padronização
precisão
agilidade
autonomia
va l o r i z a ç ã o
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Saiba mais
sobre a ANC.

A ANC
A Associação Nacional de Criadores
Herd-Book Collares (ANC) foi fundada
em 1906 em Bagé (RS) como um
cartório de registro de animais de
raça. Hoje em dia, sua sede é em
Pelotas (RS).

Ao longo de mais de cem anos, a ANC vem
trabalhando no monitoramento da pecuária
nacional com foco no desenvolvimento dos
rebanhos bovinos e equinos. Atualmente,
dispõe de um moderno banco de dados, que
confere segurança, agilidade e autonomia
para a seleção de rebanhos.
O trabalho sério e de alto valor técnico levou
algumas das mais tradicionais raças a
confiarem seus livros de registros à ANC.
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Gabriela Tavares

São elas:
Bovinos
Aberdeen Angus
Ayrshire
Black Hereford
Blonde D’Aquitaine
Blonel
Bravon
Canchim
Charolês
Devon
Dinamarquesa
Vermelha
Droughtmaster
Flamenga
Galloway
Gelbvieh
Gasconne
Greyman
Hereford
Herens
Lincoln Red
Maine Anjou
Murray Grey

Confiança
Normando
Pinzgauer
Pitangueiras
Red Poll
Retinta
Salers
Shorthorn
South Devon
Speckle Park
Sueca Vermelha
Tarentaise
Texas Longhorn

Equinos
Morgan
Percheron
Marchador do
Tennessee

Para garantir a confiabilidade dos
dados constantes no seu sistema,
a ANC realiza, por exigência do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), auditoria
em 3% dos criatórios ativos.
As propriedades são definidas
por sorteio. O processo é simples
e consiste em uma visita da
Superintendência, acompanhada
de um Inspetor Técnico, para
verificar in loco o rebanho do
criador e seus registros. As
auditorias garantem a segurança
dos dados apurados pelo sistema
e concedem ao pecuarista a
chancela de eficiência nos
processos.
5

Vantagens
de ser associado à ANC
Associados da ANC são aqueles
pecuaristas e entidades
comprometidos tanto com o
melhoramento genético de seus
rebanhos quanto com o avanço
da pecuária nacional. São
eles que mantêm a estrutura
de registro em operação e
abastecem a base de dados
das raças com reprodutores
de ponta.
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Todo pecuarista pode utilizar
o sistema da ANC para fazer
consultas públicas.
Associados ANC desfrutam de
condições diferenciadas, com
descontos em taxas de cadastro e
de registro de afixos, provisórios e
definitivos etc.
Para ser sócio da ANC, basta
fazer seu cadastro, marcar a
opção “Associado” e arcar com as
trimestralidades previstas na tabela
de emolumentos.

Cadastro
Para fazer comunicados na base
de dados da ANC, é preciso efetuar
um cadastro. O produtor - mesmo
que não seja sócio - deve preencher
ficha disponível no site da ANC
(www.herdbook.org.br), assinar
com firma reconhecida em cartório
e encaminhar pelos Correios para o
endereço Rua Padre Anchieta, 2043,
Pelotas, RS, Cep 96015-420.

www.herdbook.org.br

Ao se cadastrar, o criador recebe um
login e senha para ter acesso aos
dados de seu próprio rebanho dentro
da plataforma da ANC e comunicar
serviços.
Consultas simples a dados básicos
sobre os animais são públicas e
podem ser feitas diretamente no site
sem a necessidade de cadastro.
O valor do serviço de inspetores
técnicos e avaliadores do Promebo
deve ser negociado direto com os
profissionais cadastrados. A ANC indica
apenas um valor médio recomendado.
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O Promebo

®

DE MARCAS

O Programa de Melhoramento de
Bovinos de Carne (Promebo®)
foi criado em 1974 e é o banco de
dados de animais de raça há mais
tempo em operação no país.

Saiba mais
sobre o
Promebo®
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Consolidou-se como ferramenta para gestão
de rebanhos principalmente das raças
europeias puras e sintéticas. Possui mais de
1 milhão de animais inscritos entre bovinos e
bubalinos.
O Promebo é uma opção acessível para associações de criadores de todos os portes que
buscam organizar os dados de reprodutores
de forma a potencializar seu uso e o próprio
processo de seleção de linhagens. É aberto
para animais registrados e comerciais.

Por que aderir?

PROMEBO

É+
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+ QUALID

Gustavo Rafael

• Criador que avalia animais no Promebo
conhece melhor a sua genética e aprimora
a seleção de seu rebanho, adotando
critério objetivo para reter ou descartar
indivíduos;
• Matrizes e reprodutores selecionados
reforçam características genotípicas
que levam a maior lucratividade e
produtividade;
• Animais com desempenho superior são
mais valorizados no mercado;
• Pecuaristas integrantes do Promebo
recebem auxílio técnico especializado em
melhoramento genético.
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Serviços Avulsos

Porque registrar meus animais?

