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 Este ano foi inesperado e desafiador para todos nós. Tanto pessoas, quanto empresas, 
quanto cadeia. Com a chegada da COVID-19, de forma rápida e avassaladora, vimos a 
necessidade de adaptação, mas também comprovamos a força da suinocultura 
brasileira. Um setor engajado, que trabalha com propósito, seguindo medidas 
sanitárias das quais já somos mundialmente conhecidos, e por isso conseguiu 
trabalhar de forma constante para abastecer o Brasil e o mundo durante este 
turbulento 2020.

Dentro deste cenário, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS) 
tornou-se ainda mais essencial e, com a contribuição de associações do Sistema 
ABCS, produtores, frigoríficos, empresas do setor e do varejo, adaptou sua atuação 
para o formato digital e buscou não dividir, mas unir ainda mais a cadeia da 
suinocultura com ações voltadas para as áreas técnica, mercado, política e de 
marketing.

Gestão das
boas práticas
de produção e

da sanidade do
rebanhoPráticas de

processamento
aplicadas ao

bem-estar animal
e segurança do

alimento

Atuação política
nacional em prol
dos produtores

integrados e
independentes

Novos 
caminhos

até a mesa do
consumidor

Promoção da
carne suína

prazer x saúde x
bem-estar

2020, o ano da reinvenção

Marcelo Lopes
Presidente da ABCS

A atuação do FNDS 
permite realizações e 
conquistas para o coletivo 
que não são possíveis de 
serem executadas de forma 
individual com os mesmos 
resultados. Prova disso são 
os materiais técnicos 
produzidos que auxiliaram 
produtores e indústria, 
eventos digitais com temas 
atuais e necessários e a 
realização da maior vitrine da carne suína no varejo brasileiro, que se provou ainda 
mais eficaz no crescente mundo digital. Ao todo, foram mais de 20 ações realizadas 
em âmbito nacional em todas as áreas de atuação da ABCS, detalhadas no infográfico 
desta página.

O ano de 2020 foi um ano acima de tudo de união em busca de um propósito em 
conjunto. Pois é disso que se trata o FNDS: atender a cadeia da suinocultura de forma 

nacional, com ações que educam, conscientizam e transformam 
profissionais, formadores de opinião, multiplicadores e 

consumidores, buscando sempre a sustentabilidade da atividade 
e o crescimento do consumo da carne suína.
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Benefício para a cadeia:
A ABCS desenvolveu conteúdos informativos e visuais aplicados a 
realidade da suinocultura brasileira com uma linguagem de fácil acesso 
e que serviu de importante orientação para o período de pandemia para 
as granja , transporte e frigoríficos de suínos.

Benefício para a cadeia:
O conteúdo técnico visa auxiliar os profissionais do setor com informações qualificadas e 
atualizadas sobre as principais doenças que atingem a cadeia, além de trazer ações que 
diminuem os riscos da entrada dessas enfermidades no Brasil. A publicação visa propor aos 
profissionais da área a importância das medidas de biosseguridade para reduzir o risco da entrada 
destas doenças no país e nas granjas.

Materiais técnicos 
de enfrentamento 
à COVID-19

Manual Doenças Virais 
de Importância na 
Produção de Suínos

A ABCS produziu uma série de materiais 
técnicos para granjas, transportadores e 
frigoríficos para implementar medidas de 
enfrentamento quanto a COVID-19 para 
assim orientar todos os colaboradores 
envolvidos e garantir a segurança das 
pessoas, da produção e do abastecimento. 

O conteúdo foi dividido em seis volumes e ressalta a importância das ações que promovam 
segurança dos colaboradores a manutenção do trânsito de animais, a comercialização de 
insumos e ração, assim como os medicamentos e as vacinas e orientações para frigoríficos.

A ABCS fez mais uma entrega à suinocultura 
nacional: a publicação do manual online sobre 
Doenças Virais de Importância na Produção de Suínos. 

