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ejam bem-vindos a mais uma edição da Revista da Suino-
cultura, um dos muitos canais de comunicação da ABCS 

com a cadeia suinícola.

Nesta edição separamos para vocês, nossos parceiros que pre-
zam pela construção de uma suinocultura cada mais tecnifi-
cada, forte e de excelência, um especial sobre a Semana Nacio-
nal da Carne Suína (SNCS), um case de sucesso no agronegócio 
brasileiro que busca estreitar a comunicação com os consumi-
dores brasileiros todos os anos. Em 2021, através do tema chur-
rasco com carne suína a SNCS esteve presente em 10 redes e 22 
bandeiras de varejo, alcançando 75 milhões de consumidores e 
13 milhões de reais em vendas. Aqui detalhamos os resultados, 
falamos sobre o evento de lançamento, os treinamentos, cam-
panhas e perfis de cada uma das redes participantes.

Trouxemos também um panorama da atuação política da ABCS, 
que busca fortalecer os pleitos do setor junto às autoridades, 
como a atuação no Instituto Pensar Agro (IPA), na Câmara Seto-
rial do MAP e na Comissão de Aves e Suínos da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além das ações executa-
das em parceria com as associações estaduais e regionais e os 
frigoríficos parceiros e contribuintes com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS).

Boa leitura!

www.abcs.com.br
comunicacao@abcsagro.com.br
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A CAMPANHA ALCANÇOU RESULTADOS EXPRESSIVOS POR TODO 
O PAÍS, COM AUMENTOS DE VENDAS QUE CHEGAM ATÉ A 42% 

SNCS GERA AUMENTO DE 13 
MILHÕES DE REAIS EM VENDAS 
DE CARNE SUÍNA NO VAREJO 
BRASILEIRO EM PROL DA CADEIA 
DE VALOR DA SUINOCULTURA 

sncs
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m apenas 17 dias de campanha no varejo brasileiro, a 
Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) foi capaz de 

alcançar resultados surpreendentes que impactam toda a 
cadeia produtiva, gerando 13 milhões de reais em vendas 
para as 10 redes participantes e suas 22 bandeiras, como 
o Extra, Pão de Açúcar, Oba Hortifruti, Hortifruti, Natural 
da Terra, Lopes Supermercados, Carrefour, Grupo Big, Dia 
Supermercados e a Companhia Sulamericana de Distribui-
ção, mostrando mais uma vez o potencial da carne suína no 
mercado brasileiro. Esses 13 milhões de reais equivalem a 
400 mil suínos processados, criando oportunidades para 
os produtores, frigoríficos e todos os agentes do setor.

E

sncs

Através dessa metodologia de educação e 
engajamento, as maiores e melhores redes 
de varejo do país puderam elevar a venda de 
carne suína em todas as regiões do Brasil, 
com destaque para a região Norte, que foi a 
regional de maior destaque entre as redes de 
varejo com capilaridade nacional, atingindo 
crescimento de até 89% de crescimento em 
vendas. O Centro-Oeste também se desta-
cou nas capitais Brasília e Goiânia, com lojas 
que cresceram mais de 90% nas vendas de 
carne suína durante a SNCS 2021.

OS PERCENTUAIS SÃO REFERENTES AO AUMENTO DAS VENDAS 
NAS LOJAS DAS REDES DE VAREJO PARTICIPANTES DA SNCS 2021
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Apoio:Realização:

Redes Participantes

A  procura pela carne suína in 

natura tem crescido e se mostrado 

como oportunidade para a cadeia

Com cortes variados e maior disponibilidade nas 
gôndolas, as redes de varejo confirmaram o avanço 
nas vendas da proteína chegando a crescer 27% as 

vendas, apenas no período da campanha. 

3 MAIORES
REDES DE VAREJO

3 MAIORES
HORTIFRUTIS
DO BRASIL CARNE SUÍNA 

IN NATURA

27%

+ 8 MIL PEÇAS
COM O SELO “ESCOLHA MAIS CARNE SUÍNA”

EDIÇÃO | SNCS 2021
NÚMEROS

 75 MILHÕES
DE CONSUMIDORES
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As vendas em algumas lojas na região Nordeste 
registraram crescimento acima de 100%, assim 
como o incremento consecutivo nas vendas no 
Sudeste, onde fica o maior polo de consumo do 
país, com São Paulo e Rio de Janeiro, que neste 
ano registraram crescimento acima de 100% 
também nas lojas de algumas bandeiras. Núme-
ros que reforçam a importância das ações estra-
tégicas de marketing promovidas pela SNCS 
como alicerce do crescimento significativo das 
vendas e da expansão do consumo da carne suína 
pelos brasileiros, atestando que não há limites 
para o alcance da proteína suína.

