 
necessidade de tecnologia de fertilização 
in vitro de pecuaristas brasileiros de leite e 
corte. Hoje, além de dominar o mercado no 
Brasil, que é o maior do mundo em termos de 
fertilização in vitro de bovinos, a IVB é líder 
mundial no fornecimento desses embriões, 

com presença crescente em países da América 
Latina e nos Estados Unidos. “Esta transação 
reúne a líder mundial na tecnologia de FIV 
de bovinos com a líder mundial em genética 
bovina. E nós compartilhamos também do 
mesmo forte foco que é traduzir capacidade 
técnica em valores para nossos clientes” 
ressalta José Henrique. 

O diretor da ABS Pecplan, Márcio Nery, 
também comemorou a junção de forças. 
“Estamos muito felizes em poder anunciar 
essa aquisição, porque são duas empresas 
que compartilham dos mesmos valores de 
pioneirismo e inovação, ambas líderes em 
seus mercados. Quem sai ganhando é o 
cliente ABS In Vitro, que vai ter muito mais 
opções de melhoramento genético levadas 
até a sua fazenda”. 

Parte da diretoria IVB junto de Saskia Korink (ABS - COO) na assinatura do contrato Pág. 17



SOBRE A ABS

Sediada em DeForest, Wisconsin, EUA, a ABS Global é líder 
mundial em genética bovina, serviços de reprodução, e 
tecnologia de inseminação artificial. Presente em mais de 
70 países no mundo, a ABS sempre esteve na vanguarda da 
tecnologia e genética animal desde a sua fundação em 1941. 
A ABS Global faz parte do grupo Genus plc. No Brasil, desde 
1959 é comercializado sêmen ABS. A Central de Excelência 
e Tecnologia da ABS Pecplan está localizada em Uberaba, no 
estado de Minas Gerais.

SOBRE A IVB

A IVB é líder mundial de fertilização in vitro e serviços associados 
à indústria pecuária. Fundada em 2002 para atender à crescente 
demanda de embriões bovinos, a IVB está sediada em Mogi 
Mirim (SP) e opera em seus laboratórios próprios, joint ventures 
e franquias. Também atua em outros 13 países.
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A REPERCUSSÃO

O anúncio da compra da IVB pela ABS movimentou o setor do agronegócio e ganhou repercussão na mídia internacional. A notícia foi destaque 
nos principais veículos de comunicação assim que a negociação foi anunciada pelas empresas.
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BATERIA LEITE EUROPEU ABS 
É APRESENTADA AO MERCADO

A mais completa bateria do mercado ganhou novos touros 
e é apresentada já com as mudanças da Base Genética 
americana de dezembro de 2014

Foi lançado no mês de fevereiro o Catálogo Leite Europeu 2015 da ABS. A seleção apresentada 
conta com mais de 100 touros provados e genômicos das raças Holandês e Jersey. 

“Temos certeza que estamos apresentando a melhor e mais acertada bateria do mercado, 
possibilitando o avanço genético de qualquer rebanho e garantindo mais eficiência e 
lucratividade em diversos sistemas de produção”, afirma o gerente de Produto Leite Europeu da 
ABS, Marcello Mamedes.

Na bateria, entre os animais provados da raça holandesa, o gerente destaca as presenças de DORCY, 
GILLESPY, GERARD, AFTERSHOCK, BUXTON e DOMINIC. “Falando em genômicos, apresentamos 
a grande sensação do momento, SILVER com opção de sêmen sexado e convencional, além de 
MONTEREY e COMMANDER”, comenta. Já na raça Jersey, os clientes ABS tem à disposição o touro 
número 1 para JPI no sumário de dezembro 2014: VOLCANO. “Lembrando que seu irmão completo 
VISIONARY (número 4 no JPI) já encontra-se com estoque disponível no sexado e convencional”, 
acrescenta Mamedes.

Diante das mudanças na base genética americana e nas fórmulas de índices como TPI e NM$ que aconteceram no sumário de dezembro de 2014, a equipe ABS foi 
ainda mais criteriosa na formatação da bateria 2015. “São várias alterações que foram feitas para ajustar os índices para atender as necessidades dos produtores de 
leite dos Estados Unidos. Mas, nem sempre, esses resultados refletem as necessidades de outros países. Podemos observar isso na atual lista dos TOP 100 TPI com 
vários touros que não são as melhores opções para grande parte dos rebanhos brasileiros. Por isso, tivemos o cuidado de analisar e escolher os que se encaixavam 
melhor a nossa realidade, com muito equilíbrio”, justifica.

Vale destacar que este é o primeiro catálogo lançado pela ABS no ano. O Catálogo Leite Europeu 2015 está sendo distribuído em 
todas as regionais da ABS. Os interessados também podem fazer o download (em pdf) no site da ABS: www.abspecplan.com.br Pág. 20
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Confira os destaques 
do Catálogo:

Raça Holandesa: provadosLEITE EUROPEU
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LEITE EUROPEU

Raça Jersey

COMMANDERMONTEREYSILVER

VISIONARY

Raça Holandesa: genômicos

Clique aqui 
e faça o donwload 
do catálogo Leite 

Europeu 2015 completo:
http://www.abspecplan.
com.br/catalogos/le2015
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Shottle de transmitir características de 
saúde com excelente conformação fez dele 
um fenômeno. 

O resultado dos novos registros na APCBRH 
aparece no ano da aposentadoria do touro 
holandês da ABS. Shottle, que conquistou 
o mercado de inseminação artificial e a 
indústria de leite, se aposentou em 2014, 
depois de mais de um milhão de doses 
produzidas durante 15 anos na ABS Global. 
O Brasil é o único país onde elas ainda estão 
disponíveis no mercado, além disso a empresa 
continua comercializando a genética através 
de sêmen convencional e sexado de 17 filhos 
diretos e 27 netos maternos. 

