
ABCCH 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CRIADORES DO CAVALO DE 
HIPISMO 



APRESENTAÇÃO 

A Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo - ABCCH 

Foi fundada em 1977 com o objetivo de criar e desenvolver animais nacionais com aptidão esportiva 

para salto, adestramento e CCE. 
 



ABCCH 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CRIADORES DO CAVALO DE 
HIPISMO 

“...a dedicação do passado aliada a ação do presente, faz com que nossos sonhos não tenham 

limites e se tornem realidade...” 

 EX-PRESIDENTES E ATUAL PRESIDENTE  

 

 

Ênio Monte 
(1977 a 1983, 1987 a 1989 e 

2002 a 2007) 

Victor Henrique 
Foroni 

 (1983 a 1987) 

Caio Luís Figueiredo 
 (1989 a 1991) 

Benedito Nicotero 
Filho 

(1991 a 1994) 

Wolfgang Franz José 
Sauer 

(1996 a 1998)  

Gilberto de Souza 
Biojone Filho 

(1998 a 1999)) 

Luiz Alberto Dal Canale 
(2000 a 2001) 

Antonio Celso Fortino 
(2008 a 2011) 

Paulo Victor  
Zuccolotto Foroni 

(2012 a 2015) 

Vittorio Sicherle 
(1994 a 1996) 

Ricardo Carvalho  
de Moura 

(2016 e 2017) 

Luiz Flores 
(2018 e 2019) 



Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo 
(ABCCH) vem buscando expandir a raça em todo território 
nacional, afinal o Brasil é um campo fértil nesse setor.  
 

Em 2016 foram criados os núcleos Regionais e contamos com 
um diretor responsável por região: Alta Mogiana, Rio de Janeiro 
, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Centro-Oeste, Rio Grande 
do Sul, Sede, N/NE e nas modalidades de  Adestramento e CCE. 

  

São organizadas palestras, exposições, competições esportivas 
que visam a Formação de Cavalos Novos, alcançando criadores 
com objetivo em fomentar a raça BH e aficionados pelo cavalo 
de hipismo em geral. 
 

As provas das Etapas das Regionais contam com competições 
que determinam os melhores animais de cada categoria (4, 5, 6, 
7 e 8 anos). 
 

As regionais são responsáveis pela seleção de 35 vagas por idade 
para a disputa do “BH do Futuro”, cuja grande final acontecerá 
no maior evento da Associação, o Festival Nacional do Cavalo 
BH.  

 



 

Promovido pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de 
Hipismo (ABCCH), o Festival é o evento dos mais aguardados por 
criadores, proprietários, atletas e apaixonados pelos cavalos BH, 
não só pela qualidade dos animais apresentados como também 
por proporcionar um ambiente que reúne família, lazer e 
negócios. 
 

Nosso público é altamente qualificado, formado por 
empresários de diferentes setores, consumidores de produtos 
diferenciados que valorizam a qualidade e tem o cavalo como 
um negócio ou hobby . Diariamente durante a semana do 
Festival recebemos acima de 2.000 pessoas. 
 

O evento vem crescendo a cada edição, alcançando grande 
número de inscrições proveniente de vários estados do Brasil 
trazendo benefícios em divulgação, resultado e principalmente 
atraindo investimentos que colaboram com o sucesso do cavalo 
BH. 
 

Na programação do evento podemos destacar o Grande Prêmio 
BH, provas de Cavalos Novos a Exposição Nacional de Potros e 
Potras, Aprovação de Garanhões, Julgamento de Éguas 
Competition, Mostra do cavalo Friesian e Adestramento. 

 

 

  

Público Seleto 

 

Pesquisa de proprietários de cavalos no Brasil: 

 

67% possuem, no mínimo, dois cavalos; 

82% possuem mais de 2 imóveis; 

60% possuem propriedades rurais produtivas; 

84% possuem mais de dois automóveis; 

88% trocam seus veículos todos os anos. 



 

Promovido pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de 

 

Sua marca tem uma excelente oportunidade de estar em 
contato direto com um público altamente selecionado. 

 

O investimento de empresas torna-se necessário para o 
crescimento e fomento da raça. A ética e a qualidade de 
relacionamento são preocupações constantes da ABCCH e com 
base nisso apresentamos a proposta a seguir, contando com a 
sua fundamental participação.  

                                           

Ações 

Patrocinadores e Colaboradores dos últimos anos:  



SEJA UM 

INCENTIVADOR DA RAÇA BH! 

PATROCÍNIO ANUAL 



 

 PROPOSTA 
 

 VISIBILIDADE  
 

• Inclusão da logomarca no site da ABCCH, banner rotativo (757 
x 294 px ) sendo direcionado para homepage do patrocinador; 

• Divulgação de 01 post semanal (vídeo institucional, foto ou 
banner) nas mídias sociais Facebook, Instagram, Whatsapp; 

• Inclusão da logomarca nas notícias do site relacionadas as 
regionais. 

 

PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BH  
 

• Logomarca na página do sistema de inscrição; 
• 20% de desconto em Cota de Patrocínio para o evento; 
• Logomarca no Backdrop, localizado na pista das provas de 

Cavalos Novos (CN); 
• Logomarca em ordem de entrada e resultados nas prova de CN; 
• (2) Placas nas pistas das provas de Cavalos Novos; 
• Divulgação na locução do evento; 
• Naming por prova da competição Cavalos Novos; 
• Entrega de prêmio no pódio de CN (caso seja do interesse do 

patrocinador, poderá ser entregue um produto da sua marca); 
• Agradecimento na revista através de um anúncio na edição 

especial do Festival pós evento; 
• Será homenageado através de uma premiação como 

incentivador da raça; 
• Acesso a área Vip; 
• (2) Convites em eventos sociais. 

 
 

 

ATIVAÇÃO ANUAL 

 

10X R$ 900,00 

1ª parcela 20/02/18 

 
Valor considerado para ativação 

da marca em 2018. 

 