A elaboração do manual contou com a dedicação 
da Médica Veterinária Dra Masaio Mizuno Ishizuka 
e com a coautoria de profissionais com 
especificidade e competência na área. Uma das 
propostas do conteúdo é manter a sanidade do 
rebanho suíno e trazer melhorias na vigilância  das 
enfermidades que atingem a cadeia. Dividido em 
nove capítulos, o manual é didático e conta com 
diversas ilustrações e mapas atualizados. 

Para acessar os materiais desta 
página, aponte a câmera 

do celular ou acesse: 
www.abcs.org.br
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Webinars técnicos 

Benefício para 
o produtor

Os webinars técnicos proporcionaram a oportunidade de 
sensibilizar produtores e demais profissionais da 
suinocultura e de outras cadeias de proteína a respeito de 
temas relevantes para a atividade, seja no combate à 
COVID-19 ou assuntos atuais tais como bem-estar animal, 
uso prudente de antimicrobianos, biosseguridade, boas 
práticas na fabricação de rações, doenças virais e controle 
populacional de javali. 

A ABCS inovou nesta iniciativa em parceria com a 333 Brasil, na qual realizou ao longo deste 
ano 13 webinars com temas atuais e estratégicos para a suinocultura e palestrantes 
renomados. Os eventos digitais contaram com a participação de produtores, profissionais 
do setor e de outras proteínas, além de públicos da América Latina e demais países. Os 
webinars também estão disponibilizados no site da ABCS e no YouTube. 

Para assistir a todos os 
webinars aponte a câmera 
do celular ou acesse: 
www.abcs.org.br

MIL PARTICIPANTES
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Benefício para o produtor
Os produtores têm acesso a uma seleção de informações a respeito do 
mercado doméstico e internacional de suínos e de grãos, tendo como fonte 
informações do MBAgro, CEPEA, MDIC, USDA e mídia especializada em 
geral. As ações apresentam uma síntese com os dados mais relevantes para 
que o produtor tenha mais segurança e eficiência para operar tanto no 
mercado de insumos como na comercialização dos suínos. 

Aplicativo MBAgro 
Senha exclusiva para cada associação contribuinte do 
FNDS para utilização do Aplicativo MB Agro de 
acompanhamento de mercado para acesso às 
atualizações do mercado de suínos e de grãos, 
apresentações, podcasts, vídeos, publicações e 
cotações.

Mercado
Conteúdos e materiais

Boletins de panorama de mercado 
Desenvolvimento de boletins mensais de 
acompanhamentos conjuntural da 
suinocultura, focando na análise macro 
setorial nos temas: grãos, exportação, 
preço do suíno vivo e gestão cotidiana 
dos negócios. O material é produzido a 
partir de informações fornecidas pelos 
consultores de mercado da ABCS e traz o 
panorama da suinocultura brasileira e 
mundial, tendências e impacto das 
atualidades na atividade.
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Foco na 
rentabilidade 
do produtor 
brasileiro

Prorrogação de 
financiamentos

Aprovação do 
maior Plano 
Safra já visto

ATUAÇÃO POLÍTICA EM 2020 JUNTO À FPA
Temas centrais:

Em 2020, devido a pandemia do novo Coronavírus, a 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), de forma 
protagonista, debateu os temas mais relevantes para 
o setor, visando a rentabilidade do produtor brasileiro.   
Um dos destaques trabalhados pela FPA foi a 
necessidade dos serviços agropecuários terem 
continuidade, mesmo no cenária pandêmico, ou seja 
a produção de alimentos foi regulamentada  pelo 
governo Federal como atividades essenciais 
independentemente dos agravos da Covid-19.