SHOTTLE É O NÚMERO 1 
NA PREFERÊNCIA DOS 
CRIADORES DO PARANÁ

Touro ABS encabeça lista divulgada pela 
Associação da Raça Holandesa, que mostra as 
genéticas que mais cresceram no estado em 2014

MERCADO

Mais uma vez, a genética de Picston Shottle 
TE mostrou sua liderança no mercado. O 
touro da ABS, conhecido mundialmente 
pelo sucesso na pecuária leiteira, foi o 
número um da raça holandesa em 2014 na 
preferência dos pecuaristas do estado do 
Paraná. A lista com o resultado foi divulgada 
pela Associação Paranaense de Criadores de 
Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH).

Shottle foi o que mais teve progênies 
registradas: 352, sendo 215 fêmeas e 137 
machos. O número é mais de 10% maior 
do que o segundo colocado. “É com muita 
alegria que a gente vê esse resultado. Desde 
2009, Shottle é líder de vendas da pasta 
Leite Europeu na nossa região. Lembro que 
quando a genética ficou disponível no Brasil, 
vendemos 1000 doses em apenas três dias. 

Era o anúncio desse sucesso. Essa liderança 
representa a satisfação por parte de nossos 
clientes que utilizam esse touro que mudou 
a história da raça holandesa”, comenta 
Ricardo Koyama, gerente de Negócios da 
ABS no Distrito Sul. 

Pela prova oficial da Interbull, atualmente, 
Shottle tem 100.000 filhas em 20.000 
rebanhos em 22 países. “Com toda certeza, 
é o touro mais influente da raça nos últimos 
10 anos. Hoje praticamente em todos os 
pedigrees dos grandes touros e das grandes 
vacas encontramos Shottle”, afirma Marcello 
Mamedes, gerente de Produto Leite Europeu 
da ABS, reforçando que a capacidade de 
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MERCADO Outros touros da bateria Leite Europeu da ABS também aparecem na lista. Entre eles, dois filhos de Shottle: 
o grande Aftershock, um fenômeno de vendas no mundo, e Trigger, ambos chamando atenção para fertilidade 
e conformação. “Comemoramos e agradecemos a confiança de todos os produtores em nossos produtos e 
serviços. Seguimos nossa filosofia de entregar as melhores soluções genéticas para a pecuária de leite no 
mundo”, finaliza Mamedes.

Conheça algumas filhas de SHOTTLE de propriedade de Luiz Carlos Figueiredo

1873 ZAPA 574 
SHOTTLE-FIV

A fêmea tem quatro anos. No 
último parto, com lactação de 

219 dias, produziu mais de 
10 mil litros de leite, com teor 

de gordura de 3,48%, sendo 
classificada como EX91.

1883 EDINÉIA 511 
SHOTTLE-FIV

No seu segundo parto, com 
lactação de 305 dias, produziu 
mais de 14,3 mil litros de leite, 
com teor de gordura de 3,48%, 

sendo classificada como MB87. 
Ganhou vários prêmios como 
o de campeã dois anos na 44ª 

Exposição Agropecuária de 
Goiânia em 2012.

2736 EDINÉIA 705 
SHOTTLE-FIV

Tem 3,5 anos. No último 
parto, com lactação de 250 
dias, produziu mais de 10,6 
mil litros de leite, com teor 
de gordura de 4,43%, sendo 
classificada como MB87.

3857 FRANDIXI

A fêmea tem 4,5 anos. No seu 
segundo parto, com lactação 
de 202 dias, produziu mais de 
9 mil litros de leite, com teor 
de gordura de 4,19%, sendo 
classificada como MB89.
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DO OIAPOQUE AO CHUÍ: 
O SUCESSO DO ABS MONITOR

Após dois anos da utilização da ferramenta por pecuaristas brasileiros, o ABS News 
mostra resultado em fazendas de todas as regiões do país

ABS MONITOR

Já são dois anos no mercado. E sucesso registrado em todas as regiões brasileiras. 
O ABS Monitor, o serviço de monitoramento reprodutivo oferecido pela ABS, foi 
criado para ajudar o produtor de leite a aumentar o lucro e a eficiência da fazenda, 
possibilitando a produção de mais prenhezes em um espaço menor de tempo. 
Objetivo conquistado e comemorado hoje pela equipe. 

“Tivemos uma evolução muito grande nos dados reprodutivos, o que nos motiva a 
continuar investindo no projeto. Conseguimos implementar em todas as fazendas 
atendidas, um percentual de 4% na taxa de prenhez. Isso é uma realidade. E alguns 
clientes foram além e já conseguiram atingir padrões internacionais”, comenta Raul 
Andrade, gerente do Departamento Leite da ABS, que coordena a operação do ABS 
Monitor no Brasil. 

Hoje são cerca de 350 usuários do programa em todo o país e 40 mil animais 
cadastrados. Para todas as contas, são cinco técnicos da ABS que fazem atendimento 
in loco ou remoto. Além disso, a empresa conta com 31 técnicos parceiros, que 
atendem 110 contas que representam oito mil animais. O ABS Monitor foi criado no 
Brasil e já está presente em 14 países diferentes. 
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ABS MONITOR

geração de listas e gráficos). Com um canal 
de comunicação direto, o usuário também 
tem suporte de veterinários e zootecnistas 
da ABS. “A gente tem uma interatividade 
muito grande com o produtor. Se ele abrir o 
programa e tiver dúvida, consegue mandar 
uma mensagem instantânea para nosso 
técnico”, explica o gerente.

FUNCIONAMENTO. Entre os conceitos do 
ABS Monitor está a simplicidade de operação. 
Isso porque, em regra, os produtores de leite 
têm resistência em utilizar o computador. 
“Para que conseguíssemos convencê-los 
a utilizar o software, tentamos simplificar 
ao máximo, criando a linguagem de sinais. 
Como em um semáforo, são utilizadas cores 
símbolos: vermelho (está ruim), amarelo 
(merece atenção) e verde (está bom). Então, 
de uma forma bem fácil e interativa, o 
objetivo do produtor é adotar estratégias 
para apagar as luzes vermelhas”, explica Raul 
Andrade.

