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1. CONHEÇA O ORIGEN
Implementado em junho de 2021, o Origen é o novo sistema de registro
genealógico e melhoramento genético da Associação Nacional de Criadores
Herd-Book Collares (ANC) e do Programa de Melhoramento de Bovinos de
Carne (PROMEBO). Com uma base de dados integrada, a interface conta com
mais de 2,5 milhões de informações e traz agilidade à vida de criadores e
técnicos, que agora têm acesso a um sistema mais intuitivo, funcional e
moderno.
O novo software vem para transformar o trabalho executado pela ANC e pelo
PROMEBO, unindo em um só lugar todas as informações sobre temporada de
monta, comunicados de cobertura, registros de nascimento, diagnósticos de
gestação, transferências de propriedade, comunicados de inspeção, aquisição
de sêmen e outros. Além de trazer recursos e relatórios gerenciais que
permitem a gestão interna das propriedades, o Origen também diminui o
retrabalho dos técnicos e pecuaristas, excluindo funções que antes precisavam
ser preenchidas mais de uma vez.
A unificação dos dados de registro e melhoramento trouxe alterações
importantes no sistema, como resultados mais precisos sobre a filiação de
cada animal e mais qualidade e consistência nos dados. Com isso, uma vez
feita essa integração, as alterações realizadas no registro são refletidas
automaticamente no PROMEBO, o que pode trazer pequenas mudanças no
ordenamento dos reprodutores. O Origen traz informação fácil, rápida e
acessível na palma da mão dos criadores.
Para facilitar a vida de criadores e técnicos na hora de usar o novo sistema, a
ANC disponibilizou esse guia explicativo e uma série de tutorias que ensinam o
passo a passo de cada serviço ofertado no Origen. Além disso, durante todo o
processo de transição, a associação estará a postos para orientar os criadores
individualmente por meio de teleatendimento (telefone/WhatsApp 53 984285771) ou pelo e-mail (protocolo@herdbook.org.br).
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2. PRINCIPAIS MUDANÇAS NO REGISTRO
Neste capítulo, apresentamos as principais mudanças no registro genealógico
de animais a partir do Origen. O intuito é explicar objetivamente como a
interface facilita algumas rotinas dos técnicos e criadores. Na sequência,
acompanhe os tópicos: Certificados; Temporada de Monta; Diagnóstico de
Gestação; Cadastro de Receptoras; e Cadastro de Parceiros.

2.1 Certificado
Com o Origen, os certificados dos indivíduos ficarão disponíveis na tela de
consulta de animais e serão gerados e atualizados automaticamente pelo
sistema sempre que o criador clicar para fazer download. Para baixar os
relatórios basta acessar a aba ‘Menu Animais’, pesquisar os animais que
deseja obter o certificado e clicar no símbolo de PDF.

2.2 Temporada de Monta
A temporada de monta é uma ferramenta nova que permite maior controle das
gerações e dados estatísticos dos rebanhos. O recurso possui a opção
“importação” para que o criador consiga buscar informações anteriores ao novo
sistema. No entanto, as montas a partir de 2021 devem ter suas temporadas
cadastradas de acordo com a rotina das propriedades. Lembre-se de criar um
nome, data de início e fim. Além disso, todas as coberturas que ocorrerem
dentro do período escolhido ficarão gravadas na temporada cadastrada.

2.3 Diagnóstico de Gestação
O Diagnóstico de Gestação auxilia o controle dos criadores sobre a fertilidade
de matrizes, mas sua utilização é opcional. Por meio dessa novidade, a
ferramenta permite que os usuários, ao comunicarem o nascimento dos
produtos dos seus criatórios, consigam filtrar apenas as vacas marcadas como
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prenhes. Assim, os pecuaristas poderão acelerar o processo, pois as fêmeas
vazias nem serão carregadas.

2.4 Cadastro de Receptoras
Esse novo recurso permite que os criadores cadastrem e consultem as vacas
utilizadas como receptoras. Com isso, os usuários passam a ter mais controle
perante as fêmeas não registradas que são aproveitadas nesse segmento. No
sistema antigo, esse recurso não era disponível de forma on-line. Os
pecuaristas precisavam preencher um formulário e enviar via e-mail toda vez
que eram efetuadas coletas e implantes de embriões.

2.5 Cadastro de Parceiros
Essa é uma ferramenta de compartilhamento entre criadores. Os usuários
poderão escolher pecuaristas parceiros e permitir que eles possam utilizar o
seu estoque de sêmen, embriões e animais de determinada raça, sexo ou com
outras definições mais específicas. O cadastro de parceria tem vigência de um
ano a partir da data de inclusão, com possibilidade de renovação por mais um
ano após o vencimento.

3. PRINCIPAIS MUDANÇAS NO PROMEBO
Neste capítulo, apresentamos as principais mudanças no melhoramento
genético dos animais a partir do Origen. A integração de dados entre registro e
PROMEBO trouxe algumas mudanças importantes para os técnicos e
criadores. Na sequência, acompanhe os tópicos: Temporada de Monta;
Comunicado de Cobertura; Cadastramento de Avaliações; Consulta de
Desempenho Individual; e Extrair relatórios.
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3.1 Temporada de Monta
Usuários do PROMEBO agora precisam utilizar o mesmo recurso de
Temporada de Monta disponível aos criadores que registram animais na ANC.
A nova ferramenta possui as mesmas especificações para os dois segmentos.