Criador que tiver pequena demanda ou
optar pelo regime de serviços avulsos
deve apenas realizar o cadastramento. O
pagamento dos serviços será feito pelo
valor de tabela integral e cobrado por meio
de boleto bancário.

• Reprodutores registrados garantem
o padrão racial e características
fenotípicas fundamentais para a
produção;
• Operar com portadores de origem
conhecida dá ao selecionador e ao
usuário a certeza de um padrão a ser
esperado de seus descendentes;
• Animais registrados têm maior valor de
mercado e liquidez;
• Animais registrados podem ser
comercializados com auxílio de
financiamento oficial;
• Criadores que registram seus rebanhos
têm auxílio técnico especializado em
todas as regiões do Brasil.

Para aderir ao Promebo®
Para participar do Promebo e incluir seu
rebanho na base de dados, o criador
não precisa ser associado à ANC. Basta
solicitar a visita de um avaliador técnico
credenciado e enviar a primeira análise e
avaliação de seus animais ao programa.

Confira alguns serviços disponíveis:
• Registro provisório e definitivo
de animais PO, PS PC, PA, e CCG

• Transferência de
propriedade de animais

• Registro definitivo de animais
importados

• Avaliação Genética

• Relatórios de gerenciamento
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• Atestados de
Performance

A Voz do Associado
Prof_S-Sumita/iStock

90,5%

dos associados
da ANC afirmam
estar satisfeitos
ou totalmente
satisfeitos com o
serviço prestado.

80%

dos sócios garantem
que demandas
encaminhadas à
ANC são atendidas
rapidamente ou
muito rapidamente.

93,4%
dos usuários do
Promebo® estão
satisfeitos com
o atendimento
prestado pelo
programa.

78,6%

dos criadores
associados à ANC
afirmam que os
técnicos têm pronta
disponibilidade para
atendê-los.

*Pesquisa de satisfação aplicada via formulário virtual no ano de 2020, com 126 respostas.
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Sistema integrado e atualizado
A ANC dispõe de sistema unificado que
integra dados de registro e melhoramento
genético e está disponível para uso
dos pecuaristas. O Origen simplifica
informes e consultas, agilizando o dia a
dia de criadores e técnicos. Nessa única
interface estão todas as informações sobre
temporada de monta, comunicados de
cobertura, comunicados de nascimento,
diagnósticos de gestação, transferências
de propriedade, comunicados de inspeção,

aquisição de sêmen e outros. O sistema
tem linguagem moderna e funcional, com
recursos que ajudam, inclusive, a gestão
interna das propriedades.
O Origen também auxilia na gestão
das fazendas porque gera relatórios
individualizados, como diagnósticos de
gestação, taxa de desmame e percentual
de prenhez. O software também envia
automaticamente dados dos rebanhos aos
laboratórios de DNA, evitando retrabalho
ao criador!
Entenda como funciona o Origen
acompanhando nossos tutoriais no YouTube

Equipe técnica capacitada
bay
Arte sobre foto de Bumiputra/Pixa
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A ANC e o PROMEBO contam com
um time de mais de cem inspetores
técnicos credenciados para realizar
os serviços na sua propriedade,
espalhados em dez estados
brasileiros. A lista completa de
profissionais está disponível no
nosso site ou escaneando o
QR Code ao lado.

Qualidade testada e aprovada
A ANC conquistou, em 2021, as certificações ISO 9001 e ISO
14001, que garantem que a entidade cumpre os requisitos
necessários para assegurar excelência nos processos de
Gestão de Qualidade e Ambiental.
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A ISO 14001 é focada em
um sistema de gestão
ambiental com base na
proteção e cuidados com o
meio ambiente.

EN

A ISO 9001 é um sistema
de gestão que atesta a
otimização de processos e
maior agilidade no desenvolvimento de serviços.
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Arte sobre foto de Prof_S-Sumita e Leonid Eremeychuk;/iStock

Registrar a história
é eternizar um tempo,
construir a base para
que, a cada geração,
seja possível sonhar
com um novo futuro.”
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A ANC te espera
para construirmos
juntos o futuro da
pecuária nacional!
Rua Padre Anchieta, 2043
Cep 96015-420
Pelotas / RS
Geral: 53 3222-4576
Registro: 53 98428-5771
Promebo: 53 99711-9138
Financeiro: 53 98428-5741
herdbook.org.br
herdbook@herdbook.org.br
@anccollares
@herd_book_collares