Com a identificação de um animal 
problema, o produtor vai a campo 
descobrir a deficiência e resolvê-la, que 
pode ser questão sanitária, por exemplo. 
Assim, consegue manter eficiente a rotina 
na propriedade quanto a alimentação e 
reprodução, tão importante para geração 
de resultados na atividade leiteira. 

O ABS Monitor, segundo Andrade, ajuda 
a resolver um gargalo do país que é a 
precária armazenagem de dados e geração 
de relatórios, mostrando o desempenho 
da propriedade. “O produtor de leite sofre 
com falta de informação, com a dificuldade 

de saber qual é a real situação do negócio 
dele. O ABS Monitor veio para mostrar o que 
acontece na fazenda, para medir e otimizar os 
resultados”, completa, ressaltando a riqueza 
de relatórios gerados. 

O programa é composto de duas partes: 
a offline (para a coleta de informações na 
fazenda) e a online (para análise de dados e Pág. 26



A dinâmica do processo e a maximização dos 
resultados nas propriedades conquistam os 
produtores”, comenta, acrescentando que 
acredita que o treinamento intensivo da rede 
de vendas auxiliou na difusão tão rápida da 
ferramenta e no amadurecimento do sistema, 
que tem sofrido adaptações para melhor 
atender o usuário.

Foi Jardel que convenceu Alex Maron de adotar o 
ABS Monitor na fazenda em 2013. “Eu usava outro 
programa para controlar o meu pequeno rebanho, 
mas ele não possuía muitas das ferramentas 
disponíveis no ABS Monitor. Fatos importantes no 
manejo reprodutivo passavam desapercebidos. 
Hoje, após dois anos, eu não abro mão do ABS 
Monitor”, afirma, destacando que o rebanho 5/8 
girolando alcançou 83% das matrizes prenhas. 
“Ouço sempre que esses índices são alcançados em 
algumas fazendas de gado de corte, mas em muito 
poucas fazendas de produção de leite”, completa.

O ABS Monitor é disponibilizado gratuitamente e 
pode ser baixado no site www.absmonitor.com.
br. Para ativá-lo, basta entrar em contato com 
representante ou técnico da ABS.

DE NORTE A SUL. Em pouco mais de dois anos 
no mercado, o ABS Monitor já possui usuários em 
todos os cantos do país. No município de Carlos 
Barbosa, no Rio Grande do Sul, o médico veterinário 
da Cooperativa Santa Clara, Fábio Guagnini, é 
um incentivador da utilização do ABS Monitor. 
Já são 29 produtores da região que utilizam o 
software por recomendação do especialista, o que 
corresponde a um banco de dados de 1.266 vacas. 
Segundo Guagnini, o programa funciona muito 
bem nas propriedades da região (de pequeno 
porte), principalmente, pela grande vantagem de 
ter duas bases: a offline e a online.

“Não preciso ir até a fazenda para escolher as vacas 
para fazer a rotina de trabalho em reprodução. Do 
escritório, consigo acompanhar o comportamento 
do rebanho e selecionar os animais a serem 

examinados, já que as informações estão todas 
disponíveis pela internet. Ao mesmo tempo, na 
base offline, anotamos os dados em uma fazenda 
onde não tem internet. E depois conseguimos 
alimentar o banco de dados, assim que chegamos a 
um local onde nos é disponibilizada a rede. Também 
a série de listas como a de previsão de secagem e 
previsão de partos são muito práticas para serem 
utilizadas pelo produtor”, descreve, ressaltando 
também a riqueza dos relatórios que o ABS Monitor 
oferece. “É difícil avaliar uma fazenda só pelo que 
o produtor fala ou pelo que enxergamos. Com o 
ABS Monitor tenho um relatório concreto e uma 
visão muito mais ampla do cenário reprodutivo das 
propriedades”, completa.

A adesão ao ABS Monitor na região de Castro 
(PR), a maior bacia leiteira do país, também é 
grande. “É uma região com muito potencial de 
leite. Os produtores daqui investem muito em 
tecnologia. E o ABS Monitor me surpreendeu pela 
grande aceitação. Clientes de muito impacto, 
que produzem muito, adotaram a ferramenta. As 
perspectivas são ainda melhores”, ressalta Adolfo 
Ferreira, técnico do Departamento Leite da ABS.

Francisco Jardel, que é avaliador GMS na região 
nordeste, conta que são tantas as vantagens da 
ferramenta que hoje, inclusive, o software ajuda 
na conquista de novos clientes para os produtos 
da bateria leite ABS. “Nós que andamos muito 
no campo, observamos ainda mais o sucesso 
da ferramenta. A facilidade e a simplicidade da 
operação possibilitam a utilização por todos os 
produtores rurais: pequenos, médios e grandes. 

O veterinário Fábio Guagnini é um incentivador 
do ABS Monitor no Rio Grande do Sul

 Charles Guimarães, gerente da Fazenda São José, 
que utiliza o ABS Monitor há mais de um ano
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NO NORTE

No município de Ariquemes, em Rondônia, que fica a 
200 quilômetros da capital Porto Velho, o produtor Hélio 
César Carnevalli investe na atividade leiteira há cerca de 
quatro anos. Hoje, na fazenda Ligiana, são 223 animais, 
50 em lactação, produzindo média de 750 litros de leite/
dia no sistema a pasto. Há seis meses, na propriedade é 
utilizado o ABS Monitor. “Vi muita diferença nos nossos 
resultados. O que mais me encanta no programa é o 
modo que ele indica a parte reprodutiva dos animais, 
facilitando muito a nossa rotina no campo, com a 
indicação individualizada do problema de cada animal. 
Mensurar números no papel e na caneta era muito 
difícil. Hoje, com o ABS Monitor temos vários relatórios. 
Houve melhora na taxa de concepção e o número de 
animais problema diminuiu”, detalha o pecuarista. 