Atuação Política

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) em ano de Pandemia

Benefício para o produtor
ABCS junto com o Instituto Pensa Agropecuário (IPA) debateu temas e propostas voltadas 
especificamente para o setor agropecuário, visando trazer melhorias para a cadeia após as 
dificuldades ocasionadas pela pandemia.  Ou seja, com atuação da ABCS por meio do IPA, a 
FPA conseguiu fortalecer os pleitos da suinocultura, como por exemplo a aprovação de 
medidas voltadas especialmente para a prorrogação dos prazos dos financiamentos, sem 
que isso prejudicasse o acesso ao crédito rural para a safra 2020/2021, e a diferenciação da 
tributação. Ainda no tema crédito, os debates com a FPA envolvendo o Plano Agrícola e 
Pecuário (ou Plano Safra) 2020/2021 tiveram o intuito de pleitear a redução da taxa de juros, 
principal proposta do agronegócio brasileiro e que foi alcançada juntamente com a 
ampliação de recursos e aprovação do maior Plano Safra até hoje visto. Dessa forma, as 
medidas aprovadas (publicadas) pelo Executivo foram reforçadas pela Bancada Ruralista, por 
meio dos debates realizados com a ABCS e as outras entidades mantenedoras do IPA.

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) em ano de Pandemia
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ESCOLHA MAIS
IMUNIDADE 

 Dia das 
ALMOÇO INESQUECÍVEL 

Marketing
Pacotes de comunicação temáticos

Marketing
Novos materiais

Os frigoríficos e associações contribuintes do FNDS receberam durante o 
ano quatro pacotes de marketing temáticos com temas de imunidade, 
dia das mães, inverno e festas de final de ano com conteúdos versáteis, 
que abordavam receitas, saúde, qualidade e outros temas relevantes para 
os consumidores sobre a carne suína.

MELHORES
cortes suínos

10
PARA O SEU CHURRASCO

Cartilha de Churrasco
10 receitas inovadoras com carne suína criadas pelo 
masterchef Aluísio Nahime

A ABCS mostrou que é possível inovar e ao mesmo 
tempo valorizar ainda mais a gastronomia tradicional 
brasileira ao desenvolver a cartilha “Churrasco 
com carne suína”. Um material inédito com 10 
receitas com os melhores cortes para o 
churrasco suíno, elaboradas pelo chef Aluísio 
Nahime, masterchef, especialista em churrasco, 
defumação e charcutaria, com mais de 87 mil 
seguidores nas redes sociais.

47 posts 

+ de 20 
Receitas

+ de 50
 Fotos 10 Vídeos 
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Benefício ao contribuinte
Associações e frigoríficos tem conteúdo educativo, posts para Facebook e Instagram e vídeos 
visuais e versáteis para conquistar os consumidores e mostrar diferentes formas de preparo e 
de opções da carne suína, sendo necessário apenas a personalização do contribuinte.

Artigos nutricionais
FakeNews e mitos da saúde com a carne suína

Artigos desenvolvidos por profissionais renomados da área de saúde com temas 
diferenciados e que desmistificam os principais preconceitos sobre a proteína suína. 
Os materiais trazem uma linguagem adaptada para o consumidor, facilitando a sua 
divulgação para qualquer público e abordam assuntos atuais.

1  #Fakenews: a verdade sobre a carne suína e a cisticercose

2. Cicatrização: a carne suína ajuda no processo?

Ações digitais
Palestras técnicas para produtores
Palestras com foco em temas técnicos, como bem-estar animal, 
voltadas para produtores e associações contribuintes do FNDS.

Workshop de vendas para frigoríficos
O evento digital “De vendedor a consultor de compras” trouxe 
técnicas de comunicação diferenciadas para gerar encantamento 
nos clientes e resultar em mais vendas para frigoríficos contribuintes 
do FNDS junto ao varejo.

FOTOS

VÍDEOS

Novas Fotos e vídeos de receita 
 PICANHA SUÍNA NA CHURRASQUEIRA 

CHURRASCO DE COPA-LOMBO 

COSTELINHA BARBECUE O TORRESMO 

TORRESMO COM CARNE 

CORTE IN NATURA: PONTO DA CARNE.
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Benefício para 

aos contribuintes:
A ABCS, por meio do FNDS, se adequou 
de forma rápida e eficiente para o novo 
formato digital, apresentando ações 
versáteis, voltadas para o momento atual 
e com temas relevantes para os 
diferentes grupos de contribuintes que 
participam da iniciativa, além de 
realização de ações nacionais de 
atualização e estratégias para novas 
ações em cada nicho de atuação.