CRESCIMENTO NACIONAL 
Durante o período de campanha, as três maio-
res redes de varejo do país alcançaram cresci-
mentos entre 20% e 25% nas vendas de carne 
suína quando comparado ao mesmo período do 
ano anterior. Juntos, o Extra e o Pão de Açúcar, 
do GPA, aumentaram as vendas de carne suína 
em 25%, ao lado do Carrefour e do Grupo Big, que 
cresceram respectivamente 20% cada um, com-
provando a efetividade da campanha ano a ano.

Já o Oba Hortifruti conseguiu aumentar as ven-
das de carne suína em 18%, e juntos o Hortifruti e 
o Natural da Terra apresentaram crescimento de 
32%, ambos em relação ao crescimento alcan-
çado durante o mesmo período do ano passado. 
O Lopes Supermercado, que este ano entrou com 
a nova bandeira Raiz Superatacado, mostrou um 
crescimento de 9,5% nas vendas em comparação 
ao período em 2020.

As redes estreantes na SNCS também registraram 
crescimento e venderam entre 32% e 42% a mais 
de carne suína. A Companhia Sulamericana de 
Distribuição foi responsável por 32% de aumento, 
somando as redes Cidade Canção, São Francisco 
e Amigão, quando comparado ao mesmo período 
do ano anterior. Já o Dia Supermercado, que intro-
duziu açougues e autosserviço em mais de 630 
lojas este ano, registrou crescimento de 42% de 
vendas quando comparado ao mês de setembro 
de 2021. E para fechar os resultados, no e-com-
merce uma das redes participantes obteve cres-
cimento de 40% nas vendas, um marco na história 
da venda de perecíveis. 

De Norte a Sul do Brasil a SNCS promoveu qualidade, saúde 
e sabor para mais de 75 milhões de consumidores que tive-
ram a oportunidade de levar pra casa uma proteína prática, 
saudável e de ótimo custo-benefício, sendo um bom negócio 
para a economia doméstica. A carne suína in natura também 
tem ganhado os consumidores a cada ano, seja resfriada ou 
congelada. Com cortes variados e maior disponibilidade nas 
gôndolas, as redes de varejo confirmaram o avanço nas ven-
das da proteína, chegando a crescer 27% nas vendas, ape-
nas no período da campanha.

Para o varejo, segundo os gerentes comerciais das redes 
participantes, a categoria tem aumentado sua participa-
ção dentro do setor de carnes e há ainda muitas oportu-
nidades para dar mais visibilidade à carne suína, aprimo-
rando as vendas e desenvolvendo diferentes estratégias 
para o setor. O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, pon-
tua que: “Há 9 anos todas as redes participantes apresen-
tam crescimento sobre crescimento, de forma contínua 
e consolidada, que permanece em resultados crescentes 
nos meses seguintes após o encerramento da campanha, 
mostrando a estratégia acertada da SNCS, que se renova 
a cada ano e promove a transformação real e a inserção 
da carne suína na cultura brasileira. Entregamos resulta-
dos a todos os elos da cadeia e trabalhamos uma contínua 
mudança de cultura.” 

A SNCS
Durante o período de 1 a 17 de outubro de 2021, a SNCS 
trouxe o tema churrasco com carne suína para se conec-
tar com os consumidores brasileiros, atuando presencial-
mente em loja com mais de 8 mil peças de PDV, e também 
no digital, através das redes sociais, Pinterest, influencia-
dores digitais, e-commerce e presente em todos os aplica-
tivos de delivery, levando receitas, dicas, cortes para chur-
rasco, informação, inspiração e sabor.