ACOMPANHE CASOS DE SUCESSO DO ABS MONITOR EM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS

NO NORDESTE

Em Beberibe, munícipio próximo a Fortaleza, capital do 
Ceará, o grupo Tijuca Alimentos utiliza o ABS Monitor 
há cerca de dois anos. José Cleilton dos Santos, gerente 
de reprodução e manejo da fazenda, comenta que o 
programa ajuda muito no controle dos animais e no 
avanço do rebanho. “Ficou bem mais fácil e rápido 
identificar as vacas que estão com problema para 
emprenhar, e com isso consegui a evolução do gado que 
eu quero. Aumentei minhas taxas de serviço e prenhez”, 
comenta. Atualmente, a Fazenda Tijuca Alimentos 
mantém mais de 1100 cabeças de gado, entre elas, 360 
fêmeas em lactação que produzem em média 6.600 
litros de leite por dia.

NO SUDESTE

A fazenda Morro Grande, em São João Batista do Glória, 
Minas Gerais, é referência do sucesso do ABS Monitor 
na região sudeste. A propriedade é de Ivanir Rodrigues 
Ferreira e administrada pelo genro Luciano Goulart de 
Souza. São quase 350 vacas em lactação, com média 
de produção de 32 kg de leite/dia. De junho de 2014 a 
janeiro de 2015, a taxa de prenhez da propriedade saltou 
de 16,5 para 21,8. “O ABS Monitor se encaixou muito 
bem e estamos muito satisfeitos. Eu sempre digo que 
usar um programa diferente é fácil. O difícil é encontrar 
um programa, como o ABS Monitor, que consegue 
medir os resultados. Ele mostrou os pontos bons e os 
não tão bons. Focamos onde estava a deficiência e 
melhoramos nosso desempenho. Hoje temos equilíbrio 
de reprodução e consequente melhores condições do 
gado, que apresenta menos problemas, por exemplo, no 
pós parto, e também mais produção de leite. Estamos 
com os índices similares aos das melhores fazendas do 
país”, comenta Luciano Goulart, acrescentando que a 
medição dos resultados ajudou a motivar toda a equipe, 
principalmente Thaylon Ferreira dos Santos, que é o 
funcionário responsável pela reprodução na fazenda.

NO CENTRO-OESTE

Na fazenda Rio Preto, localizada no município de Rio 
Verde, estado de Goiás, são 70 vacas leiteiras criadas a 
pasto. Atualmente, 30 estão em lactação, produzindo 
550 litros de leite por dia. O produtor Gesley Carlos 
Esteves adotou o ABS Monitor há cerca de um ano e 
comemora o resultado de mais de 50% de aumento na 
taxa de prenhez. “Ganhei em produção e também na 
dinâmica da fazenda. “Antes do programa, eu carregava 
dois, três cadernos para anotar os dados. E, muitas 
vezes, eu perdia essas informações. Não conseguia 
coordená-las. Agora, ficou fácil encontrar tudo que eu 
preciso. Com esse programa da ABS, eu sei até mesmo o 
dia certo que cada vaca vai parir”, comemora.

NO SUL

Em Piraí do Sul (PR), a Fazenda São José já utiliza o 
ABS Monitor há 13 meses. São 130 vacas, 110 em 
lactação, produzindo 2.600 litros de leite/dia. Charles 
Guimarães, que é gerente da propriedade, conta que 
com a ferramenta foi possível aumentar os índices 
reprodutivos. “Conseguimos melhorar muito nossa 
eficiência. Antes, o trabalho de monitorar cada animal 
de forma individualizada era um trabalho muito difícil, 
estressante. Hoje, fazemos isso de forma simples. E como 
resultado, tenho mais vacas parindo, animais jovens 
produzindo leite e, claro, mais produtividade significa 
mais renda”, destaca. Segundo Charles, qualquer 
pessoa que entenda o mínimo de informática consegue 
operar o software. “Além disso, o suporte técnico da 
ABS sempre esteve muito presente. Colocaram uma 
ferramenta nova na minha mão e me deram segurança 
para operar”, garante.



CLIENTE ABS COMEMORA 
RESULTADOS COM GMS

Seleção Black Bridge divulgou desempenho de matrizes, 
frutos de cruzamentos indicados pela ferramenta da ABS 

NA PRÁTICA

A fazenda Santo Antônio, em Piracicaba (SP), que há cerca de cinco anos 
utiliza o GMS - Sistema de Manejo Genético, desenvolvido pela ABS, 
apresentou ao mercado os resultados obtidos no rebanho durante a 
classificação linear feita pela Associação Brasileira de Gado Holandês. O 
desempenho das matrizes holandesas da seleção Black Bridge chamam 
atenção pela excelente conformação, padronização e úberes de extrema 
qualidade mostrando o grande potencial genético do rebanho. 

Foram classificadas 12 fêmeas do rebanho progênie de touros da ABS. 
Todas classificadas acima de 80 pontos (B+) em Muito Boas (MB). Entre 
elas, destaque para MULHERES ALEGORIA SHOTTLE 59, classificada 
MB88. A vaca, que já teve dois partos, conseguiu pico de lactação em 
43,8 kg/dia.

Uma característica que chama atenção do rebanho é a alta produção 
de leite de todas as fêmeas apresentadas pela fazenda Santo Antônio. 
BLACK BRIDGE BATERIA AFTERSHOCK, por exemplo, com um parto, 
atingiu pico de 52,2 kg/dia. “É uma grande realização ver as vacas de 
primeiro parto, crias da fazenda, tendo uma boa média de classificação 
mostrando a evolução do rebanho. O desafio de dar continuidade 
nesse trabalho, aprimorar cada vez mais e formar o gado ideal com 

a marca Black Bridge, é nossa motivação diária”, conta Kátya Castro, 
consultora Genética Leite Internacional da seleção.