3.2 Comunicado de Cobertura
Os criadores que avaliam animais de raças cujo registro genealógico não é
delegado à ANC (Braford, Brangus, Hereford PC e Ultrablack) precisarão
comunicar a Cobertura ao Origen para efetuar o cadastramento. Essa medida
busca ampliar o controle das genealogias e garantir maior segurança de dados
aos usuários do PROMEBO. No sistema anterior, a ANC não recebia
comunicados de raças que não registrava.

3.3 Cadastramento de Avaliações
Com o Origen, a inclusão de avaliações como desmama e sobreano serão
facilitadas. A nova ferramenta disponível aos usuários do sistema agiliza o
processamento de dados e diminui o retrabalho dos avaliadores.

3.4 Consulta de Desempenho Individual
Uma novidade do Origen é que agora será possível consultar o desempenho
individual dos animais. Esse recurso traz mais autonomia aos usuários do
PROMEBO, que poderão buscar de forma pública os resultados dos animais
desejados.

3.5 Extrair Relatórios
Após uma série de verificações que serão realizadas a partir do lançamento do
Origen, será ativado um novo recurso para extrair relatórios. Com isso, os
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resultados de avaliação genética (desmama, sobreano e ultrassom) serão
disponibilizados. A implementação dessa ferramenta, que não existia no
sistema anterior, garante aos usuários agilidade e autonomia na consulta de
uma ou mais gerações do seu rebanho.

4. TUTORIAIS
Está com dúvidas em como utilizar o Origen? A ANC preparou uma série de
tutoriais para auxiliar os usuários nesse processo. O sistema é mais ágil e
intuitivo, mas a entidade seguirá ao lado dos criadores durante a transição.
Além dos vídeos explicativos, também é possível solicitar atendimento
individual

via

WhatsApp

(53

98428-5771)

ou

pelo

e-mail

(protocolo@herdbook.org.br).

● Temporada de Monta: (https://youtu.be/TpJocPBk2xU)
● Comunicado de Cobertura (https://youtu.be/sDwAc8q8a-U)
● Comunicado de Nascimento (https://youtu.be/Tqqi4-sBK44)
● Diagnóstico de Gestação (https://youtu.be/9QKhgSzmfp0)
● Comunicado

de

Transferência

de

Propriedade

(https://youtu.be/yCx7wudRRiE)
● Comunicado de Inspeção (https://youtu.be/gvEYbq04Urc)
● Comunicado de Aquisição de Sêmen (https://youtu.be/bojzJ9ThCzg)
● Principais consultas (https://youtu.be/MMq5ox5ScUQ)
● Lançamento de Avaliação (https://youtu.be/g-eoJH1Ve0Q)
● Gerar Relatório (https://youtu.be/Ur21TdhQtzY)
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5. PERGUNTAS FREQUENTES
Para auxiliar as dúvidas mais frequentes que podem surgir entre os usuários do
Origen, separamos uma série de questões que já estão devidamente
respondidas pela ANC. Abaixo confira se algum dos tópicos resolve seu
questionamento. Caso ainda precise de ajuda, solicite atendimento individual
via WhatsApp (53 98428-5771) ou pelo e-mail (protocolo@herdbook.org.br).

a. Não consigo acessar a página para fazer login no novo sistema. O
que devo fazer?
R: Confira se o link do site está correto (http://sistema.herdbook.org.br). Se não
resolver, troque de navegador. Use, preferencialmente, Google Chrome,
Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

b. Meu login e senha não funcionam. O que devo fazer?
R: Confira a caixa de entrada, spam e lixeira do seu e-mail, pois todos os
criadores receberão seus acessos por lá. Caso o problema permaneça, contate
a ANC pelo e-mail protocolo@herdbook.org.br informando o nome do cadastro
e o erro.

c. Há um erro nos dados da minha propriedade/animais. O que devo
fazer?
R: Contate a ANC pelo e-mail protocolo@herdbook.org.br informando o nome
do cadastro e o erro.

d. Falta um animal da minha propriedade na listagem do sistema. O
que devo fazer?
R: Contate a ANC pelo e-mail protocolo@herdbook.org.br informando o nome
do cadastro e o erro.
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e. Fiz um comunicado, mas acabei me equivocando numa informação
e só percebi depois de gerar o número de protocolo. Como posso
corrigir a informação?
R: Basta pesquisar o comunicado que deseja corrigir, clicar em editar, realizar
a alteração necessária e aguardar o aceite da ANC.

f. Estava realizando um comunicado e minha internet caiu na hora de
gerar o protocolo. Como posso ter certeza de que o comunicado foi
feito?
R: Pesquise na tela de consultar comunicado para ver se ele está na lista. Se
não estiver listado, faça o comunicado novamente. Se criou o comunicado e
não gerou protocolo, contate a ANC pelo e-mail protocolo@herdbook.org.br
informando o nome do cadastro e o erro.

g. O site abre com instabilidade no meu computador/celular. Como
posso resolver?
R: Realize testes de conectividade utilizando ferramentas de testes de
conexão, velocidade e acesso a outros sites. Se a instabilidade for apenas no
sistema Origen contate a ANC pelo e-mail protocolo@herdbook.org.br
reportando o problema.
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