POR QUE O CHURRASCO COM CARNE SUÍNA 
ENCANTOU OS BRASILEIROS?
Em tempos em que a fidelização está cada vez mais desa-
fiadora, é preciso encantar o cliente e a experiência ofere-
cida a ele tem papel importante. O varejo tem consciência e 
tem buscado tratar seu público de uma forma cada vez mais 
personalizada que vai além de ofertas, mas também na apre-
sentação do produto, na preparação de sua equipe e sua 
multicanalidade. A SNCS se mostrou como mais uma aliada 
nessa missão de surpreender e envolver tanto o emocional 
quanto o racional do cliente, ainda mais com o churrasco, 
considerado um patrimônio cultural brasileiro.
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O isolamento, a necessidade de fazer as refeições em casa 
e a ânsia por diversão acabaram impulsionando o seg-
mento de churrasco, como mostram as buscas pelo termo 
no Google, que ganharam um crescimento de 20% em 
relação a 2019, especialmente na procura por cortes mais 
acessíveis, que cresceram em 1.019%, segundo o Uol, pos-
sibilitando que a carne suína ocupasse ainda mais espaço 
na churrasqueira, desta vez como prato principal. Foi para 
aproveitar essa gama de oportunidades, que a ABCS viu 
no tema churrasco um excelente gancho para comunicar 
todo o sabor, versatilidade, qualidade e saudabilidade da 
carne suína para os consumidores. É inegável que o chur-
rasco, seja como comemoração ou modo de preparo, está 
inserido na memória afetiva de todos. Através deste tema 
foi possível mostrar que a carne suína é uma excelente 
opção não só para o dia a dia, mas também para as oca-
siões especiais, não apenas em relação ao preço, mas na 
variedade de cortes, na suculência, na praticidade de pre-
paro e na agilidade para assar. 

Com o slogan “Churrasco com carne suína, já é de casa”, 
a campanha deste ano trouxe para o varejo um pacote 
de marketing com insights estratégicos com dicas de 
cortes, de preparo, tempero, receitas e treinamentos 
que foram repassados aos açougueiros, promotores de 
venda, nutricionistas, equipe de marketing e demais 
colaboradores dos varejos participantes, garantindo 
que os consumidores saibam em primeira mão o por 
que a carne suína é a melhor escolha. 

METODOLOGIA 
Os resultados deste ano foram fornecidos pelas redes 
de varejo participantes, com base na campanha anterior 
realizada em outubro de 2020 para aquelas que já par-
ticipavam da iniciativa e para a CSD. Já no caso da rede 
Dia, que aderiu à campanha pela primeira vez e iniciou 
este ano as atividades no açougue, os resultados foram 
comparados com os números de venda obtidos no mês 
anterior (setembro de 2021), para equilibrar a mensura-
ção em relação às condições de mercado e de preço. 

sncs

10     |    ed. 31 revista da suinocultura



agrocerespic.com.br

Também faz investimentos robustos 
na importação contínua de animais  de
elite e na expansão de sua estrutura 
produtiva.

Em breve, o moderníssimo complexo 
genético de Paranavaí (PR) entrará em 
operação, inaugurando uma nova era  
no melhoramento genético de suínos. 

Lá estarão o Núcleo Genético Gênesis,  
que terá capacidade para alojar 3.600 
fêmeas e produzir 110 mil animais/ano, 

além de mais uma avançada Unidade 
de Disseminação de Genes, elevando 
a capacidade de produção da 
empresa para 4,5 milhões de doses 
inseminantes/ano.

Pela própria natureza da genética,  
a Agroceres PIC investe e trabalha, hoje, 
para desenvolver produtos e serviços 
técnicos que assegurem às futuras 
gerações de suinocultores brasileiros, 
a confiança de que sempre estarão na 
vanguarda da suinocultura global.

A próxima 
geração de 
suinocultores  
já está olhando  
para o futuro.

A AGROCERES PIC É A EXPRESSÃO DA GENÉTICA SUÍNA DE
COMPETITIVIDADE GLOBAL. INVESTE FORTE NA ADOÇÃO DE NOVAS
TECNOLOGIAS, COMO A GENÔMICA E AS MODERNAS FERRAMENTAS

DE BIOTECNOLOGIA, OBTENDO OS MELHORES ÍNDICES
DE PROGRESSO GENÉTICO DO MERCADO.



o lado de produtores, associações de 
suinocultores, varejistas, empresas do 

setor e de toda a cadeia de valor, a Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) 
lançou no dia primeiro de outubro, a 9ª edição 
da Semana Nacional da Carne Suína (SNCS), a 
maior vitrine da proteína suína no varejo brasi-
leiro, e a única iniciativa de incentivo ao con-
sumo que conversa com varejistas e consumi-
dores do agronegócio nacional. Com o tema 
“Churrasco com carne suína já é de casa”, de 
1 a 17 de outubro, a SNCS alcançou 75 milhões 
de consumidores por meio de campanhas 
distribuídas em 8 mil peças de PDV nas lojas 
do Extra, Pão de Açúcar, Oba Hortifruti, Hor-
tifruti, Natural da Terra, Lopes Supermer-
cados, Raiz Superatacado, Carrefour, Big 
Hipermercados, Big Bompreço, Nacional, Dia 
Supermercados, Supermercado Cidade Can-
ção, São Francisco Supermercado e Amigão 
Supermercados em todas as regiões do país, 
além de impactar 26 milhões de seguidores 
através da comunicação online, redes sociais, 
WhatsApp e e-commerce. 

