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CLIENTE NOS APONTA O CAMINHO

Aqui na ABS temos cinco valores fundamentais que nos ajudam a nortear nossas ações e projetos. 
O primeiro, e também mais importante, é o valor CENTRALIDADE DO CLIENTE, ou seja, o 
cliente é o centro de nossas atenções e buscamos de todas as maneiras atender suas demandas 
sendo parte fundamental de seu negócio e criando uma parceria forte e duradoura.

Desta forma, não poderia deixar de ficar extremamente satisfeito quando temos em nosso ABS 
News um grande número de matérias que exemplificam claramente este nosso compromisso. Para 
citar alguns exemplos, a reforma do nosso laboratório é uma clara preocupação em continuar 
melhorando a qualidade do produto produzido dentro de nossa central. Este laboratório moderno e 
eficiente completa o ciclo que iniciamos há alguns anos e que juntamente com todos os processos 
de biossegurança nos fazem uma central única no Brasil e com os mesmos padrões de todos os 
laboratórios globais da empresa.

Outro ponto que nos coloca alinhados com as necessidades do nosso cliente é o projeto 
CORNERSTONE BRASIL que nesta edição está graduando o touro SABIÁ IT. O reprodutor  
irá se juntar a Millenium, Torpedo e Talento que foram os primeiros a receber estas informações.
Desde a graduação de Millenium, o projeto evoluiu muito e alguns touros ¾ contam com uma 
prova genômica feita na base da raça holandesa e, a partir deste ano, outros dados importantes 
serão liberados como ordenha sem bezerro e persistência de lactação.

Este projeto tem sido tão importante que gerou uma demanda por um programa exclusivo de 
acasalamento para a raça GIROLANDO e nesta edição apresentamos a você o GPlan que irá 
preencher uma lacuna no manejo genético destes rebanhos.

E o resultado de tudo isso está na capa desta maravilhosa edição do ABS News: o sucesso do 
nosso cliente.

ABS News

Editorial

Márcio Nery
Diretor Geral ABS Pecplan

Você precisa, a ABS faz! ABS, COMPLETA POR VOCÊ.
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DE CASA NOVA!

ABS Pecplan investiu cerca de 
R$ 700 mil reais em reforma do 
novo laboratório de produção e 
em compra de nova máquina para 
envasamento de sêmen.

INVESTIMENTO

Foi inaugurado em abril o novo laboratório de 
produção da Central de Excelência e Tecnologia 
da ABS, em Uberaba (MG). A unidade passou 
por uma reforma completa, que possibilitou 
a ampliação e a modernização da estrutura, 
onde são produzidos os materiais genéticos 
dos melhores reprodutores bovinos do país. 
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Para a renovação das instalações, a empresa 
investiu R$ 400 mil.  “Foram trocados os pisos 
e o laboratório ganhou revestimentos em 
porcelanato, além de nova pintura e janelas 
100% em alumínio anodizado, com vedação 
completa dentro dos padrões internacionais 
de limpeza e desinfecção”, comenta Fernando 

Vilela, gerente de Produção da ABS, ressaltando 
a preocupação da companhia com a 
biossegurança. “Representantes do Ministério 
da Agricultura visitaram a obra e aprovaram, 
elogiando todo o projeto”, completa. 



INVESTIMENTO
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O investimento possibilitou a renovação de 
toda a estrutura hidráulica e elétrica. Com as 
obras, também houve ampliação da unidade 
com mais duas salas, recepção, copa e vestiário. 

O novo laboratório, que já está funcionando, 
conta com 450 m² e tem capacidade para 
produção de 2 milhões de doses por ano. 

Vilela explica que a modernização acompanha 
os avanços implantados no sistema de 
produção da Central no ano passado. Desde 
agosto de 2014, todas as etapas de produção 
do material genético são “rastreadas” por 
código de barras. Com a informatização, a 
segurança da identidade das amostras e da 
integridade das informações chega a 100%.  
O sistema adotado pela empresa, conhecido 
como GPS – Global Production System (Sistema 
Global de Produção), foi desenvolvido durante 
cinco anos pela equipe da ABS nos Estados 
Unidos em parceria com uma empresa inglesa 
contratada, a Nash Tech.

ABS investiu 400 mil reais na reforma do laboratório de produção

Reforma completa no laboratório foi aprovada e elogiada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária



PROCESSO DE ENVASE 
FICA MAIS RÁPIDO

ABS Pecplan compra nova máquina para 
envasar sêmen, com capacidade 30% superior 
a antiga

INVESTIMENTO
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A Central de Excelência e Tecnologia da ABS, 
em Uberaba (MG) recebeu novo equipamento 
esta semana: uma máquina importada da 
França para envase e fechamento automático 
de palhetas. Na compra do equipamento, a 
empresa investiu R$ 280 mil.  

O gerente de produção da ABS, Fernando Vilela, 
explica que a máquina - modelo IMV - MRS4 
- garante mais agilidade nesta importante 
etapa do produção de sêmen. "A qualidade 
do fechamento e preenchimento das buchas 
é muito superior com o novo equipamento, 
o que se traduz em qualidade de produto 
final ao cliente", destaca, acrescentando que o 

investimento reafirma a preocupação da ABS em 
oferecer o que há de mais moderno ao mercado.   

Com a máquina antiga, era possível envasar 
15 mil doses por dia. A nova aumentou essa 
capacidade para 20 mil doses. "Além disso, era 
muito mais lenta. O procedimento ficou bem 
mais ágil", afirma Vilela. A IMV - MRS4 já está em 
pleno funcionamento no laboratório da ABS. Vale 
destacar que a central possui capacidade para 
produção de 2 milhões de doses por ano e para 
armazenamento de 3 milhões. 

Inovadora - Investimento em tecnologia 
sempre foi uma bandeira levantada pela ABS. 
A unidade está equipada com o que há de mais 
moderno, para garantir a agilidade e a segurança 
de todo o processo.  Entre os equipamentos 
que chamam a atenção na Central está o CASA-
IVOS, para análise computadorizada do sêmen 
(instalado em 2011). E o túnel de congelamento 
de sêmen, desenvolvido e patenteado pela empresa 
nos Estados Unidos, a máquina permite congelar 11 
mil doses a cada dez minutos (instalado em 2012). 

Nova máquina de envase e fechamento de palhetas



#TOURTÉCNICO:  
5 MIL QUILÔMETROS 
EM 10 DIAS

Durante a 6ª edição do Tour Técnico do 
Departamento Corte, a equipe da ABS 
Pecplan percorreu quatro estados brasileiros 
e visitou 11 fazendas

CORTE Pelo sexto ano consecutivo, a equipe do 
Departamento Corte da ABS Pecplan cortou 
as estradas brasileiras para um Tour Técnico 
visitando rebanhos referência para a pecuária 
nacional. Foram 11 dias de viagem, quase 
cinco mil quilômetros rodados em quatro 
estados brasileiros: Goiás, Paraná, São Paulo 
e Mato Grosso. Ao todo 11 fazendas foram 
visitadas.

“São criatórios referência, grandes 
fornecedores e usuários da genética 
ABS. Possuem um trabalho rigoroso de 
melhoramento”, comenta Cristiano Ribeiro, 
Gerente do Departamento Técnico Corte da 

ABS, que organizou o Tour, destacando que 
o objetivo foi além de atualizar a equipe, 
buscar novas contratações de touros e revisar 
progênies de 29 touros das raças Angus e 
Nelore da bateria ABS. “Três animais candidatos 
foram avaliados.  Além disso, foi uma grande 
oportunidade para estreitar relacionamento 
com os clientes e promover a qualificação da 
nossa equipe”, ressalta Ribeiro, acrescentando 
que a receptividade em todas as fazendas foi 
muito grande. “Fomos muito bem recebidos e 
ouvimos muitos elogios quanto à atuação da 
ABS no mercado”, completa.  
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Cerca de 20 profissionais da empresa 
participaram da viagem. Entre eles, Gerentes 
de Produto, Técnicos, Supervisores e 
Representantes Comerciais. O 6º Tour Técnico 
começou no dia 23 de março e terminou no dia 
3 de abril. 

O Tour também serviu como oportunidade 
para que o grupo conhecesse de perto o tipo 
de sistema de produção e de seleção adotado 
por cada fazenda. “O roteiro é importante para 

O gerente de Produto Corte Zebu da ABS, 
Gustavo Morales, ressalta que foi avaliada uma 
quantidade significativa de progênies de touros 
da bateria, o que oferece mais consistência 
de informações para a equipe. “Podemos ver 
como é a produção daquele animal e, na hora 
de realizar uma indicação de acasalamento, 
nosso técnico terá mais respaldo, assim nossos 
clientes ganham com essas indicações e 
conquistam os resultados esperados”, explica. 

que a equipe técnica esteja alinhada com o 
mercado. É muito importante conhecermos 
in loco o trabalho de seleção de alguns dos 
nossos fornecedores de genética e também 
dos produtores de carne que usam os produtos 
ABS. Aprendemos muito com os produtores 
e demais consultores das fazendas”, avalia a 
técnica da ABS, Ana Carolina Marques, que 
participou da viagem.



HORA AGROPECUÁRIA  - CORNÉLIO PROCÓPIO (PR)
A primeira parada da comitiva foi a fazenda Hora 
Agropecuária, no município de Cornélio Procópio, 
no estado do Paraná. A empresa é, hoje, a que tem 
o maior rebanho avaliado dentro da Associação 
Nacional dos Criadores e Pesquisadores (ANCP), da 
qual faz parte há mais de 10 anos. “Lá começamos 
a nossa viagem fazendo revisão de progênies de 
um importante touro da nossa bateria, o Campeão”, 
conta Cristiano Ribeiro. 

Segundo o gerente, a fazenda utiliza touros 
de alta avaliação e com Certificado Especial de 
Identificação e Produção (CEIP). São 500 fêmeas PO 
na propriedade visitada no Paraná, outra parte da 
seleção está no Mato Grosso do Sul, onde estão 16 
mil matrizes, seis mil delas registradas.

FAZENDA SANTA NICE - AMAPORÃ (PR)
Na fazenda Santa Nice, importante parceira da 
ABS, o grupo fez revisão de progênies e famílias 
consagradas dos touros Gramado e Rausor. Utiliza 
as  linhagens Lemgruber e IZ, a seleção participa 
do programa Geneplus, possui um rebanho de 600 
vacas PO e o objetivo é aumentar para mil matrizes 
e 300 prenhezes. 

“Como técnico, percebi claramente a mudança 
do perfil da fazenda Santa Nice. O foco que era 
pista hoje é genética e avaliação. O tour foi uma 
excelente oportunidade para conhecermos de 
perto trabalhos interessantes de melhoramento 
genético como esse, desenvolvidos pelos criadores, 
aprendermos muito e ficar ainda mais perto dos 
criadores”, comenta Fausto Santos, técnico do 
Departamento Corte da ABS.
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BAMA AGROPECUÁRIA - PARANAVAÍ (PR)

No terceiro dia de estrada, o grupo parou em 
Paranavaí (PR) para conferir a apresentação de 
progênies de grandes touros na Bama Agropecuária, 
que compõem a bateria ABS: Hariolo da Tradição, 
Abono da Tradição, Quichua da Tradição e 
Alquimista POI da Bama - Senepol. “A seleção Bama 
tem como foco a produtividade nas raças Nelore 
e Senepol, participando do programa Geneplus”, 
descreve Cristiano Ribeiro.

AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS - PIACATU (SP)

Com apenas seis anos de existência, a Agropecuária 
São Lucas já conquistou o respeito do mercado 
com um renomado plantel e diversos touros 
em centrais. Durante a visita na propriedade, o 
grupo acompanhou apresentação de matrizes da 
raça nelore das linhagens IZ, Lemgruber, Golias e 
Polonês. 

“Observamos que a propriedade participa do 
Geneplus e o trabalho é focado no melhoramento, 
aliando Maternal e Desempenho”, analisa Cristiano 
Ribeiro.  Na propriedade, foram revisadas progênies 
dos seguintes touros da bateria ABS: Rausor, 
Hariolo, Federativo e Mogno.
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PAULETE AGROPECUÁRIA - PORANGATU (GO)

Em Porangatu, Goiás, a comitiva da ABS visitou 

a Paulete Agropecuária, que mantém rebanho 

de aproximadamente 600 fêmeas em estação, 

sendo parte oriundo da Agropecuária CFM, 

Colonial e Matinha. Um dos focos da seleção é a 

precocidade sexual.