Reformulação das palestras de saudabilidade e oficinas 
gastronômicas
A ABCS reformulou seu portfólio de ações de capacitação 
voltadas para produtores, frigoríficos, açougues, varejo e 
consumidores para um formato 100% digital. 

Oficina gastronômica, palestra de saudabilidade, curso de 
corte e motivacionais foram adaptados para o novo 
momento e executados em parceria com as associações 
contribuintes do FNDS durante o ano de 2020.

Reformulação das palestras de saudabilidade e oficinas 

A ABCS reformulou seu portfólio de ações de capacitação 
frigoríficos, açougues, varejo e 

Oficina gastronômica, palestra de saudabilidade, curso de 
corte e motivacionais foram adaptados para o novo 
momento e executados em parceria com as associações 

Webinar “Tendências e perspectivas de 
mercado e consumo para a proteína suína" 
Este evento trouxe informações atualizadas 
sobre o impacto da pandemia no mercado e 
entre os consumidores brasileiros, com foco na 
carne suína. O evento foi voltado para 
produtores, frigoríficos e empresas amigas.

8 encontros de preparação para gestores do Sistema ABCS e contribuintes FNDS
A ABCS, atenta às mudanças impostas pela pandemia, se adaptou rapidamente ao 
formato digital e realizou treinamentos de temas diversos junto às associações e 
frigoríficos contribuintes para a adaptação do novo momento e novas ferramentas. Ao 
todo, foram oito encontros realizados durante o ano, com desenvolvimento de tutoriais 
e encerrado com processo de mentoria de lideranças.

Temas abordados
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Benefício ao 
contribuinte
Além de conectar a 
suinocultura aos 
consumidores, através do 
varejo, conseguindo 
comunicar os benefícios da 
carne, sua versatilidade e a 
segurança da produção, 
construindo de fato uma 
cultura de consumo que 
beneficia direta e 
indiretamente todos os elos 
da cadeia, a SNCS abre 
também oportunidades de 
negócio para os pequenos e 
médios produtores e 
frigoríficos. Os ganhos são 
de impulsionamento da 
atividade e do consumo da 
proteína no país, que só 
tendem a aumentar ano 
após ano. 

SNCS: A maior vitrine 
da carne suína no 
varejo brasileiro

Resultadosexpressivos
de crescimento de vendas de carne suína

Região Norte

88%

Região Sul

114%
planejar

capacitar

educar

compartilhar

comunicar

RESULTADOS

124%

141%
180%

Região
Centro-Oeste

200%
SÃO PAULO

Região Nordeste

46%

MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO

E-COMMERCE

+150%

Pelo oitavo ano seguido a ABCS entrega a Semana 
Nacional da Carne Suína em parceria com as 
maiores redes do varejo brasileiro. Nesta edição, 
pela primeira vez em formato totalmente digital, a 
SNCS conseguiu se reinventar e alcançar números 
impressionantes. 

REDES PARTICIPANTES:

Inove, descubra e reinvente 
a carne suína no seu dia a dia

de pessoas 
impactadas

+ 45 
milhões

Participação das 3 maiores 
redes de varejo do Brasil

1.500 colaboradores capacitados

13 bandeiras participantes 

11 influencers + 930 mil seguidores 

+ 40 formas de comunicar 
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ASSOCIAÇÕES E PRODUTORES

EMPRESA AMIGA

FRIGORÍFICOS

VAREJO

Investimos porque acreditamos na construção de um futuro de 
oportunidades para a cadeia de valor da suinocultura brasileira.



O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Suinocultura (FNDS) é uma iniciativa 
de todos os elos da suinocultura para a 

realização de ações nacionais e de 
impacto para o desenvolvimento da 

nossa atividade e aumento do 
consumo da carne suína no Brasil. 

FNDSFNDS
@abcsa

gro

www.abcs.o
rg

.br
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