O gerente de produto Leite Europeu da ABS, Marcello Mamedes, conta 
que o resultado conquistado pela seleção foi através do GMS. O sistema, 
criado em 1968, fornece ferramentas para auxiliar os produtores de leite 
a atingirem suas metas em produção, genética, e lucratividade.

“O GMS oferece recomendações sólidas de acasalamento, com base em 
várias características. São indicações precisas que garantem resultados ao 
produtor, que consegue um rebanho mais produtivo, eficiente e lucrativo” 
afirma Mamedes. Todos os representantes regionais da ABS estão aptos a 
fornecer mais informações sobre o funcionamento do sistema. 

Segundo, Jefferson Rodrigo Jacinto, administrador da Fazenda Santo 
Antônio, a indicação apontada pelo GMS foi muito importante para o 
trabalho de melhoria do rebanho. “Introduzimos touros como Shottle, 
Aftershock e Jeeves , que formaram uma boa base de genética, 
agregando Tipo e Saúde ao rebanho. Hoje, o GMS nos ajuda a selecionar 
animais que possam se encaixar bem no rebanho e controlando a 
consanguinidade”, detalha.
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Confira o resultado completo obtido pela fazenda Santo Antônio:

NA PRÁTICA
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578-5 MULHERES ALEGORIA SHOTTLE 59 | 2 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: MB88

Pico de produção: 48,2 kg leite | Projeção lactação 305 d: 12.483 kg leite

578-5 MULHERES ALEGORIA SHOTTLE 59 | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: MB85

Pico de produção na lactação atual: 43,3 kg leite | Projeção 305 d: 10.874 kg leite



1020 - BLACK BRIDGE BABY AFTERSHOCK | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+84

Pico de produção: 39,8 kg leite | Projeção lactação 305 d: 11.608 kg leite

NA PRÁTICA
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1032 - BLACK BRIDGE BANA AFTERSHOCK | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+84

Pico de produção: 37,7 kg leite | Projeção lactação 305 d: 11.416 kg leite

1008 - BLACK BRIDGE BEATA JEEVES | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+84

Pico de produção: 48,9 kg leite | Projeção lactação 305 d: 14.433 kg leite



1005 - BLACK BRIDGE BRIGITE JEEVES | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+83 254 - AF FORTALEZA LA BIANIRA JEEVES | 2 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+84

Pico de produção na lactação atual: 46,5 kg leite | Projeção 305 d: 14.068 kg leite Pico de produção: 39,8 kg leite | Projeção lactação 305 d: kg leite | *Aquisição recente em leilão

NA PRÁTICA

1019 - BLACK BRIDGE 
BABOSA AFTERSHOCK 
1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+ 81

Pico de produção: 44,0 kg leite 
Projeção lactação 305 d: 14.071 kg leite

1028 - BLACK BRIDGE BAIUCA JEEVES 
1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+ 81

Pico de produção: 43,8 kg leite 
Projeção lactação 305 d: 11.628 kg leite

1030 - BLACK BRIDGE 
BALALAICA GERARD B+80 
1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+ 80

Pico de produção: 35,3 kg leite 
73 dias de parição
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NA PRÁTICA
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1031 - BLACK BRIDGE BAMBINA AFTERSHOCK | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+82 1035 - BLACK BRIDGE BATERIA AFTERSHOCK | 1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+ 81

Pico de produção: 40,3 kg leite | Projeção lactação 305 d: 12.515 kg leite Pico de produção: 52,2 kg leite | Projeção lactação 305 d: 12.860 kg leite

1047 - BLACK BRIDGE BEATRIZ GARRETT 
1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B 79

Pico de produção: 33,2 kg leite 
Projeção lactação 305 d: 9.592 kg leite

3011 - BLACK BRIDGE 
BAUNILHA GERRARD 
1 PARTO - CLASSIFICAÇÃO: B+ 80

Pico de produção na lactação atual: 46,5 kg leite 
Projeção 305 d: 11.284 kg leite



POR QUE CONSIDERAR O DEL 
É TÃO IMPORTANTE NO 
CONTROLE LEITEIRO?

TECHNICAL SERVICES

A pecuária leiteira no Brasil vem obtendo uma evolução enorme nos 
últimos anos. Nossa produção nacional saltou de pouco mais de 14 
bilhões de litros em 1990 para cerca de 37 bilhões de litros em 2014. É 
um crescimento que poucas vezes é visto em outras partes do mundo, 
porém este crescimento representa um “outro lado” da produção 
que era desconhecido pela maior parte dos produtores, a “Produção 
Empresarial”, que contempla fatores como gerenciamento, controles, 
capacitação de pessoas, qualidade do produto melhoramento 
genético consistente e equipamentos cada vez mais sofisticados e 
que necessitam muita capacitação operacional. Tudo isso passou a 
ser fundamental não só para o crescimento, mas principalmente para 
a sobrevivência na atividade, pois as margens de lucro se reduzem e 
obrigam o produtor a buscar escala de produção.

Pág. 34

por Hélio Rezende, Gerente de Ferramentas e Serviços Técnicos



Com esta grande quantidade de novos 
desafios, muitas vezes nos esquecemos de 
aspectos extremamente básicos, mas que são 
de vital importância, um deles é o Controle 
Leiteiro , uma prática simples que dá subsídios 
ao gerenciamento da Empresa Leiteira.
 
São inúmeros os motivos de se efetuar o 
controle leiteiro e aqui sem dúvida iremos 
falar mais uma vez o óbvio e amplamente 
sabido, mas ainda muito pouco praticado de 
maneira sistemática e criteriosa, entre eles 
citamos alguns:

Buscar o máximo de eficiência na produção   
dos animais.

Identificação de animais de maior potencial
de produção;

     -   Genético
     -  Fase da Lactação
     -  Projeção da Lactação
     -  CCS - Contagem Células Somáticas

Compreender os motivos de uma 
produção aquém da desejada.