“Foi a primeira vez que a fazenda fez parte do nosso 

roteiro e foi uma excelente visita. O grupo está 

desenvolvendo um excelente trabalho voltado a 

campo em uma região com alta temperatura e são 

referência na região”, comenta Saulo Tinazo, técnico 

do Departamento Corte da ABS, lembrando que 

foram apresentados animais destaques do criatório 

e o grupo pôde revisar progênies dos touros: 7522, 

Campeão, Mandarin, Maia, Cacique e 7308.
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FAZENDA BOM SUCESSO - PIACATU (SP)

No município de Piacatu, São Paulo, a equipe 
dividiu o tempo, passando por duas fazendas. 
Na Bom Sucesso, que foi a primeira a ser visitada, 
o grupo acompanhou uma apresentação de 
tourinhos da safra. Além disso, foi mostrado o 
touro Ikatan da Bonsucesso e o desempenho de 
suas progênies na prática.



FAZENDA VERA CRUZ - BARRA DO GARÇAS (MT)

Em Barra do Garças (MT), na Fazenda Vera Cruz, a equipe ABS 

participou na apartação de animais que serão expostos na 

ExpoGenética. “Selecionamos produtos oriundos de FIV dos 

touros Campeão, Expressivo FIV FVC e 7522 MN FIV FVC. 

Excelentes exemplares que vão mostrar a força da genética 

da nossa bateria”,  comenta Cristiano Ribeiro.

A seleção é grande parceira da ABS há vários anos, mas, 

durante esta visita, a comitiva pôde acompanhar claramente 

a mudança do foco da Vera Cruz: de pista para produção. Na 

fazenda, foram revisadas progênies dos touros: Campeão, 

Expressivo FIV FVC, 7522 MN FIV FVC, Playboy Matinha e 

Cacique FVC.
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FAZENDA BRASIL - BARRA DO GARÇAS (MT)

Na Fazenda Brasil, em Barra do Garças, a equipe encontrou um rebanho de cinco mil matrizes, que 
são inseminadas 50% da raça Angus e 50% da raça Nelore.  Além da qualidade genética, o sistema de 
gestão da fazenda chama atenção pela sofisticação. No confinamento, por exemplo, há identificação 
e controle zootécnico excelente, acompanhamento do desempenho e de abate individual. “É um 
trabalho fantástico extremamente profissional. Sem dúvida, um grande exemplo para a pecuária 
moderna brasileira. Vimos bezerros e a boiada no cocho, vimos um manejo de apartação dos lotes que 
entram neste giro do confinamento e recebemos um feedback sobre os abates anteriores”, descreve 
Ana Carolina Marques, técnica do Departamento Corte da ABS.

Aqui, também foram revisadas progênies dos touros: Foresight, Finalist, Extra, Curve Bender, Dimension 
e Stimulus. “A revisão é um fator muito importante, pois oferece a equipe técnica maior segurança na 
indicação dos nossos touros para cada sistema de produção. Além de estreitar nosso relacionamento 
com nossos clientes”, completa.



FAZENDA SUCURI - JUSSARA (GO)

A primeira propriedade visitada em Jussara foi 
a Fazenda Sucuri, onde o grupo acompanhou 
uma apresentação sobre o trabalho de seleção 
desenvolvido com touros oriundos de diversos 
criatórios sendo IZ, Lemgruber, Golias, Baiana 
(Akamum), Karvardi, Arroio Sexto e Água Tirada.

Também foram avaliadas progênies de três touros 
da bateria ABS: Uapiti, Bitelo DS e Sansão.
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FAZENDA ÁGUA BOA - JUSSARA (GO)

O criador Otoni Ernani Verde Filho recebeu a 
comitiva da ABS na Fazenda Água Boa e apresentou 
parte do rebanho, como os touros Sul TE da Água 
Boa, Dedal Marupiara OV, Reinador da Água Boa e 
Galileu da Água Boa. 

“Observamos que o criatório além de participar da 
ANCP ainda utiliza “o olho do dono” como um critério 
de seleção”, descreve Cristiano Ribeiro. Na fazenda, 
foram avaliadas progênies dos touros Relevo da 
Água Boa, Reinador da Água Boa, Galileu da Água 
Boa, Dedal Marupiara OV e Maia FIV da Matinha.



FAZENDA JÚLIO BERNARDES - JUSSARA (GO)

A última parada do grupo foi para acompanhar o Dia de Campo Nelore JR em Jussara (GO). Durante o evento, o pesquisador da Embrapa Claudio Magnabosco 
apresentou os critérios de seleção genética da fazenda que mantém 1.600 matrizes nelore padrão e mocho. 

Na visita, a comitiva também pôde avaliar progênies de vários touros da bateria ABS, como Mandarin da Matinha, Campeão, Cacique FVC, Maia FIV da Matinha, 7308/04 
PO Perdizes, Playboy Matinha e Vencius RG. 
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ABS COMEMORA 
SUCESSO NA EXPOZEBU

Novas contratações e aumento de 
faturamento, de visitas e de prêmios na 
pista de julgamento marcam a participação 
da empresa na maior feira de zebuínos do 
mundo

ESPECIAL EXPOZEBU

Durante a ExpoZebu, a Central da ABS em 
Uberaba (MG) e o escritório da empresa no 
Parque Fernando Costa receberam centenas 
de visitantes. A equipe de vendas e os técnicos 
que representam a marca em todo o país 
acompanharam de perto a feira no Triângulo 
Mineiro para atender melhor os clientes. 

“Registramos um excelente resultado. Superamos 
os números em vendas e faturamento e 
conseguimos agregar bastante valor na 
comercialização dos nossos produtos”, comemora 
Gustavo Morales, gerente de Produto Corte 
Zebu da ABS, que completa, em 2015, 10 anos 
de empresa. “Os resultados foram gratificantes, 
principalmente, na pista de julgamento. Durante 

esse tempo pude acompanhar a evolução da 
nossa bateria nos campeonatos e o desempenho 
das progênies. Somar tantos prêmios assim só 
confirma que temos hoje os melhores reprodutores 
do mercado”, afirma.

Progênies de mais de 10 touros da bateria 
Corte Zebu da ABS foram premiadas durante 
a maior exposição mundial de zebuínos. Na 
raça Guzerá, destaque para o desempenho 
dos filhos de Barra Jango e Imaginário, 
que conquistaram, entre o 1º Prêmio das 
categorias bezerra, bezerro, júnior maior e 
touro jovem, além do Campeonato Júnior 
Menor. Já na raça Tabapuã, Natur FIV Goiás, 
filho de Dote da EP e Lamuska FIV do Goiás, 
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que já integra a bateria ABS, foi eleito 
Reservado Grande Campeão. 

Entre os campeonatos da raça Nelore, os títulos 
foram conquistados por descendentes dos 
touros Jhelum, Zero TE J. Galera, Nasik, Haresh, 
Bitelo DS e Fadel. “Observamos que muitas filhas 
de nossos reprodutores vêm se consagrando”, 
avalia Morales, exemplificando com a Fiorella 
FIV Carthago, filha de Zero, que conquistou o 
campeonato bezerra na Expoinel Mineira, repetiu 
o feito na ExpoZebu como Progênie Jovem. 
Vale destacar ainda que o touro Landau da Di 
Gênio, que levou o prêmio de Reservado Grande 
Campeão, foi contratado pela ABS e deve estrear 
nos próximos meses na bateria Corte Zebu.



TOURO ABS É ELEITO 
RESERVADO GRANDE 
CAMPEÃO TABAPUÃ

Aos 32 meses, Natur FIV Goiás conquistou 
os jurados da ExpoZebu e foi considerado o 
segundo melhor touro da raça

ESPECIAL EXPOZEBU

Um dos touros Tabapuã de destaque da bateria Corte 
Zebu da ABS Pecplan foi consagrado nas pistas do Parque 
Fernando Costa, em Uberaba (MG), durante a ExpoZebu. 
Natur FIV Goiás, filho de Dote da EP e Lamuska FIV do 
Goiás, foi eleito Reservado Grande Campeão da raça.

“Foi um grande resultado e só confirma o potencial 
genético do touro que já fazia sucesso no mercado. A 
expectativa é que a procura por ele aumente ainda mais”,  
conta Gustavo Morales, gerente de Produto Corte Zebu, 
lembrando que a Central da empresa mantém estoque de 
material para a venda. “Natur foi contratado e adquirido 
pela ABS no ano passado, entrou em coleta, produziu e 
voltou para fazenda para se preparar para a ExpoZebu 
que é a exposição mais importante do ano”, completa.

Durante o mês de maio, aos 32 meses, Natur participa 
também 70ª Exposição Agropecuária de Goiás e na 
30ª Exposição Internacional de Animais, que acontece  
em Goiânia.
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Natur, da bateria Tabapuã ABS, foi eleito Reservado Grande Campeão.



LANDAU DA DI GÊNIO 
CHEGA A ABS E JÁ 
MOVIMENTA O MERCADO

Reprodutor entra na Central e empresa 
já abre lista de espera por sêmen do touro 
nelore

ESPECIAL EXPOZEBU

Do Parque Fernando Costa direto para na Central da ABS. 
O touro Landau da Di Gênio, tido como uma das grandes 
promessas da pecuária nacional, que levou o prêmio de 
Reservado Grande Campeão nas pistas da ExpoZebu 
foi contratado pela empresa e já recebe os primeiros 
cuidados da equipe. O touro só deve começar a produzir 
no segundo semestre, mas a procura pelo sêmen do 
animal já começou.

“Muitos produtores já estão procurando nossos 
representantes em diversas regiões em busca de 
informações sobre o touro, querendo comprar o material. 
Pelo comportamento do mercado e o desempenho de 
Landau nas pistas pelo país, com certeza, é uma grande 
promessa. Deverá marcar época, como vários outros 
nomes da nossa bateria”, detalha Gustavo Morales, 
gerente de Produto Corte Zebu da ABS, lembrando que 
uma espécie de ‘lista de espera’ está sendo organizada. “É 
uma tabela que identifica a demanda pelo país”, completa.
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Destaque da ExpoZebu, Landau chega a ABS já  
atraindo a atenção do mercado

Landau da Di Gênio, que também foi premiado como 
o melhor Touro Jovem nas pistas do Parque Fernando 
Costa em fevereiro deste ano durante a Expoinel Mineira, 
e como reservado Júnior Maior na Expoinel nacional, em 
setembro de 2014, é filho do touro Brado em vaca Fajardo, 
genealogia que chama atenção do mercado.  “O Landau 
será um grande divisor de águas no nelore. 

É um animal que consagra a evolução da raça, 
apresentando todas as características idealizadas pela 
pecuária atual: produtividade e pista. E é isso que vamos 
disponibilizar ao cliente ABS”, comemora Morales. A 
previsão é que o material genético esteja disponível para 
ser utilizado na próxima estação de monta, no segundo 
semestre. 



O MUNDO DE  
OLHO NA ABS

Central em Uberaba recebeu um grupo de 
13 profissionais da imprensa internacional

ESPECIAL EXPOZEBU

Entre produtores rurais, estudantes e pesquisadores 
ligados ao agronegócio, a Central da ABS Pecplan 
em Uberaba (MG) recebeu também durante a 
ExpoZebu um grupo de 13 jornalistas estrangeiros. 
A visita, que faz do Projeto Imagem desenvolvido 
pelo Brazilian Cattle em parceria com a ApexBrasil, 
serviu para que os profissionais conhecessem de 
perto a rotina da unidade e os destaques das baterias.  
“Sem dúvida foi muito importante recebê-los e divulgar 
a qualidade da genética brasileira e o trabalho que a ABS 
Pecplan desenvolve” , comenta Adolfo Ferreira, técnico 
do Departamento Leite, que recepcionou a comitiva 
internacional, ao lado da técnica do Departamento Corte, 
Ana Carolina Marques. Além de ouvirem explicações 
técnicas, o grupo pôde passear pela Central, onde estão os 
melhores touros brasileiros dentro de vans confortáveis, 
guiado pelos funcionários da empresa.

O grupo incluiu jornalistas de cinco países diferentes: 
Panamá, México, Colômbia, Bolívia e Paraguai, que 
atuam em diferentes veículos como televisão e revistas 
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segmentadas do setor do agronegócio. Durante o roteiro, eles aproveitaram para gravar entrevistas com os representantes 
da ABS. “Observamos muito interesse dos jornalistas em ver o avanço da pecuária de seus países, como acontece aqui no 
Brasil”, completa Adolfo Ferreira.

Técnicos da ABS receberam jornalistas estrangeiros e deram entrevistas sobre a genética brasileira



JHELUM É DESTAQUE 
DO 31º NOITE DOS 
CAMPEÕES

Cota de 50% do touro da bateria ABS foi 
leiloada durante ExpoZebu e se consagrou 
como uma das grandes negociações da feira

ESPECIAL EXPOZEBU

Durante um dos mais tradicionais da temporada 
da ExpoZebu, o 31º leilão Noite dos Campeões, foi 
comercializada 50% da propriedade do touro Jhelum 
FIV Ipê Ouro, um dos nomes de destaque da bateria 
Corte Zebu da ABS. O único macho do catálogo foi 
também um dos lotes mais esperados e valorizados 
do remate. A metade do animal foi comercializada 
por R$360mil (24 parcelas de R$15 mil), projetando 
o valor do reprodutor em mais de R$720 mil. O lance 
final foi dado por Daniel Patrus, que já possuía 25% da 
propriedade do touro, comprando a parcela (25%) de 
Rubens Cunha, e se tornando sócio único de Arnaldo 
Manoel de Souza Machado Borges.  

“Foi um valor significativo, que confirmou a consistência 
da genética e o alto padrão dos animais do criatório da 
família Machado Borges”, comenta Gustavo Morales, 
gerente de Produto Corte Zebu da ABS Pecplan, 
lembrando queJhelum é filho de Gandhi PO da NI em 
ABS Declinatória,  linhagens de destaque do Nelore. 
Pela ABS, o touro está consagrado no mercado com 
mais de 65 mil doses de sêmen já comercializadas.
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Jhelum, um dos destaques da bateria Corte Zebu da ABS, foi 
comercializado por R$ 700 mil durante ExpoZebu



FILHO DE RECORDISTA 
DE LEITE DA EXPOZEBU 
2015 É CONTRATADO 
PELA ABS

Sêmen do raçador Sindi deverá ser 
disponibilizado no mercado nos próximos 
meses

ESPECIAL EXPOZEBU

A ABS Pecplan contratou este mês um dos touros Sindi 
com maior consistência genética na atualidade. Dasquevi 
AJCF, filho do touro Quatar e Belga (recordista do 
Concurso Leiteiro da ExpoZebu 2015), promete ser um 
dos líderes de venda, oferecendo mais lucratividade ao 
produtor.

“Foi uma grande contratação. Será um reforço especial 
na nossa bateria, já que representa uma excelente 
opção para aqueles criadores que utilizam a linhagem 
do Veludo, evitando a consanguinidade e promovendo 
produtividade”, comenta Fernando Rosa, gerente de 
Produto Leite Tropical da ABS Pecplan.

Com pouco mais de dois anos, Dasquevi AJCF é de 
propriedade de um dos principais selecionadores da raça 
no país, Adaldio Castilho, da Reunidas Castilho, de Novo 
Horizonte, interior de São Paulo.  “Eu tenho certeza que 
esse é um touro que vai contribuir muito para a pecuária, 
porque alia desempenho e beleza racial. Observamos que 
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Touro Dasquevi, filho da recordista da ExpoZebu 
2015, é contratado pela ABS

ele carrega na sua genética a persistência em produção 
de leite e grande volume, além de características físicas 
muito impactantes”, descreve o criador. 

Castilho reforça que a mãe de Dasquevi, a vaca Belga, foi a 
campeã do Concurso Leiteiro da ExpoZebu 2015. A fêmea 
não só venceu o torneio, como bateu o recorde da raça Sindi, 
que era de 32,602 kg, ao atingir média de 36,980 kg. “Ela já 
vinha produzindo muito e pela firmeza de produção eu já 
esperava um bom resultado”, comemora.

A expectativa é que no início do segundo semestre a 

Central já comece a disponibilizar sêmen de Dasquevi. 
Segundo Klaus Hanser de Freitas, gerente de Produto Leite 
da América Latina da ABS, o reprodutor deve conquistar 
também o mercado internacional. “Depois que tudo 
ocorrer bem na parte administrativa e sanitária, nossa 
intenção, inclusive um dos motivos dessa contratação, 
é visar exportação de uma grande quantidade desse 
material para Índia, retornando essa genética mais 
desenvolvida hoje no Brasil para o berço do zebu. É um 
touro que, sem dúvida, carrega uma grande capacidade 
produtiva”, completa Freitas.



TANGO, FALCON 
E EMISSÁRIO SÃO 
PROVADOS PELO 
SUMÁRIO LEITE DA 
EMBRAPA/ABCGIL

Divulgados durante a ExpoZebu, os 
resultados do 23º grupo consagraram os 
touros ABS, confirmando a consistência 
genética da bateria

ESPECIAL EXPOZEBU

Os resultados do 23º grupo do Teste de Progênie do 
Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gir 
Leiteiro (PNMGL), promovido pela ABCGIL (Associação 
Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro) e pela Embrapa, 
confirmaram a consistência genética de três touros ABS 
Pecplan que já faziam sucesso no mercado.  Os dados, 
divulgados durante a ExpoZebu, foram comemorados 
pela equipe da bateria Leite Tropical.

Entre os reprodutores, destaque para Tango FIV JMMA, 
que ficou em segundo lugar do grupo no qual constam 
20 touros. “Ele não só foi provado. Ele foi muito bem 
provado. É como realizar um sonho ver o reconhecimento 
do nosso trabalho genético”, comemorou o criador 
José Mário Miranda Abdo, lembrando que o resultado 
consagra sete anos de provas.  
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Tango Fiv JMMA, um dos touros da bateria ABS aprovados 
no 23º grupo do Sumário Embrapa ABCGil

A expectativa do pecuarista é que o número de filhas de 
Tango aumente muito pelos resultados apresentados 
na prova e pela política de comercialização, que deve 
se manter com preços populares e acessíveis a todos 
os tipos de produtores. “Nós queremos multiplicar a 
genética, contribuir para o progresso e aumento da 
produtividade do rebanho brasileiro”, completa Abdo, 
que segue a tradição da criação de Gir da família há 31 
anos em Alexania (GO) na Fazenda Coqueiro e Barreiro.

Na nova bateria apresentada pelo sumário também foram 

provados Falcon TE de Brasília e Emissário de Brasília.

Diferencial. O resultado geral do Sumário também 
reafirma o compromisso da ABS em ter a melhor bateria 
do mercado, sempre procurando animais equilibrados 
com alta produção de leite e úberes bem conformados. 
“Essa é a nossa filosofia e por isso dos 50 melhores 
touros da prova, cinco integram o nosso grupo”, destaca 
Fernando Rosa, gerente de Produto Leite Tropical da 
empresa, nomeando, além de Tango, Diamante, Coliseu, 
Enlevo e Falcon. 
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Alguns dos visitantes recebidos na Central durante a 81ª ExpoZebu
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Alguns dos visitantes recebidos na Central durante a 81ª ExpoZebu



ASBIA COMEMORA 
40 ANOS E INICIA 
UMA ‘NOVA ERA’

Com uma gestão mais moderna e 
inovadora, Associação se apresenta 
maior e mais forte no mercado

MERCADO

São apenas seis meses com um novo comando, 
mas a Associação Brasileira de Inseminação 
Artificial (Asbia) já se apresenta bem diferente 
ao mercado. Com aumento de 50% do número 
de associados e uma política forte de gestão 
participativa e marketing, a entidade está 
somando a experiência dos 40 anos com a 
inovação do setor que representa.

“A nossa intenção é o fortalecimento da 
instituição na sua forma mais ampla possível. 
Nós entendemos que a Asbia tem uma 
característica extremamente significativa 
de representar não somente a utilização da 

inseminação artificial no Brasil, como congregar 
todo o setor de tecnologia que está envolvido 
na área de reprodução animal”, descreve Carlos 
Vivacqua Carneiro Luz, Diretor da AG Brasil, que 
preside a entidade desde novembro.

Um dos reflexos da nova gestão é o crescimento 
significativo do quadro de associados. Até 
outubro de 2014 eram 17. Hoje, são 25. A 
Associação dos Criadores de Girolando foi uma 
das que se filiou a Asbia. “Nós reconhecemos a 
importância da entidade em representar essa 
tecnologia que diferencia a pecuária brasileira 
no cenário mundial. E, com essa nova diretoria, 

que está promovendo uma gestão moderna e 
participativa, também quisemos unir forças”, 
justifica Jonadan Ma, presidente da Girolando.

Sérgio de Brito Pietro Saud, Diretor da CRI 
Genética, que está na vice-presidência da 
Asbia, explica que as vantagens do aumento 
do número de associados vão além da geração 
de receita para a Associação. “Com isso, nos 
fortalecemos para o projeto maior que é 
incentivar a utilização da inseminação artificial 
no país”, define.  
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Para essa nova fase, a diretoria aposta em 
estratégias fortes de comunicação. “Ainda 
temos muito a fazer na área de marketing, 
mas já começamos a desenvolver trabalhos 
institucionais que mostram ao mercado a 
importância da Asbia, a importância das 
empresas estarem filiadas à associação e 
estimulando o produtor  a buscar as empresas 
que possuem o nosso selo Asbia, devido a 
qualidade e segurança”, comenta Nelson 
Eduardo Ziehlsdorff, Diretor da Semex Brasil e 
da Asbia.

Marketing. Com esse foco, o Grupo Publique, 
especializado em ações de comunicação para o 
setor, foi contratado. O desafio começou com a 
implementação de uma série de medidas, como 
reformulação das redes sociais, criação de uma 
nova logomarca e assessoria de marketing.

Para o responsável pela agência, Carlão 
da Publique, a missão é fazer com que a 
Asbia seja cada vez mais reconhecida como 
um elo importante dentro do setor do 
agronegócio. “Quando as pessoas pensarem 
em produtividade na pecuária, devem pensar 
em Asbia. Queremos inserir a Associação em 
todas as discussões e fóruns importantes que 
forem falar sobre pecuária no Brasil”, explica o 
jornalista, ressaltando que hoje a Associação 
é formada por pessoas sintonizadas e que 

realmente estão dispostas a fazer com que a 
inseminação artificial avance no país.

Uma nova maneira de comunicar. Um dos 
pontos fortes que marcaram a entrada da nova 
gestão foi a apresentação do relatório anual do 
setor. A Asbia optou por adotar mudanças na 
comunicação, valorizando a comercialização 
de sêmen para o mercado interno e separando 
os números por estado, prestação de serviço 
corte e leite, além de exportação. Com a 
mudança, é possível identificar o real número 
de doses comercializadas no Brasil e os dados 
macros de movimentação.

“Dentro desse projeto de uma Asbia mais 
atuante, o relatório é o primeiro ponto desta 
nova fase. Apresentamos um relatório mais 
forte, mais confiável, que representa melhor 

Márcio Nery, Carlos Vivacqua, Nelson Ziehlsdorff e Sérgio Saud
compõem a nova diretoria da Asbia

Nova diretoria durante o Tributo Asbia, que 
comemorou os 40 anos da Associação, 

durante a ExpoZebu



o mercado e dá mais visibilidade ao setor”, 
comenta Márcio Nery, Diretor da ABS Pecplan 
e da Asbia, acrescentando que a intenção é 
que o documento seja aprimorado cada vez 
mais. “Temos o plano de incluir já na próxima 
publicação os números registrados por outros 
setores, como a produção de embriões e os 
implantes de progesterona”, anuncia.

Números. O relatório oficial da Associação 
Brasileira de Inseminação Artificial – INDEX ASBIA 
2014 – apontou para um crescimento de 4,49% 
em 2014 com relação a 2013. O movimento 
total foi de 13.609.311 doses. “Realmente, 
esperávamos mais, principalmente, com um 
excelente desempenho do mercado de corte, 
com arroba e bezerro valorizados, e com um bom 
mercado de leite, principalmente no primeiro 
semestre do ano passado”, avalia Márcio Nery.

Para 2015, a diretoria da Asbia está otimista. “O 
custo da inseminação artificial, que representa 
0,5% na produção, não justifica o criador cortar 
esse investimento, mesmo atravessando por 
uma crise. A tendência é de mais crescimento”, 
analisa o diretor, apostando em um crescimento 
de 6% para este ano. 