Divisão de Lotes de acordo com a 
produção, organizando o gerenciamento 
da dieta.

Elaboração de lista de secagem dos 
animais com data e a causa da secagem 
(proximidade do parto, baixa produção, 
mastites e enfermidades gerais).

Elaboração de Lista de Descarte de 
animais com desempenho abaixo 
do esperado.

O controle leiteiro é fundamental para 
aferirmos a quantidade e qualidade da 
produção da vaca, a “safra” para o produtor, 
porém diferente do que se costuma pensar, 
a lactação não se inicia no momento 
do parto, ela já iniciou no momento da 
secagem da lactação anterior e o que se 
“colhe” neste momento foi “plantado” 
durante o período seco.

São inúmeros os motivos 
de se efetuar o controle 

leiteiro e aqui sem dúvida 
iremos falar mais uma 

vez o óbvio e amplamente 
sabido, mas ainda muito 

pouco praticado...
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Pesar o leite pode parecer uma tarefa 
bastante simples (e é), mas precisam ser 
observados alguns detalhes que permitirão 
enxergar a realidade corretamente e tomar 
decisões certas.

Periodicidade: realizar a pesagem (mensal, 
quinzenal, semanal ou mesmo diária).

Balanças e equipamento calibrado 
e confiável.

Registrar corretamente os valores em 
planilha ou caderno apropriado.

Manter o histórico de Data do Parto de 
cada vaca.

Manter histórico das pesagens anteriores.

Contar com um programa confiável que 
permita analisar os números e fazer os 
ajustes corretamente.

Analisar corretamente levando em conta 
os ajustes fisiológicos devido ao número da 
lactação e do DEL (Dias Em Leite) são a base 
de uma tomada de decisão certa.

O controle leiteiro é a base para se entender 
o valor de cada vaca bem como do impacto 
que cada ação causa no desempenho 
do rebanho.

DEL, o Índice de eficiência que não “mente”.

A avaliação do DEL (Dias Em Leite) Médio 
do rebanho sem dúvida é uma das grandes 
análises de interesse para o produtor, pois ela 
avalia o quanto o desempenho reprodutivo 
está impactando negativa ou positivamente 
a capacidade produtiva de cada vaca e do 
rebanho em geral.

Definindo em uma maneira bastante simples 
o DEL, basta fazermos uma média geral 
de todo o rebanho de VACAS, tanto as em 
lactação como as secas onde calcularemos 
de forma diferente para cada status:

Vacas em Lactação – Há quantos dias cada 

vaca está parida no momento da análise 

(Data da avaliação menos data do parto)

Vacas Secas – Duração da Lactação que 

se encerrou (Data da Secagem menos 

Data do Parto)
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O DEL é um claro reflexo da Velocidade de 
Produção de Prenhezes, ou seja, quanto mais 
rápido conseguirmos emprenhar uma vaca 
após o parto, mais rapidamente a teremos 
voltando ao período do pico de lactação, o 
que a deixará mais tempo no ponto de maior 
eficiência produtiva ao longo de sua vida; 
projetando isto para a média do rebanho, 
teremos mais vacas próximas do pico, 
portanto maior média de produção com os 
mesmos custos fixos, o que na prática significa 
menor custo por litro de leite produzido.

Em nossa página de Serviços Técnicos na 
internet temos uma série de ferramentas 
interativas, uma delas é a que faz uma 
estimativa do impacto do DEL na 
produtividade média do rebanho através de 
uma simulação de uma realidade proposta 
pelo usuário em diferentes condições.

Para utilizá-la basta acessar www.
abstechservices.com e fazer um Login de 
Demonstração com usuário e Senha DEMO 
(letras maiúsculas) e após conectar-se buscar 
Ferramentas – Calculadoras – Calculadora de 
Impacto do DEL (link a baixo).

Lembre-se que em grande parte das vezes 
as medidas mais simples são as que trazem 
melhores resultados, portanto uma rotina de 
trabalho, simples, pratica e focada sempre 
trará ótimos frutos.

O ABS Monitor é um serviço oferecido pela 
ABS a seus clientes que ajuda o produtor de 
maneira simples e descomplicada a calcular 
os seus índices e melhorar sua rotina para 
construir resultados cada vez melhores.

Procure o seu Técnico ou Representante 
ABS e faça parte deste grupo de usuários 
bem sucedidos.

http://www.abstechservices.com/?pages=calc14
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O DEL é um claro reflexo 
da velocidade de produção 

de prenhezes...



O DESEMPENHO DA 
GENÉTICA ABS NO 
ESTADO DO PARANÁ

O sucesso das progênies do touro Rausor, um 
dos destaques da bateria Corte Zebu ABS, na 
fazenda Santa Nice 

RESULTADO NO CAMPO

Nesta edição do ABS News, a coluna 
Resultado no Campo vem da Fazenda 
Santa Nice, hoje de propriedade dos irmãos 
Antônio (Tonico) e Marcelo Grisi, referência 
da criação de Nelore no município de 
Amaporã, no noroeste do Paraná. A seleção 
começou na década de 40 com o sangue 
de grandes raçadores como Golias, Karvadi, 

Pág. 38Produtos de Rasour, um dos campeões da fazenda Santa Nice

Taj I e Chumak. E ao longo de sua história 
sempre investiu em genética de qualidade.
Atualmente, um dos grandes nomes da 
raça, Rausor (filho de Bitelo, representante 
da linhagem Lemgruber) é de propriedade 
da Fazenda Santa Nice em parceria com a 
Agropecuária São Lucas. O touro é um dos 
destaques da bateria Corte Zebu da ABS.