LUIZ CARLOS DA VEIGA SOARES É ELEITO PATRONO DA 
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO BRASIL
 
A Asbia completa 40 anos.  A entidade, sem fins lucrativos, foi fundada em 1974 para congregar as 
empresas que se dedicam ao fomento da pecuária no setor da produção e distribuição de sêmen,    
materiais e equipamentos de uso na inseminação artificial e de outros produtos ligados reprodução animal.

Para comemorar a data, a nova diretoria promoveu o “Tributo Asbia”, durante a ExpoZebu, em 
Uberaba (MG). O evento contou com descerramento da placa comemorativa, inauguração da Sala 
Oficial dos Ex-presidentes e entrega do Prêmio Asbia de Patrono da Inseminação Artificial no Brasil 
a Luis Carlos da Veiga Soares.

O homenageado foi fundador da Pecplan, diretor técnico da Lagoa da Serra, sócio fundador da 
AG Brasil e também presidente da Asbia. Durante entrevista, Dr. Luis ressaltou a importância da 
criação dos cursos para formação de inseminadores no início da utilização da tecnologia do país, 
essenciais para a difusão do processo. Muito emocionado, o patrono também agradeceu o título. “É 
um momento muito especial. A gente fica tentando não se emocionar, mas chega um momento que 
não conseguimos mais”, desabafou, segurando as lágrimas. 

Homenageado recebeu o carinho da família e de 
amigos durante o evento



Os dados divulgados pela Asbia representam 
aproximadamente 92% do mercado de sêmen 
no Brasil e são compostos pela movimentação 
das maiores empresas de inseminação artificial 
em bovinos em operação no país. Entre elas, a 
ABS que registrou um aumento 22% maior do 
que o mercado, que foi de 4,49% em 2014 com 
relação a 2013, segundo o INDEX ASBIA 2014.

“Nós inovamos sempre e isso reflete neste 
desempenho, no nosso crescimento e na nossa 
liderança. Investimos em tecnologias, como o 
GPS – que rastreia o sêmen dentro da Central 
– e o Túnel de Congelamento; investimos em 
bem-estar animal, buscando alta fertilidade; 
investimos em uma bateria de qualidade e 
também em soluções para nossos clientes”, 
avalia Frederico Glaser, Gerente de Mercados e 

Equipe ABS, ao lado do Patrono da Inseminação Artificial do Brasil

ABS COMEMORA 
CRESCIMENTO ACIMA 
DO MERCADO

Gerente detalha o comportamento da 
empresa que superou as expectativas em 
2014 e projeta mais crescimento para 2015 

MERCADO

Contas-Chave da ABS. Ele acrescenta que a ABS 
se preocupa em oferecer serviços e ferramentas 
que apoiem o trabalho de melhoramento como 
o GMS, o Fertility Plus e o ABS Monitor. “A soma 
de tudo isso é que move a empresa. Não nos 
preocupamos somente com as vendas, mas 
sim com o resultado entregue para o nosso 
cliente”, completa.

Em todo o  Brasil, segundo o relatório da Asbia, as 

vendas de doses oriundas de touros de raça leiteira 
corresponderam a 41% do total comercializado. 
Na ABS, a procura por touros holandeses se 
destacou, registrando um crescimento 50% 
maior que o mercado. “Os animais genômicos 
líderes são comercializados pela ABS. Assim como 
os provados. Notamos um crescimento nas duas 
vias, um desempenho fantástico. Encontramos 
até mesmo um ‘bom’ problema que foi não 
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TOP 5 ESTADOS VENDAS - CORTE
conseguir produzir o suficiente para atender a 
demanda”, afirma Glaser.

Segundo o gerente, entre as raças de 
corte, a Angus foi a responsável pelo maior 
crescimento da empresa. “Ela manteve o 
crescimento vertiginoso dos últimos oito 
anos”, comenta, apostando em novo aumento 
para 2015. “A empresa enxerga no corte dois 
movimentos favoráveis. Um é o preço da 
arroba com recorde histórico e a necessidade e 
o interesse dos criadores de utilização de raças 
para cruzamento. O outro é a necessidade 
do mercado em fazer uma boa reposição de 
fêmeas zebuínas, em especial nelore, que 
foram abatidas nos últimos anos. Sem dúvida, 
será um ano de crescimento”, comemora. 

MERCADO

MT
19%

MS
18%

GO
11%

PA
10%

RS
10%

OUTROS
32%

MT MS GO PA RS OUTROS



GENÉTICA NO PRATO

A CARNE 5 ESTRELAS DA ALTA 
GASTRONOMIA BRASILEIRA

Com dedicação e investimento em genética, 100% ABS, em seis anos no 
mercado, a marca Beef Passion conquistou os melhores restaurantes do país

Ela está nos cardápios mais requintados e desejados do país. E conquista cada 
vez mais paladares em todos os estados brasileiros. Em apenas seis anos de 
mercado, a carne Beef Passion invadiu a elite dos restaurantes reconhecida 
pela qualidade e cresce a passos largos, disponibilizando ao mercado 64 
tipos de cortes diferentes, além de produção exclusiva sob demanda.

É o pecuarista Antônio Ricardo Sechis, de 56 anos, que comanda o negócio. 
Ele criou a marca por sugestão da filha mais velha, Amália. “Ela sugeriu 
criarmos nossa marca, em função do diferencial de criação que possuímos. 
Ela presenciava e acompanhava, acreditava em segmento mais qualitativo 
da carne bovina”, comenta. E deu certo. A ideia surgiu em 2008 e os primeiros 
animais com o rótulo Beef Passion foram abatidos em junho de 2009.

Atualmente, o grupo abate em torno de três mil animais por ano e vende a 
carne para todo território nacional, sendo o grande mercado consumidor 
concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro.” É muito gratificante ver 
restaurantes conceituados construindo pratos com nosso conceito de 
cortes. Grandes chefs elaborando pratos nobres com cortes da Beef Passion, 
que normalmente são desclassificados pelo mercado, como acém, paleta, 
coxão mole, músculo, língua, fígado, etc...”, comenta Sechis, ressaltando que 
com a qualidade dos produtos, hoje, esses cortes estão presentes na alta 
gastronomia brasileira.  Prato do restaurante Alma Chef preparado com Beef Passion
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GENÉTICA CINCO ESTRELAS

Os principais segredos para a produção 
referência são dedicação, cuidados especiais 
e o investimento em genética. Antes mesmo 
de criar a marca, o pecuarista construiu uma 
parceria com a ABS. “Em 2007, começamos 
utilizando touros com o objetivo de produzir 
carcaças mais precoces. Quando idealizamos a 
marca, passamos adquirir sêmen de touros com 
que pudessem agregar melhor qualidade de 
carne ao nosso rebanho”,  comenta o empresário, 
ressaltando que o grupo recebeu consultoria 
do gerente Global de Produtos Corte da Genus 
ABS, Vasco Beheregaray Neto. “Ele nos indicou 
genética Angus Australiana e Wagyu. Com o bom 

resultado da performance dos animais, criamos 
os selos Australian Angus e Kobe Passion. A 
consultoria dada pelo Vasco foi determinante 
para atingirmos o conceito de qualidade animal 
existente na Beef Passion”, completa. 

Segundo Vasco Beheregaray, além de ser 
conhecida como um grande exportador 
de carne, a Austrália é também referência 
na qualidade e atende os mercados mais 
exigentes como o Japão. “Foi lá que buscamos 
concentrar os nossos esforços na busca de 
uma genética inédita e que de forma segura 
pudesse agregar características de qualidade 
de carcaça para o projeto Beef Passion. Desde 
então, já trabalhamos com três reprodutores 
distintos, porém com mesmo foco de utilizar 
uma genética que, aliada ao manejo, permita 
produzir uma carne especial para os paladares 
mais exigentes. É um trabalho contínuo de 

parceria e cujos resultados estão aí para serem 
avaliados e degustados”, brinca o Gerente da 
ABS.

O grupo mantém 3,5 mil matrizes, sendo 85% 
nelore e 15% meio sangue Angus Australiana. 
“As nelore são inseminadas com touros Angus 
Australiano e as meio sangue com Wagyu. 
Usamos genética 100% ABS. Foi Daniel 
Carvalho, da empresa Carvalho Agropecuária, 
que trouxe a ABS para nosso projeto. 
Selecionamos as matrizes através de análise 
de ultrassonografias. Os animais são criados, 
selecionados, engordados e abatidos maduros” 
explica Antônio Sechis. O rebanho é criado em 
uma área total de cinco mil hectares, sendo 
que as fazendas de cria são nos municípios 
de Cassilândia e Alcinópolis, ambas no Mato 
Grosso do Sul e o confinamento está localizado 
em Nhandeara (SP).  

GENÉTICA NO PRATO



Segundo o empresário, o foco do trabalho é 
descobrir todo potencial que um novilho de 
qualidade possui, oferecendo os cuidados 
necessários durante todas as etapas de 
produção. E essa atenção da família Sechis 
na lida com o gado chama atenção. “Criar um 
boi e torná-lo melhor ao longo do tempo. É 
como criar um filho. Temos que ficar atentos 
desde a escolha do sêmen, durante a gestação, 
a criação até a idade madura e o  abate”, 
conta o pecuarista, destacando que uma boa 

dieta alimentar e a qualidade de água com 
um pH adequado são essenciais para que a 
flora ruminal esteja em equilíbrio para um 
eficaz processo de fermentação e conversão 
alimentar saudável. “Assim podemos ter carne 
saudável com boa qualidade de gorduras. 
Nosso grande diferencial está na quantidade 
das gorduras insaturadas, pois essas são bem  
mais abundantes que as gorduras saturadas. 
Isso faz com que os cortes se tornem mais 
saudáveis, mais suculentos e saborosos”.

GENÉTICA NO PRATO

SUCESSO

A paixão pela carne contribui para o sucesso da Beef Passion. Hoje, Antônio Sechis, aos 56 anos, 
está à frente do império da carne de elite, mas o amor começou há mais de quatro décadas, quando 
aos 15 anos trabalhava no açougue do irmão mais velho. “Foi ali que comecei a ver animais com 
fibras diferentes. Hoje tenho a oportunidade de mostrar que a carne bovina, produzida com boi 
bem manejado, respeitando o meio ambiente, traz melhoria para o solo, além de oferecer fonte de 
proteína mais saudável, recomendada para bem estar e saúde humana. Acredito que nosso trabalho 
será divisor de águas para conceito qualitativo de proteína animal bovina”, encerra.   Aos 15 anos, Antônio Ricardo começou a trabalhar no 

açougue do irmão. Hoje, comanda um império 
de carne de qualidade
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NOS MELHORES CARDÁPIOS

A marca Beef Passion está presente nos cardápios dos mais conhecidos 
restaurantes brasileiros em todas as regiões. Em São Paulo, por exemplo, um 
dos clientes do Sr. Antônio é o D.O.M., atualmente considerado o 6° melhor 
restaurante do mundo pelo S. Pellegrino World´s 50 Best Restaurants, eleito o 
terceiro melhor da América Latina em 2014, comandado pelo renomado Chef 
Alex Atala. No Rio de Janeiro, a carne produzida com genética ABS é encontrada, 
entre outros, nas receitas do Copacabana Palace e do Hotel e Restaurante Fasano.

Na capital de Minas Gerais, o Alma Chef multiplica o sabor em diversos pratos. 
O grupo escolheu sete cortes diferentes (quatro Angus e três Wagyu) para criar 
receitas especiais.  “O Beef Passion traz ao mercado novos conceitos para aqueles 
cortes antes conhecidos como ‘de segunda’. O acém, por exemplo, em regra 

utilizado moído, fica muito saboroso grelhado. Isso é 
possível porque a carne deles realmente é superior. 
O boi inteiro é perfeito, não só a picanha”, explica 
Gabriel Valadão, responsável pelo restaurante de 
Belo Horizonte, contando que o acém na grelha é um 
dos pratos mais procurados. Além de restaurante, o 
Alma Chef oferece cursos na área de gastronomia, 
funciona como empório e espaço para eventos 
corporativos. “Hoje, a Beef Passion se destaca por 
apresentar, realmente, uma carne diferenciada 
em termos de qualidade de produção, abate, 
condicionamento, e por seu sabor, maciez e 
marmorização” , justifica a escolha.  

GENÉTICA NO PRATO
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Gabriel Valadão, responsável pelo restaurante Alma Chef, que utiliza os cortes Beef 
Passion na capital Belo Horizonte



EXCLUSIVO

ABS CRIA PROGRAMA INÉDITO 
PARA DIRIGIR ACASALAMENTOS 
GIROLANDO

Ferramenta técnica entra no mercado, gratuita para clientes, depois de seis 
meses de desenvolvimento

Depois de seis meses de estudos e desenvolvimento, o Departamento 
Técnico Leite da ABS anuncia no mercado uma ferramenta inovadora para 
a pecuária leiteira nacional. O GPlan oferece recomendações objetivas de 
indicações de touros para rebanhos girolando, com base em avaliações 
genéticas personalizadas dos animais.

“Com o GPlan, passamos a ter uma base de dados consistentes, assim 
como objetivos bem definidos”, comenta Raul Andrade, gerente do 
Departamento Técnico da ABS Pecplan, ressaltando que pelo programa 
é possível definir as prioridades do rebanho, como o grau de sangue 
desejado, características de conformação e até mesmo avaliar o sistema 
de produção da fazenda antes de recomendar a genética apropriada. “Nós 
vamos analisar os animais, as deficiências e potencialidades e só depois 
será tomada a decisão, o que proporcionará mais segurança ao produtor 
na hora de fazer o investimento”, completa.
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EXCLUSIVO

O GPlan foi desenvolvido pela equipe brasileira, 
inspirado em outro serviço de sucesso global 
da ABS que é o GMS (Sistema de Manejo 
Genético), disponível no mercado desde de 
1968 para orientação de cruzamentos de 
raças europeias. Específico para rebanhos 
girolando, com foco na produção leiteira em 
sistemas tropicais, o GPLAN é um programa 
inédito no mercado mundial. “A ABS observava 
a demanda crescente de utilização desses 
touros e a necessidade de uma ferramenta que 
desse suporte ao pecuarista. Como empresa 
inovadora e preocupada em levar as melhores 
soluções para o nosso cliente, começamos a 
desenvolver a ferramenta técnica”, comenta 
o gerente, lembrando que a raça girolando 
é uma das principais responsáveis pelo leite 
produzido no Brasil.

Segundo Andrade, os 10 técnicos da empresa 
que atuam em todo o país foram treinados e 
já começarão a utilizar o programa no campo. 
“Pelo GPlan, será possível fazer um raio-x 
completo da fazenda, inclusive mostrar a 
evolução ou não do rebanho nos últimos anos 
em diversas características desde volume de 
produção até mesmo conformação de úbere. 
Uma visão ampla que vai mostrar o que o 

rebanho precisa. Com uma solidez de dados, 
a nossa indicação ganha mais credibilidade 
junto ao produtor”, explica Adolfo Ferreira, 
técnico do Departamento Leite da ABS Pecplan, 
acrescentando que as análises do rebanho 
poderão ser feitas individualmente de cada 
animal ou até mesmo por grupos separados 
por números de lactação.

Além das análises gráficas de perfil genético 
dos rebanhos avaliados, o programa conta com 
um índice exclusivo criado pela ABS: o G-índex, 
que facilitará a identificação dos animais 
superiores seguindo critérios de produção e 
conformação. “Com certeza, o GPlan reafirma o 
compromisso da ABS em ir além da mercadoria. 
Estamos sempre aliando a boa genética com 
um serviço técnico de qualidade e com suporte, 
que leva mais lucratividade ao produtor”, 
garante Ferreira, lembrando que os benefícios 
da ferramenta serão oferecidos gratuitamente 
para os clientes ABS.

O lançamento oficial do GPLAN acontecerá 
na Megaleite, em junho, em Uberaba - MG. Os 
clientes que visitarem o estande e a central da 
ABS durante a feira poderão saber mais sobre a 
ferramenta,  conversando com a nossa equipe.  
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CORNERSTONE 
BRASIL APRESENTA 
RESULTADOS DO 
TOURO SABIÁ IT

ABS Pecplan mostra ao produtor dados que 
comprovam a solidez da base genética dos 
reprodutores girolando

LEITE TROPICAL

Pág. 36

O touro girolando SABIÁ IT (5/8), da bateria 
Leite Tropical da ABS Pecplan, foi graduado 
pelo programa de avaliação genética nacional 
CORNERSTONE Brasil, desenvolvido pela ABS. 
Pelo sistema, a equipe técnica da empresa 
acompanhou o desempenho a campo de 42 
filhas do touro em 8 rebanhos diferentes. E, 
com a apresentação dos resultados, o produtor 
de leite ganhou mais confiança para escolher o 
reprodutor.



LEITE TROPICAL
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Entre os itens observados: avaliação linear; controle 
leiteiro; facilidade de parto; % ordenha sem bezerro; 
persistência de lactação; fertilidade das filhas e 
temperamento. Em todos os pontos,  Sabiá IT se 
destacou. “É um animal que carrega consistência 
em seu pedigree. Filho Mr. Motel touro de muito 
leite em vaca Castelo Kubera, linhagem de ótimos 

úberes. Sabiá IT é extremamente equilibrado e que 
transmite caracterização leiteira, pelagem escura 
além de úberes rasos com ótimo ligamento”, avalia 
Raul Andrade, gerente do Departamento Técnico da 
ABS Pecplan, acrescentando que essas informações 
possibilitam que os produtores conheçam 
características transmitidas pelo reprodutor jovem, 

antes mesmo do resultado do Teste de Progênie 
Oficial da raça.

A expectativa da equipe ABS é que no final de 
maio outros dois touros da bateria girolando sejam 
graduados pelo CORNERSTONE Brasil: JORDAN 
Goldwyn DLS Pantanal (3/4) e IMPERADOR FIV 
Ribeirão Grande (5/8).

Cornerstone Brasil. O projeto inovador foi 
desenvolvido no ano de 2013 pela ABS, com objetivo 
de fornecer aos produtores de leite uma base 
genética sólida dos touros da raça Girolando. “É uma 
forma de ajudar a identificar os touros superiores 
da raça, fornecendo dados reais ao produtor das 
características impressas pelo reprodutor em suas 
progênies”, ressalta Raul Andrade, lembrando que a 
ABS Global já realiza o programa há mais de 70 anos 
com touros holandeses.

Os primeiros resultados do Cornerstone Brasil foram 
divulgados em 2014, com as médias das  avaliações 
das filhas do touro Torpedo Bolton Santa Luzia, 
juntamente com sua prova genômica, dando maior 
confiabilidade ao cliente na hora da escolha do 
reprodutor. 

AVALIAÇÃO CORNERSTONE SABIÁ IT

*
       Pelagem
1     0 a 25% de pelagem escura
2     26 a 50% de pelagem escura
3     51 a 75% de pelagem escura 
4     76 a 100% de pelagem escura 
       Facilidade de Parto
1     Parto Normal sem dificuldade e sem auxílio 
2     Parto Normal com dificuldade e sem auxílio 
3     Parto Distócico com auxílio e bezerro vivo 
4     Parto Distócico com auxílio e bezerro morto

PAI:
MÃE:
AVÔ:

Mr. Motel
Duda Kubera IT
Castelo de Kubera

** Todas as informações de produção foram 
coletadas pela equipe técnica da ABS Pecplan, 
onde algumas são oficiais e outras pesagens de 
produtores.

*** Média de avaliação das filhas pela equipe 
técnica ABS Pecplan: 37 Filhas em 7 Rebanhos. Não 
é resultado de teste de progênie.

Médias

Grau de Sangue 5/8

Média de Produção 22,15Kg

% Ordenha sem bezerro 80%

Nº lactação 1

Pelagem *4

Facilidade de Parto *1

Persistência de Lactação N/D

Temperamento N/D

Filhas   42      Rebanhos    8

Estatura 51 ALTO

Força 51 FORTE

Angulosidade 51 PROFUNDO

Ângulo Pélvico 63 ÍSQUEOS BAIXOS

Largura de Garupa 51 LARGA

Perna Vista Lateral 59 CURVA

Perna Vista Posterior 62 PARALELA

Ângulo de Casco 42 BAIXO

Inserção Úbere Anterior 45 FRACO

Altura de Úbero Posterior 49 BAIXO

largura de Úbere Posterior 46 CURTO

Suporte Central 55 FORTE

Profundidade de Úbere 54 RASO

Colacação de Tetos 47 DISTANTES

Comprimento de Tetos 55 LONGOS

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90



À ESPERA DO 
CAMPEÃO

ABS Pecplan “encomenda” prenhez da 
recordista mundial, prevendo que o primeiro 
filho da Candeia será um dos destaques da 
bateria Leite Tropical em 2017

GENÉTICA PLANEJADA
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“O trabalho de melhoramento genético precisa 
de planejamento”. A frase de Fernando Rosa, 
gerente de produto Leite Tropical da ABS, traduz 
o investimento a longo prazo feito pela empresa: 
encomendar uma prenhez da atual recordista 
mundial da raça Girolando, como promessa para a 
bateria ABS em 2017.

Segundo o gerente, o mercado exige a descoberta 
de animais com grande potencial e consistência 
genética e, para atender essa necessidade, é preciso 
ir além das análises dos resultados das provas e 
de visitas a fazendas e feiras. Em especial, na raça 
girolando, que é relativamente nova e não possui 
uma grande base de dados comprobatórios. 

Por isso, a ABS Pecplan encomendou acasalamento 

da atual recordista mundial da raça Girolando, 
Candeia Wildman, ½ sangue, com dois touros 
holandês de sucesso da bateria ABS: Dorcy e 
Silver. Fizemos um estudo para definição desse 
acasalamento.  Queremos oferecer para o nosso 
cliente, num futuro próximo, um grande reprodutor 
que promova lucratividade na fazenda dele. Aliando 
potencial de produção de leite e, ao mesmo tempo, 
um fenótipo harmônico”, afirma.  

A prenhez foi gerada por fertilização in vitro. A 
encomenda foi feita pela ABS e por outros dois 
parceiros. Cada cota custou R$ 33 mil. A expectativa 
é que o bezerro nasça em outubro e só daqui a dois 
anos entre em coleta na Central de Excelência e 
Tecnologia em Uberaba (MG). “Esse acasalamento 
encomendado mostra o interesse da ABS em 

investir na raça e procurar trazer para a Central o 
que há de mais moderno no mercado: um filho da 
recordista de torneio leiteiro e de lactação com 
touros da atualidade”, explica Fernando Rosa, 
gerente de Produto Leite Tropical da ABS Pecplan.

Recordista. A mãe do futuro destaque da bateria 
ABS, a novilha Girolando ½ sangue Candeia 
Wildman, em 2014, bateu recorde mundial de 
produção de leite durante o torneio leiteiro da 
ExpoAgro, em Franca (SP), com produção média 
de 81.210 kg/leite/dia. Este ano, a fêmea voltou 
a superar todos os resultados. Desta vez, como 
recorde de lactação. Com duração de 354 dias, sua 
primeira lactação registrou 21.501,18 kg/leite, em 
controle leiteiro oficial, aferido pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando. 



BATERIA LEITE ABS 
GANHA MAIS  
UMA RAÇA

ABS Pecplan passa a oferecer o material 
genético do Norueguês Vermelho no mercado 
brasileiro

LEITE

A bateria Leite da ABS ganhou reforço 
de uma nova raça este ano: a Norueguês 
Vermelho. O material genético, que já está em 
comercialização, pretende promover ainda 
mais lucratividade aos produtores de leite com 
recomendação do cruzamento tricross (triplo). 

Braut é o primeiro norueguês vermelho a fazer parte da bateria da ABS no Brasil.
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LEITE

CLIQUE AQUI e confira mais informações na página do touro no portal da ABS Pecplan.

O gerente de Produto Leite Tropical da ABS, 
Fernando Rosa, explica que em alguns plantéis 
de holandês o problema da consanguinidade 
já é uma realidade e um desafio para 
manutenção da lucratividade. “Para esses 
casos, a recomendação é o cruzamento, como 
o jersolando. Mas esse cruzamento com Jersey 

também já vem sendo utilizado com limitações 
por alguns produtores. E aí que apresentamos 
mais uma opção”, comenta. 