RESULTADO NO CAMPO

E foi justamente para avaliar a aplicação 
da genética de Rausor que o técnico do 
Departamento Corte Plínio Queiroz esteve na 
fazenda. Foi ele quem nos enviou as fotos dos 
resultados obtidos com a produção do touro. 
“As progênies superaram todas as nossas 
expectativas. Muito uniforme e com muita 
qualidade de carcaça”, comenta o técnico, 
acrescentando que o animal é um dos que 
mais vende sêmen da bateria ABS. “Rausor 
tem apresentado excelentes resultados em 
IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) a 
campo tanto em rebanhos comerciais como 
em rebanhos nelore PO em várias fazendas 
pelo país”, garante Queiroz.

Durante a visita a fazenda Santa Nice, Plínio 
Queiroz esteve acompanhado do também 
técnico do departamento Corte da ABS, 
Fausto Vendrame Santos. Além de revisarem 
as progênies de Rausor, eles aproveitaram 
para avaliar potenciais novas contratações 
para a bateria. 

Clientes, técnicos, representantes ou parceiros 
da ABS podem contribuir com a seção 
Resultado no Campo. Para participar, basta 
enviar por e-mail (imprensaabspecplan@
gmail.com) uma foto do rebanho e 
informações sobre a fazenda e o produto ABS 
que foi utilizado. Participe!

Os técnicos da ABS, Plínio e Fausto, recebidos pela equipe da fazenda Santa Nice, Luiz 
Amadeu (Geneplus), Yuri Farjarlla (Aval Serviços Tecnológicos)

 Progênies de Rasour em destaque 
na fazenda Santa Nice

 Rebanho da fazenda Santa Nice com 
produtos de Rasour



VERÃO, CALORÃO... 
DEDICAÇÃO

Altas temperaturas alteram rotina da central da 
ABS, com reforço dos cuidados com os animais

COMPORTAMENTO

O verão 2014/2015 é um dos mais quentes da 
história. As temperaturas ultrapassam a casa 
dos 40º graus em várias regiões brasileiras, 
inclusive no Triângulo Mineiro, onde fica a 
central da ABS e a maior referência em genética 
bovina do país. E para que esses grandes 
reprodutores não sofram com a estação, a 
equipe de técnicos da unidade altera a rotina 
durante esse período e intensifica ainda mais 
os cuidados com os touros.

Renato Souza Rodrigues, médico veterinário 
responsável pela central da ABS, explica 
que as altas temperaturas podem levar ao 
estresse térmico e consequente diminuição 
da capacidade reprodutiva, com perca da 
qualidade do sêmen. Além disso, o touro 
também pode perder peso. “A tolerância 
das raças europeias ao calor é ainda menor. 
Então, para esses animais, nossa atenção é 
reforçada”, ressalta.

Para evitar alteração na produção e no 
desempenho dos animais, as mudanças de 
rotina vão desde alteração da frequência 
de banhos. “Durante os outros meses do 
ano, os animais recebem banho em média 
semanalmente ou uma vez a cada quinze 
dias, frequência que determinamos com 
relação a raça. Mas, durante o verão, os 
banhos são diários ou no mínimo duas vezes 
por semana”, comenta o veterinário da ABS. 
Outra mudança na higienização dos touros 
que contribui para aumento da tolerância 
ao calorão é a tosquia. A “máquina zero” é 
indicada apenas para alguns animais, com 
menos resistência às mudanças climáticas. 

O cardápio “de verão” da central também e 
diferente. A dieta especial apresenta menos 
fibra. “A fibra exige mais tempo de digestão. 
E para digerir um alimento, o animal gera 
ainda mais calor. Então, é importante que ele 
consiga fazer a digestão mais rapidamente”, 
explica Renato Rodrigues.

Conforme os termômetros oscilam, é preciso 
alterar ainda a disposição dos reprodutores 
na central. Os touros menos resistentes 
ao calor são direcionados para piquetes 
mais sombreados e até mesmo para baias. 
“Fazemos de tudo para tentar diminuir ao 
máximo o estresse e proporcionar o maior 
conforto aos nossos animais”, garante. 
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Homenagem Adeus ao ícone!
Com 20 anos de dedicação a pecuária do nordeste, o 

médico veterinário Péricles Montezuma, representante 

da ABS há mais de 10 anos, foi eleito personalidade do 

ano de 2014. A homenagem foi feita pela edição especial 

do anuário Leite em Números Ceará 2013/2014, lançado 

pela Leite & Negócios Consultoria. Além da ABS, Péricles 

também dedica-se a Companhia de Alimentos do 

Nordeste (Cialne), atuando nas áreas de reprodução e 

sanidade em bovinos leiteiros, assim como na definição 

estratégica quanto aos 

cruzamentos. 

A bateria Leite Tropical da ABS perdeu um de seus 

campeões. O líder de venda da raça gir leiteiro Castelo 

de Kubera morreu aos 13 anos no dia 27 de dezembro 

de 2014. Castelo foi adquirido em 2001, ainda bezerro, 

pela ABS, sendo toda sua vida produtiva dentro da 

Central em Uberaba (MG). Apenas poucas doses de 

sêmen sexado ainda estão disponíveis no mercado, 

já o estoque convencional é um pouco maior. Por 

enquanto, as vendas acontecem sem alteração de 

preços. Os pedidos podem 

ser feitos diretamente aos 

representantes regionais.

NOTAS E DESTAQUES
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NOTAS E DESTAQUES

Blog da Carne Vem aí...Tour Técnico!
A ABS do Reino Unido lançou uma nova ferramenta 

de comunicação: O Blog da Carne (Beef ABS Blog). A 

intenção é estreitar o relacionamento com funcionários 

e clientes, fortalecendo o lançamento de novos 

touros e catálogos. Além disso, no site são divulgadas 

informações técnicas e pesquisas. Acesse o Blog e fique 

por dentro das novidades do Departamento de Corte 

(www.genusabsbeefblog.wordpress.com). Vale destacar 

que o blog é compatível com tablets e smartphones.