O Noruguês Vermelho, aplicado em rebanhos 
jersolando, ou seja, em um cruzamento triplo 
(tricross), pode gerar benefícios como aumento 
do índice de fertilidade, além de preservação 
e/ou aumento dos sólidos do leite. “A intenção 
é aumentar o vigor híbrido desses animais, 
principalmente para o sistema de pastoreio. 
Nos Estados Unidos, a raça já é amplamente 
utilizada com essa função. E aqui no Brasil 

observávamos essa demanda do mercado”, 
detalha o gerente da ABS. 

Como o próprio nome já diz, o Norueguês 
Vermelho é originário da Noruega e é conhecido 
pela pelagem branca e vermelha. Para o Brasil, 
a ABS Pecplan trouxe material do touro Braut, 
que, segundo Fernando Rosa, tem capacidade 
de transmitir maior volume de leite, maior 
capacidade de locomoção e muita fertilidade. 
“O sêmen já está disponível a preço comercial, 
possibilitando a todo tipo de produtores o 
acesso a genética”, completa. 
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O INGLÊS QUE INVADE 
O PAÍS TROPICAL

A lucratividade da raça Frísio que conquista 
cada vez mais os produtores de leite brasileiros

LEITE TROPICAL

Menos custos com alimentação e medicamentos, 

aliados a mais lucros. A matemática mais desejada pelos 

produtores de leite tem encontrado resposta na raça 

frísio inglês, conhecida pela pelagem preta e branca 

(malhado), com uma incrível capacidade de adaptação, 

a genética originária da Inglaterra está invadindo o país 

tropical, em especial a região do semiárido nordestino.

O produtor Alex Guerreiro, da Fazenda Flor da Serra, 

em Limoeiro do Norte (CE), foi um dos que apostou na 

raça. “Hoje, o Frísio deixou de ser uma aposta e é uma 

realidade na fazenda. Ele está confirmado no nosso 

plantel e a tendência é que a genética ganhe cada vez 

mais espaço aqui na nossa propriedade”, garante. Entre 

as características que conquistaram o pecuarista: a 

rusticidade, o desempenho reprodutivo e o porte dos 

animais. “Com peso vivo médio de 500 kg, podemos ter 

mais animais por hectare e, consequentemente, mais 

leite”, completa.

A ABS foi pioneira na importação e comercialização da 

raça no Brasil, há dez anos. Fernando Rosa, gerente de 

Produto Leite Tropical, explica que durante esse período 

a  procura e a utilização da genética cresceram muito. 

“Conseguimos observar o desempenho dos animais 

e chamou muito atenção a adaptabilidade deles, 

principalmente, as altas temperaturas. São extremamente 

férteis e muito fortes”, descreve.

Ainda de acordo com o gerente, o produtor de leite 

consegue diminuir os custos com alimentação e 

veterinários. “São animais de boa eficiência alimentar, 

devido à menor estrutura da vaca. E com menor incidência 

de mastite. Além disso, conseguem se recuperar com 

mais facilidade e rapidez”, destaca. 

O zootecnista Cristiano Poncio, consultor pecuário, conta 

que começou a se atentar para os benefícios da raça 

em 2009, quando morava nos Estados Unidos e que, 

hoje, acompanha o desenvolvimento em rebanhos no 

Ceará. “É um gado muito adaptado, muito forte, muito 

padronizado no tamanho e na pelagem. É um gado 

que eu já uso na minha propriedade, com confiança, 

sabendo o produto que eu vou colher lá na frente”, 

afirma.
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LEITE TROPICAL
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Indicação. O Frísio Inglês é indicado, principalmente, 

para rebanhos voltados para o pastoreio. Como a 

Dona Rita Grangeiro (conheça mais sobre ela na seção 

Cliente em Destaque nesta edição do ABS NEWS). 

“Fizemos a opção pela raça, por proporcionar um 

animal de médio porte, uma melhor padronização e 

uma boa adaptação ao sistema de pastejo”, comenta.

Fernando Rosa explica que a genética consegue 

manter o aumento de produção de leite nas fazendas, 

evitando a consanguinidade em rebanhos que já 

utilizam o Holstein/ Holandês há muito tempo. “Hoje, 

temos no nordeste, uma média de produção em torno 

de 25 litros de leite por animal”, conta, descrevendo 

que os frísios britânicos são muito semelhantes aos 

holstein, embora um pouco menores do que os seus 

primos mais populosos. 

Sobre as diferenças entre as duas raças, o gerente da 

ABS esclarece que o Holandês é a raça predominante 

devido à sua capacidade de produzir grandes volumes 

de leite de forma eficiente. “No Reino Unido, o 

Holandês estava com médias de 8.600 litros/lactação 

durante uma média de 3 lactações (3,92% em gordura 

e 3,18% em proteína) e intervalo entre partos de 

428 dias em 2010. Já o Frísio Inglês estava com uma 

produção média de leite de 6.618 litros/lactação sobre 

a média 3,6 lactações (4,10% de gordura e 3,33% de 

proteína) com um intervalo entre partos de 401 dias 

em 2010”, detalha.

Em compensação, o  Frísio Inglês  tem um melhor 

acabamento de carne, proporcionando assim uma 

renda extra para a fazenda.  “Há a vantagem adicional 

da renda a partir do bezerro macho, que pode ser 

colocado em sistemas de confinamento (acabamento 

de 11 meses) ou novilhos tomadas para terminar em 

2 anos, em um sistema barato de pasto e silagem”, 

completa Fernando Rosa. 

No mercado. Atualmente, na bateria Leite da ABS o 
produtor encontra duas opções da genética Frísio Inglês: 
QUENTIN (com disponibilidade de sêmen sexado) e  
BENLOYAL.   

CLIQUE AQUI e confira mais 
informações do Frísio Inglês no 
portal da ABS Pecplan.

http://www.abspecplan.com.br/%3Fpages%3Dbulls%26raca%3D62
http://www.abspecplan.com.br/%3Fmodulos/abs_produtos/ver:1427
http://www.abspecplan.com.br/%3Fmodulos/abs_produtos/ver:1427
http://www.abspecplan.com.br/%3Fmodulos/abs_produtos/ver:1427


O ENCANTO E A EFICIÊNCIA 
DA DONA RITA

Conheça um pouco mais sobre a cliente ABS 
que conquistou o Brasil pela tela da Globo

CLIENTE EM DESTAQUE

Ela tem o sorriso fácil e um carisma 
impressionante. Características que chamam 
tanta atenção quanto a eficiência que Dona 
Rita Grangeiro mostra no dia a dia na lida com 
a fazenda. É ela, ao lado do marido, senhor 
Fernando Grangeiro, que comanda a criação de 

gado leiteiro no meio do sertão do nordestino.

E foi a organização e os resultados da pequena 
propriedade que levaram a equipe do 
programa Globo Rural de São Paulo viajar para 
o município de Paracuru,  no Ceará. A simpatia 

da Dona Rita recepcionou os jornalistas e 
revelou ao país a história de sucesso.

Dona Rita é corretora de imóveis. Mas o 
amor pelo campo levou o início da carreira 
na pecuária em 2010. “Um dos dias mais 

Péricles Montezuma (Representante Comercial ABS em Fortaleza), Romero Cavalcanti, Supervisor do DistritoNorte/Nordeste, Fernando e Rita Grangeiro, Fernando Rosa e Odilon, 
Supervisor do Distrito Sudeste
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CLIENTE EM DESTAQUE
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Para enfrentar a seca do nordeste, Dona Rita Grangeiro resolveu investir em irrigação e em genética

Criação de gado da Fazenda Grangeiro é exemplo no sertão nordestino

marcantes foi quando houve o primeiro parto 
na propriedade. Parecia que era eu mesma que 
estava parindo”, conta, entre risos, mostrando 
a dedicação e o envolvimento com a criação. 
“Naquele dia a minha angústia era tão grande 
que liguei para um amigo criador e também 
parceiro da ABS e eu não esqueço o que ele me 
disse. ‘Não há nada para fazer, apenas esperar. 
Mas se você preferir, só falta colocar a vaca 
em uma rede e balançar’. Minha preocupação 
rendeu muita conversa na nossa associação 
de criadores”, completa, lembrando do 
aprendizado “na prática”.

Até então, na propriedade de 210 hectares, o 
casal trabalhava só com  plantação de coco 
e de cana de açúcar, mas os donos buscaram 
conhecimento e tecnologia para dividir o 
espaço da lavoura com a produção de leite. 
“Nosso objetivo era produzir composto para 
o coqueiral, integrando lavoura e pecuária e 
aumentando o faturamento com a mesma 
área”, avalia.

O primeiro passo foi investir em genética. 
A parceria com a ABS tem a mesma idade 
do rebanho da Fazenda Grangeiro, sendo 
atendida pela regional de Fortaleza (CE). 



CLIENTE EM DESTAQUE
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 “Não consigo ver a fazenda sem o apoio da ABS, 
na melhoria constante da genética. Sempre está 
por perto. O doutor Péricles (Montezuma) tem 
nos passado dicas importantes para o manejo”, 
afirma. A família utiliza touros de destaque da 
Bateria Leite das raças holandês, girolando e 
frísio inglês (saiba mais nesta edição do ABS 
News). “O melhoramento genético tem sido 
considerável e notório, visto que mudou a 
qualidade e a aparência dos animais, não só na 
nossa propriedade, mas na região, visto que não 
faço recria dos machos e todos são repassados 

para pequenos produtores”, analisa Dona Rita.  

Para enfrentar a seca do nordeste, a pecuarista 
também resolveu procurar tecnologia de 
irrigação para que o gado produzisse o ano todo, 
faça chuva ou faça sol. Hoje tudo é tão moderno 
que com o celular e wi-fi é possível controlar todo 
o sistema de irrigação em malhas (tubulação 
enterrada). “Hoje não podemos mais pensar em 
atividade rural sem tecnologia. Desde o início, 
mesmo quando a única atividade da fazenda era 
somente a  produção de coco, em sete hectares 

busquei ao máximo - dentro do possível - as 
tecnologias e automação para diminuir mão de 
obra e aumentar precisão”, justifica.

Hoje, a Fazenda Grangeiro colhe os frutos de 
tanta dedicação, com uma produção de mais de 
40 mil litros de leite por ano, com pouco mais de 
70 vacas em lactação, sendo 14 UA unidades por 
hectare irrigado. O segredo do sucesso? A Dona 
Rita não esconde. “É planejar, trabalhar, gostar e 
acreditar”, encerra. 

A pecuarista Rita Grangeiro é a responsável pelo 
gerenciamento da fazenda

A sorridente Dona Rita encantou o Brasil, durante 
entrevista ao programa Globo Rural

Dona Rita recebe excursão de clientes e equipe ABS 
durante tour técnico em novembro de 2014

Confira a matéria completa com a Dona Rita Granjeiro, cliente ABS, exibida no dia 22 de 
março no programa Globo Rural:  clique aqui. Pág. 45

http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-rural/t/edicoes/v/investimento-em-barragens-garante-o-sucesso-de-fazendas-do-ceara/4051504/


ATUALIZAÇÃO 
SUMÁRIO ABRIL 2015

por Marcello Mamedes dos Santos, Gerente de Produto Leite 
Europeu da ABS Pecplan

LEITE EUROPEU

No dia 7 de abril, tivemos a primeira atualização 

de sumário de touros 2015. As provas americanas 

são atualizadas três vezes ao ano, sempre em abril, 

agosto e dezembro. Este é o primeiro sumário, após 

a mudança de base genética em dezembro 2014. 

Vejamos a seguir alguns destaques da nossa sólida 

e consistente bateria tanto nos touros HOLANDÊS e 

JERSEY provados como genômicos:

Desde a era genômica, um touro provado permanecer entre os 
TOP 100 TPI por um longo período não é tarefa simples. DORCY, 
sem dúvida, é um caso RARO deste. Desde as provas de agosto 
de 2012 DORCY permanece entre os TOP 10 com uma prova 
impecável de saúde e conformação, além ser o principal pai de 
touros provado do momento.

DORCY, na sua prova de abril 2015, coloca mais de 2.000 filhas 
na prova de produção, garantido uma confiança de 99% para 
todas as características de produção com um PTA LEITE de 
+1353 lbs e um TPI de 2322. 

Na sua prova de conformação segue acima de +2.0 para TIPO, C. ÚBERE e C. PERNAS E PÉS. Sendo filho de 
BOLTON não poderia ser diferente seu Sistema Mamário. DORCY é +3.42 para inserção de úbere anterior, 4.05 para 
altura de úbere posterior e 3.75 para largura de úbere posterior. Aliado com excelentes características de saúde e 
longevidade, sendo +5.2 para VIDA PRODUTIVA e 2.76 para CCS.

Outro ícone da raça que permanece não só entre os TOP 100 TPI, 
mas entre os top 10 LPI. 

GILLESPY é o único touro entre os TOP 100 TPI acima de 1750 
lbs de leite acima de 1.5 para C. ÚBERE, ou seja, suas filhas são 
vacas extremas para produção de leite com fabulosos sistemas 
mamários. 

A cada rodada de prova, GILLESPY acrescenta filhas em suas provas 
de produção e conformação e seus índices só melhoram, ou seja, 
CONSISTÊNCIA, CONSISTÊNCIA e MAIS CONSISTÊNCIA.

GILLESPY tem opção de sêmen sexado e convencional. 

DORCY 29HO14142 BOLTON x BRET x RUDOPLH x MERRIL

GILLESPY 29HO14062 BOLTON x SHOTTLE x BW MARSHAL x PATRON 

BATERIA TOUROS PROVADOS



Cada dia melhor é como podemos 
definir as filhas deste grande touro. 
Agora com 15.000 filhas na prova 
de leite aumenta seu PTA LEITE 
para +1300 lbs de leite e +2118 
de TPI com 99% de confiança. 

Com 7.000 filhas na prova de 
conformação aumenta seu PTA 
TIPO para +1.57, melhora seus 
índices para pernas e pés. Pode 
ser utilizado em novilhas, pois é 

apenas +5.6 para facilidade de parto. As filhas de GERARD começam a entrar na 2ª 
lactação aqui no BRASIL e a satisfação é garantida. 

FAMÍLIA COSMOPOLITAN, outro 
caso de CONSISTÊNCIA GENÉTICA, 
aumenta o número de filhas 
e melhora sua prova de LEITE, 
ÚBERE, PERNAS E PÉS, TPI e VIDA 
PRODUTIVA. É devido a estes 
fatores que temos a melhor e 
mais completa bateria de touros 
provados do mercado. 

GERARD 29HO13162 CANCUN 29HO14165O MAN x BW MARSHAL x LABELLE x MANDEL PLANET x SHOTTLE x OUTSIDE x JUROR 

BATERIA TOUROS PROVADOS

Filho de DORCY integrante TOP 
100 TPI com prova de conformação 
semelhante ao teu pai. PIPER 
é extremo para COMPOSTO 
DE ÚBERE +2.41, extremo 
para COMPOSTO DE PERNAS 
E PÉS +2.45 aliado com muita 
saúde, sendo +4.8 para VIDA 
PRODUTIVA, apenas 2.65 para 
CCS e quase 1000 lbs de leite.

PIPER 29HO16152 DORCY x SHOTTLE x OUTSIDE x RUDOLPH 

Filho de DORCY, integrante 
TOP 100 TPI, irmão completo 
do PIPER. Líder Absoluto para 
VIDA PRODUTIVA entre os touros 
provados ABS GLOBAL com 
+5.8, baixíssima contagem de 
CÉLULAS SOMÁTICAS +2.64, 
pode ser usado em novilhas. Vacas 
mostrando muita abertura de frente, 
com muita força leiteira caminhando 
com excelentes pernas e pés. Opção 
de sexado e convencional. 

PARADISE 29HO16153 DORCY x SHOTTLE x OUTSIDE x RUDOLPH 



BATERIA TOUROS GENÔMICOS

Pedigree aberto livre 
de SHOTTLE e BOLTON. 
Integrante TOP 100 TPI, 
para quem busca touro 
de pelagem preta e acima 
de 1530 lbs que pode ser 
utilizado em novilha e ainda 
+3.5 VIDA PRODUTIVA 
encontra-se aqui. 

BINGO 29HO14992 PLANET x O MAN x LABELLE x MANDEL 

Continua entre os TOP 5 

para TPI no mundo. Com 

um TPI +2650 SILVER 
posiciona-se hoje como 

um dos principais touros 

genômicos disponíveis 

no mercado mundial. 

Rara combinação de 

muito leite +1605 lbs 

e sólidos positivos 

em % e quantidade. 

Pedigree de extrema 

confiança próximo de 

800 para Mérito Líquido 
Vitalício, +2,78 para TIPO, 

+2,75 para C. Pernas 

e Pés, indicado para 

novilha e opção de sêmen 

convencional e sexado.

SILVER 29HO17573 MOGUL x SNOWMAN x PLANET x SHOTTLE 

BATERIA TOUROS PROVADOS

BATERIA TOUROS GENÔMICOS

Continuamos muito bem posicionados também nos touros genômicos 

com sêmen disponível no BRASIL. SILVER e MONTEREY já completam 

três sumários entre os TOP 07 MUNDIAL para TPI. GAUGE é o 2º melhor 

touro para COMPOSTO DE ÚBERE DO MUNDO. JOSUPER o 4º melhor 

do mundo para PTA LEITE. BLAKE e MERRICK 6º e 8º para PTA TIPO.



O melhor filho de MCCUTCHEN 

disponível no mercado. 

Impressionante a evolução de 

sua prova genômica do sumário 

Dez-14 para Abril-15. Agora com 

+2646 TPI MONTEREY sobe 

no ranking dos touros TOP TPI, 

na sua prova de conformação 

apresenta uma evolução para TIPO 

de +3.00, Composto de Úbere 
+3,03 acima de 1000 lbs de leite 

e positivo para % e quantidade de 

proteína e gordura. Indicado para 

novilhas com opção de sêmen 

sexado e convencional.

Hoje é o 2º melhor touro do 
mundo para COMPOSTO DE 
ÚBERE entre touros provados 
e genômicos. Melhora sua 
prova para +3.43 para essa 
característica, sendo +4.28  
para INSERÇÃO DE ÚBERE 
ANTERIOR, +4,57 para ALTURA 
DE ÚBERE POSTERIOR, +4,2 
para LARGURA DE ÚBERE 
POSTERIOR e +3,62 para 
PROFUNDIDADE DE ÚBERE. 

MONTEREY 29H016995 GAUGE 29HO17630 MCCUTCHEN x ROBUST x ZENITH x SHOTTLE BRONO x GERARD x JEEVES x LOOKOUT

BATERIA TOUROS GENÔMICOS

Você que busca leite, aqui está 
um especialista neste quesito. 
JOSUPER é filho do touro número 
1 para TPI hoje. Seu PTA LEITE é 
2426 lbs e com % e quantidade 
de gordura e proteína positivo. 
Seu alto TPI +2585, aliado com 
seus +800 de MÉRITO LÍQUIDO 
coloca entre os grandes pais de 
touros na nova geração. Extremo 
para fertilidade.

JOSUPER 29HO17553 SUPERSIRE x BEACON x JANGO x O MAN 



Touro do projeto canadense 
JUDGES CHOICE, BLAKE 
vem com +3,48 para 
TIPO, o que o coloca em 
6º lugar no mundo entre 
os touros genômicos para 
essa característica. Família 
BARBIE nesse pedigree, com 
excelente sistema mamário. 

BLAKE 94H017739 DOORMAN x ATWOOD x SHOTTLE x DURHAM

BATERIA TOUROS GENÔMICOS

MERRICK é +3,43 para 
TIPO e +3,18 para C. 
PERNAS E PÉS e +2.85 
para C. ÚBERE, então 
você que busca um touro 
de extremo para todas 
as características de 
conformação aqui está. 
MERRICK também possui 
alto TPI 2373, com leite 
acima de 1000 lbs e sólidos 
positivos.  

MERRICK 29HO17503 MOGUL x O MAN x SHOTTLE x MORTY 

BATERIA TOUROS JERSEY

Os touros ABS REINAM ABSOLUTOS nos TOP JPI, sendo o 1º o VOLCANO, 

2º DAYBREAK e 3º VISIONARY. Lembrando que VOLCANO E VISIONARY são 

irmãos completos e filhos do ícone da raça LEGAL. 

VISIONARY 40159

VOLCANO 32310

DAYBREAK EXQUISITLE 



EQUIPE COMEMORA 
SUCESSO DO 1º 
ENCONTRO NACIONAL 
DO ABS MONITOR

Durante dois dias de programação, técnicos 
e produtores discutiram aplicações da 
ferramenta e  trocaram experiências sobre 
manejo reprodutivo

ABS MONITOR
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O Departamento Técnico Leite da ABS 
promoveu em março o 1º Encontro Nacional 
do ABS Monitor na Central da empresa em 
Uberaba (MG). O evento reuniu cerca de 
30 técnicos e produtores rurais de todas as 
regiões brasileiras, que discutiram a utilização 
da ferramenta de monitoramento de rebanho 
lançada em 2012 e que já atende mais de 350 
pecuaristas de todos os estados. 

Segundo Hélio Rezende, gerente  de 
Ferramentas de Serviços Técnicos Genus ABS, a 
intenção é que o evento entre para o calendário 
oficial de atividades promovidas pela empresa, 
passando a ser realizado anualmente. “É de 

vital importância para a construção de uma 
ferramenta que realmente traga facilidade e 
resultados concretos ao produtor de leite. A 
principal característica do ABS Monitor é ser 
não só um software, mas sim um canal direto 
de relacionamento e suporte técnico para 
nossos clientes”, comenta, acrescentando que 
durante o encontro foi possível ouvir sugestões 
de melhorias dos próprios usuários. 

“Foi uma grande oportunidade para trocar 
conhecimento e informações sobre fatores 
relacionados ao manejo reprodutivo das 
propriedades. Ficamos muito satisfeitos com 
o nível de participação de todos e interação 
do grupo, atingindo o grande objetivo que era 
discutir o sucesso na reprodução e ter a certeza 
que o ABS Monitor tem auxiliado a rotina diária 
do produtor”, avalia Raul Andrade, gerente do 
Departamento Técnico Leite da ABS Pecplan. 

Helio Vaz Rezende, gerente de Ferramentas de 
Serviços Técnicos Genus, foi um dos palestrantes 
do 1º Encontro Nacional



ABS MONITOR

Pág. 52

O diretor Global de Serviços Técnicos da Genus 
ABS, Hernando Lopez, ressalta a importância da 
interação dos produtores com os profissionais 
para a conquista dos resultados. “O ABS Monitor 
é uma ferramenta excelente para monitoramento 
de rebanho. Mas é justamente a interação 

com o serviço técnico que faz a diferença. 
Trabalhando em equipe é possível melhorar a 
eficiência reprodutiva”, explica Lopez, que abriu 
a programação do Encontro, falando sobre a 
identificação de oportunidades para o incremento 
da produção de prenhezes.  

Além de palestras de técnicos da ABS Pecplan, 
os participantes também acompanharam 
apresentações de representantes das empresas 
Elanco e da Zoetis sobre assuntos relevantes no 
dia a dia da atividade leiteira, como a influência do 
conforto para a reprodução.  A programação do 1º 
Encontro Nacional foi dividida em dois dias.  

O pecuarista Mauro Paim Beraldo é proprietário 
da fazenda Ipê Morro Grande, localizada em São 
João Batista do Glória (MG). Para ele, que utiliza o 
ABS Monitor desde o lançamento da ferramenta, o 
evento serviu para aprendizado sobre a otimização 
da avaliação dos dados da fazenda. “Aprendi como 
avaliar os números do meu rebanho e estratégias 
importantes para melhorá-los”, afirma. 

“Aqui tem o contato pessoal, a troca de experiência 
com colegas de Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Goiás. Isso é muito importante para a gente 
conhecer quais as estratégias que mais deram 
certo. O ABS Monitor possibilita a avaliação real 
desses números, então saímos daqui com mais 
conhecimento”, comemorou Kolowyskys Dantas, 
médico veterinário que assiste propriedades nos 
estados do Ceará e Rio Grande do Norte, onde 
incentiva o uso da ferramenta.  