A equipe da ABS se prepara para a 6ª edição do Tour 

Técnico Corte. Cerca de 15 pessoas, entre técnicos 

e gerentes de produto, vão percorrer fazendas nos 

estados de Mato Grosso, Goiás e Paraná durante duas 

semanas. Nas propriedades de clientes e fornecedores 

de genética, o grupo vai revisar progênies de touros da 

bateria e estreitar relacionamento com os parceiros da 

empresa. Além disso, a viagem serve para treinamento 

e troca de conhecimento. Segundo Cristiano Ribeiro, 

gerente do Departamento 

Técnico Corte da ABS 

Pecplan, a programação 

começa no dia 23 de março 

e termina no dia 3 de abril.
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NOTAS E DESTAQUES

Em crescimento Atualização
O relatório trimestral divulgado pela instituição 

financeira Rabobank projeta crescimento de 7% para 

as exportações brasileiras de carne bovina em 2015. A 

recente abertura do mercado chinês deve colaborar 

para que os embarques aumentem. No ano passado, o 

setor registrou aumento de 3%. Segundo dados da Abiec, 

as exportações de carne bovina em 2014 atingiram 1,5 

milhão de toneladas e US$ 7,2 bilhões em receita. 

A equipe ABS foi convidada a participar do XIX 

Curso “Novos enfoques na produção e reprodução 

de bovinos”. Técnicos da empresa vão participar da 

atualização que acontece no Centro de Convenções 

do Center Shopping de Uberlândia (MG) nos dias 19 

e 20 de março. O evento é promovido pela CONAPEC 

JR. (Consultoria Agropecuária Júnior), que é uma 

cooperativa formada por estudantes das áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia.
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NOTAS E DESTAQUES

1º CopLeite Influxo Col
A ABS marcou presença na 1ª CopLeite Copagra, 

realizada no Parque de Exposições de Loanda 

(PR). Lucas Yano, promotor de vendas na Regional 

Paranavaí, e Adolfo Ferreira, técnico do departamento 

Leite representaram a ABS no evento, ministrando 

palestra sobre as vantagens da inseminação artificial. 

Cerca de 700 pessoas participaram da feira, que 

aconteceu entre os dias 10 e 13 de fevereiro e também 

contou com julgamentos.

Mais de 300 progênies do touro Influxo Col, da bateria 

Corte Zebu da ABS, foram apresentadas durante o 

Dia de Campo promovido pela Fazenda 3R, no dia 21 

de fevereiro, em Figueirão (MT). Foi a primeira vez 

que filhos do animal foram mostrados oficialmente 

ao mercado. A equipe da ABS esteve no evento e 

acompanhou a exibição. As progênies surpreenderam 

o público pela uniformidade e padronização de carcaça. 

Também chamaram atenção o alto índice de fertilidade 

de Influxo e a qualidade do 

Sêmen do touro.

FOTO PLÍNIO QUEIROZ
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EM DOSE DUPLA

A edição 2015 do Concurso Olhar Rural terá 
duas versões: corte e leite

OLHAR RURAL

A equipe do Departamento de Comunicação da ABS já está recebendo 
inscrições para o Concurso Olhar Rural 2015, que este ano vem com 
novidade. Para incentivar ainda mais a sua participação, foram criadas 
duas versões do concurso: uma para as fotos relacionadas com a 
pecuária leiteira e uma para as voltadas para o corte.

“Nossa intenção é fomentar o interesse do público e aproveitar ainda 
mais o material tão rico que recebemos todos os anos. Assim, no 
final do ano, faremos dois calendários – e não só um como nos anos 
anteriores. Eles serão divididos em: Leite e Corte”, conta Livia França, 
gerente do Departamento de Comunicação da ABS. Com a ampliação 
do concurso, serão escolhidas 24 fotos (12 de cada tema) para a 
ilustração dos calendários.

Livia França lembra que em 2014 mais de 100 fotos foram 
pré-selecionadas e que a escolha das imagens foi difícil. “Recebemos 
belas imagens, tanto que além das fotos extras no final do calendário, 
lançamos também diversas opções de papel de parede para área de 
trabalho do computador”, destaca, informando que o material está 
disponível para download no site da ABS (www.abspecplan.com.br). 

Para participar do concurso, basta enviar suas fotos para o e-mail: 
olharrural@gmail.com ou se inscrever pelas redes sociais Facebook e 
Instagram, marcando sua foto com a hashtag #olharrural.

 José Maria Matos,
especialista em fotos rurais

DICA DO ESPECIALISTA

Para você que quer participar do concurso Olhar Rural 
2015, o ABS News te ajuda a garantir um “clique” campeão. 
Conversamos com o fotógrafo JM Matos (José Maria 
Matos), especialista em produções segmentadas para o 
setor de agronegócio. O profissional falou sobre o segredo 
do sucesso da foto. 

Segundo José Maria, escolher uma boa paisagem é o 
passo mais importante, já que a tecnologia facilita a 
adaptação as condições do ambiente. “Para ser uma boa 
foto, você tem que estar certo no lugar certo e na hora 
certa. Hoje com os recursos que são oferecidos pelas 
máquinas no modo automático, as coisas se tornam 
mais fáceis”, ressalta. O fotógrafo aproveita para alertar 
os amadores de plantão que estão planejando comprar 
um equipamento. “Consulte antes um 
profissional. Isso ajuda muito. Quem 
trabalha na área tem sempre umas dicas 
para dar”, afirma.

Alguns dos registros feitos por JMMatos



OLHAR RURAL

Bernardo Henrique Nezio Teixeira, Desde pequeno.. 
Foto de Arthur Patrus C. Bello

Para participar do concurso, basta enviar suas fotos para o e-mail: 
olharrural@gmail.com ou se inscrever pelas redes sociais Facebook e 
Instagram, marcando sua foto com a hashtag #olharrural.

E lembre-se, neste ano as fotos do 
Concurso Olhar Rural irão ilustrar dois calendários, 

um com o tema leite e outro com o tema corte.

Selecione os seus melhores cliques e participe! 

Acesse o site e confira as regras:

www.abspecplan.com.br/olharrural

abspecplan @abspecplan