Técnicos e produtores que participaram do 
encontro em Castro (PR)

Castro é a primeira cidade a sediar um 
Encontro Regional

O ABS Monitor também foi tema de 
discussões e palestras na cidade de Castro 
(PR), que concentra uma das principais 
bacias leiteiras do país. A programação, 
que aconteceu na Castrolanda, se 
concentrou em um único dia: 22 de abril. 
“O intuito foi levar o que discutimos 
no encontro nacional para os criadores 
dessa importante região que ajuda 
a movimentar a pecuária leiteira do 
país”, conta Adolfo Ferreira, técnico do 
Departamento Leite da ABS Pecplan, 
acrescentando que a expectativa é 
levar cada vez mais informações sobre o 
programa para todas as regiões.
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Técnicos e produtores discutiram, durante dois dias, as vantagens do ABS Monitor

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. Atualmente, são cerca de 350 
usuários do programa em todo o país e 40 mil 

animais cadastrados. O programa foi criado no 
Brasil e já está presente em 14 países diferentes.  

Entre os conceitos do ABS Monitor está a 
simplicidade de operação. O programa é 
composto de duas partes: a off-line (para a 
coleta de informações na fazenda) e a online 

(para análise de dados e geração de listas e 
gráficos). O ABS Monitor pode ser baixado 
gratuitamente pelo site (www.absmonitor.
com.br). Para ativá-lo, basta entrar em contato 
com representante ou técnico da ABS. 

1º Encontro Nacional do ABS Monitor reúne  
produtores e técnicos em Uberaba (MG)



OS PRIMEIROS DE 
UMA GERAÇÃO

A coluna Resultado no Campo desta edição 
do ABS News mostra os pioneiros em duas 
genéticas diferentes no Brasil

RESULTADO NO CAMPO
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O dia 24 de março de 2015 ficou marcado para a 
nova geração da pecuária leiteira pelo nascimento do 
primeiro Monterey nascido no Brasil. A foto do bezerro 
5/8, tirada duas horas depois do parto, foi enviada pelo 
gerente de Produto Leite Europeu da ABS Marcello 
Mamedes. 

O bezerro nasceu na propriedade da Samvet 
Embriões, no município de Morrinhos (Goiás), e, 
segundo Mamedes, chamou a atenção pela excelente 
conformação que já apresenta. O gerente ressalta que 
MONTEREY é uma rara combinação dos touros ELITE 
TPI e MÉRITO LÍQUIDO. “Vem da renomada família 
RUDY MISSI”, afirma.

A genética Gillespy, também da bateria Leite Europeu, 
foi outra que deu início a uma nova geração. A primeira 
filha do reprodutor a parir no Brasil foi Jael FIV Brenda 
Gillespy Rancho do RO no município de Chacará (MG). 
As fotos e as informações da vaca foram enviadas por 

Odilon Rezende, supervisor da ABS na região sudeste e 
proprietário da vaca.

“É um touro em que a gente sempre apostou muito 
por imprimir muito leite e um ótimo sistema mamário. 
Já tínhamos uma confiança muito grande e a filha 
dele atingiu todas as nossas expectativas”, comenta 
Odilon, ressaltando que com vinte dias de parida, 
Jael apresentou produção de 30 kg de leite por 
dia no Rancho do Odilonzinho. Para o pecuarista, 
a Jael é apenas a primeira de uma grande safra de 
filhas do Gillespy que vão parir nos próximos meses, 
contribuindo para aumentar a produção leiteira do 
país. 

Além de neta de Gillespy, a bezerra nascida carrega 
no sangue o potencial do pai Castelo de Kubera, outro 
touro destaque da bateria ABS.

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! 
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Jael FIV Brenda no município de Chacará (MG) foi a 
primeira filha do Gillespy a parir no Brasil

Primeiro Monterey nascido no Brasil marca nova geração 
da pecuária leiteira



Homenagem Morre Shottle
Em março, a ABS Pecplan recebeu o Troféu Brasil 

Expodireto, na categoria Produção Agropecuária. O 

representante comercial da empresa na região, Sérgio 

Roque Eidt, foi quem recebeu o prêmio na cerimônia 

realizada em Carazinho (RS). A premiação, uma das 

mais importantes do agronegócio gaúcho, integra o 

calendário de eventos da feira Expodireto e é organizada 

pela Cotrijal e pela Rede Pampa. Na edição 2015, foram 

17 homenageados. Entre eles,  Kátia Abreu, ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; José Ivo Sartori, 

governador do Rio Grande 

do Sul; Ernani Polo, 

secretário da Agricultura 

do estado; e Edson Brum 

presidente da Assembleia 

Legislativa. 

Repercutiu nos principais veículos de comunicação do 

país a morte do milionário touro da ABS: Picston Shottle. 

Conhecido como um dos reprodutores mais famosos da 

pecuária leiteira mundial, Shottle deixou um legado de 1,7 

milhões de doses vendidas.   Filho da vaca Condon Aero 

Sharon EX-91 e do touro Carole Prelude Mtoto, Shottle 

morreu aos 15 anos de idade, deixando uma longa lista 

de herdeiros, incluindo mais de 100 mil filhas distribuídas 

em 20 mil rebanhos em 22 países. A genética de Shottle 

começou a ser comercializada no Brasil em 2009. Hoje 

na bateria ABS Pecplan 

estão três filhos direto dele: 

AFTERSHOCK, TRIGGER e 

DOBERMAN, além de outros 

36 com o pedigree. 
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Reconhecimento Novos representantes
Em maio, o engenheiro agrônomo Ricardo Pompeo de 

Camargo Filho recebeu um certificado da ABS Global. A 

homenagem  reconhece a dedicação com que há 20 anos 

ele atua na prestação de serviço como avaliador de GMS 

(Sistema de Manejo Genético). “Poder fazer o curso foi uma 

oportunidade para conseguir aliar o desenvolvimento a parte 

técnica, aliando a parte comercial”, conta Ricardo que começou 

na empresa em 1991 como vendedor e assumiu a regional de 

São Paulo em 1997. “Foi uma surpresa muito grande e motivo 

de muito orgulho receber 

esse reconhecimento. É 

uma ação que mostra a 

organização da empresa e 

a política de valorização dos 

colaboradores que ela tem”,  

comemora..

A equipe comercial da ABS no nordeste foi ampliada. A 

regional de Recife foi assumida pelo médico veterinário 

Frederico Monteiro (conhecido por Ted Monteiro). A 

unidade passou a ser responsável apenas pelos estados de 

Pernambuco e Paraíba. No estado de Alagoas, os criadores 

ganharam duas novas regionais: uma em Maceió, e 

outra em Batalha, município pólo leiteiro alagoano.  As 

representações da ABS Pecplan foram  assumidas, 

respectivamente, pelo zootecnista Fred Andrade e pelo 

médico veterinário Ruddy Rodrigues. “Nossa intenção 

com essa ampliação da rede de vendas é justamente 

atender melhor o produtor rural, facilitando o acesso a 

melhor genética do mercado”, afirma Romero Cavalcanti, 

supervisor da ABS Pecplan da região Norte/Nordeste.
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Teve festa! Novos Enfoques
O dia 17 de fevereiro foi marcado por comemoração na 
ABS Global. Um dos mais populares reprodutores da raça 
Angus, o touro New Design 878, celebrou “aniversário 
de ouro” (ou seja, a data do aniversário foi a mesma da 
idade celebrada: 17 anos). O desempenho do animal é 
impressionante. Na virada do ano, sua produção chegou 
próxima de 725.000 doses e ele continua classificado entre 
os TOP 20 de venda de corte em várias regiões ao redor 
do mundo. Apesar de sua idade, New Design 878 continua 
na lista da American Angus Association’s Pathfinders® - 
mantendo-se entre os líderes 
por cinco anos, de 2008 
a 2012, e permanecendo 
em 12º lugar atualmente. 
Seu importante legado já 
conta com  16.630 filhas 
em registro desmamando 
55.543 terneiros.

Equipe de técnicos e gerentes da ABS Pecplan marcaram 

presença no XIX Curso Novos Enfoques na Produção e 

Reprodução de Bovinos aconteceu entre os dias 19 e 20 

de março, no Centro de Convenções do Center Shopping 

de Uberlândia.  A programação do evento foi dividida em 

Leite e Corte. Entre vários especialistas reconhecidos, a 

maioria pesquisadores americanos, o evento contou com 

palestra do médico veterinário Emerson Lessi, um dos 

responsáveis pela empresa ServSêmen, representante 

da ABS Pecplan em Cacoal, no estado de Rondônia. O tema 

abordado foi “O uso de Clarifide® na escolha de touros e 

matrizes em rebanho comercial”, mostrando os resultados 

conquistados no município de Alta Floresta do Oeste (RO) 

na propriedade do cliente ABS, Paulo de Oliveira Melo.
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Jornalista na Central Circuito ExpoCorte
No dia 9 de março, uma comitiva de mais de 20 

jornalistas visitou a Central da ABS, em Uberaba (MG). 

Os profissionais, que atuam em vários estados, como 

Tocantins, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Ceará, foram recebidos com um roteiro especial. Através 

de um passeio guiado, os comunicadores puderam 

conhecer o funcionamento da mais moderna unidade 

de inseminação artificial do país. Além de gerentes e 

funcionários da ABS Pecplan, representantes da In Vitro 

Brasil (IVB), empresa líder 

em produção de embriões 

in vitro que, em fevereiro, 

teve 51% das ações 

compradas pela ABS Global, 

também recepcionaram 

os jornalistas.

Foi aberta em março a temporada 2015 do Circuito 
ExpoCorte. A primeira etapa foi realizada nos dias 11 e 12 
de março, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá 
(MT). Equipe técnica da ABS, que é patrocinadora oficial do 
evento, esteve presente com um estande,  apresentando 
os novos touros das baterias de Corte Zebu e Europeu e 
orientando os clientes. “Foi um sucesso. Em especial de 
público, sendo mais de mil pessoas por dia e presença 
maciça de criadores, representando mais de 80% dos 
presentes”, avalia Eloísa Hage, Representante ABS na 

região e proprietária da 
Progênie Agronegócio. A 
próxima etapa da 4ª edição 
do Circuito acontece em 
Campo Grande (MS) nos dias 
29 e 30 de julho.
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Há quatro décadas... ExpoGrande 2015 
...contribuindo para alavancar a pecuária. No dia 4 de 

maio, a Central da ABS em Uberaba completou 40 anos. 

A unidade, localizada no principal centro de genética 

bovina do país - na BR-050, em Uberaba foi inaugurada 

em 1975. Hoje é considerada a mais moderna do Brasil 

e comemora aniversário abrigando os melhores touros 

do mercado. E não para por aí! Este ano, a comemoração 

é em dose dupla. A ABS Global vai completar 75 anos em 

2016 e a partir de julho começarão as celebrações. Será 

assim durante 12 meses! 

Se prepare: é só o começo!

A programação de uma das principais  feiras 
agropecuárias do Mato Grosso do Sul contou com a 
participação da técnica do Departamento Leite da ABS 
Pecplan Nathália Bortoletto. A especialista participou do 
ciclo de palestras Leite em Foco, falando sobre o potencial 
leiteiro do Girolando e os principais pontos a serem 
avaliados de acordo com os diferentes tipos de produção, 
em especial o pastoreio, mais adotado na região. Cerca 
de 200 pessoas, a maioria pequenos pecuaristas, 
acompanharam as palestras que aconteceram nos dias 

28 e 29 de abril.
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“Amônia – Um olhar sobre o Gir do Cerrado.” 
Foto de Kleverson Mesquita Mello

“Gir do Cerrado em busca do melhoramento genético do 
Gir Leiteiro.” Foto de Kleverson Mesquita Mello

“Colômbia - A maravilha do Gir do Cerrado.” 
Foto de Kleverson Mesquita Mello
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“Quando damos carinho ao que fizemos, a natureza nos recompensa, e 
encontramos a felicidade. Alguns animais da propriedade IRM GISCH 
descansando após pastejo.” Foto de Jaime Gisch

“Cuidados maternos em dose dupla, gêmeas de Shottle, 
maior touro da raça.” Foto de Jaime Gisch

Selecione os seus melhores cliques e participe! 

Acesse o site e confira as regras:

www.abspecplan.com.br/olharrural
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“Tereré de Ponteiro. Pantanal da Nhecolandia, Fazenda Santa Gertrudes.”

@dbmarinho

“Laçando na poeira. Fazenda Baía Rica, Pantanal do Jacadigo.”

@dbmarinho

“Como é bom ver as crianças gostando da lida no campo e aprendendo desde cedo, 
estes pequenos serão o futuro da nossa pecuária e da nossa carne de cada dia.”

@lucasnerso

abspecplan @abspecplan

Inscreva suas fotos também pelas redes sociais

marcando com hashtag #olharrural.