sncs

A

O EVENTO DE LANÇAMENTO 
REALIZADO NO DIA PRIMEIRO DE 

OUTUBRO MARCOU O INÍCIO DA 
CAMPANHA NAS LOJAS DE TODAS AS 

REGIÕES DO PAÍS 

SNCS 2021 ENGAJA 
MAIORES E MELHORES 

REDES DE VAREJO 
EM CAMPANHA 

MULTICANAL QUE 
LEVARÁ CHURRASCO 

COM CARNE SUÍNA 
PARA 75 MILHÕES DE 

BRASILEIROS

A ABCS REUNIU DURANTE O LANÇAMENTO DAS SNCS A DIRETORIA 
E LIDERANÇAS DAS REDES DE VAREJO PARTICIPANTES.
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 “O GPA reconhece a importân-
cia do trabalho que a ABCS vem 
fazendo nos últimos anos. O 
engajamento e a participação 
de todos os atores da cadeia é 
o que tem feito a diferença para 
o desenvolvimento da suinocul-
tura e para o aumento do con-
sumo da carne suína. Estou aqui representando cen-
tenas de pessoas que trabalham nas lojas do Extra 
e Pão de Açúcar e que têm orgulho de contar o que 
aprenderam nos treinamentos. Obrigada por esta-
rem junto a nós, levando opções mais econômicas 
de proteína para o lar dos brasileiros, principalmente 
neste período de crise. Acreditamos muito nesse 
processo de transformação e temos muito orgulho 
de puxar esse movimento junto com vocês.”

“Sempre fico contagiada pela 
paixão de vocês, vocês enga-
jam todos nós. Estar hoje ao 
lado dos meus colegas varejis-
tas significa o êxito dessa ação 
que vocês desenham tão bem. E 
toda essa conjunção só é possí-
vel pois mobiliza todos os elos da 
cadeia, e envolve todos os colaboradores dentro do 
varejo. Estou aqui representando centenas de pro-
fissionais de açougue, e essa paixão pelo tema é algo 
que eu vejo todos os dias.”

“Entramos concorrentes e saí-
mos daqui com o mesmo obje-
tivo, colocando o cliente no 
centro. Fico muito orgulhoso 
em estar aqui com vocês nessa 
jornada de muita experiência, 
muita troca e muita venda.” 

sncs

O evento transmitido ao vivo no YouTube contou com 
a presença dos diretores comerciais das redes par-
ticipantes, que falaram sobre a importância dessa 
iniciativa, da trajetória ao lado da ABCS e do trabalho 
da Associação, que vem se destacando pelo traba-
lho de convergência no impulsionamento da proteína, 
unindo produtores, varejo e consumidores em torno 
de um único propósito e falando sobre carne suína 
não como uma marca, mas como categoria, assim 
como explica a apresentadora do dia, a diretora de 
marketing e projetos da ABCS, Lívia Machado, “É atra-
vés da SNCS que transformamos a concorrência em 
parceria.” Apoiada nos pilares de estratégia, edu-
cação, engajamento e união que a SNCS consegue 
expandir sua atuação todos os anos, pois assim como 
exemplificado pelo presidente da ABCS, Marcelo 
Lopes, que também comandou a live de lançamento: 
“O consumidor pede, nós treinamos e entregamos 
para o varejo.” Veja! 

A transmissão de lançamento contou com a 
participação do ministro interino do ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
Marcos Montes, que parabenizou a iniciativa e  
reforçou a importância da campanha para mos-
trar a qualidade da carne suína. “Essa parceria com 
o varejo traz capacitação e une os elos da nossa 
cadeia para informar sobre a origem e a qualidade 
da nossa proteína da granja a mesa. Isso é funda-
mental”, pontuou.

O evento contou com a participação dos palestran-
tes Jairo Martianiano e do também chef e celebridade 
da televisão Jimmy Ogro, que junto dos apresenta-
dores falaram sobre a estratégia dos treinamentos 
deste ano, que capacitaram os colaboradores das 
redes de varejo participantes com foco em vendas e 
com dicas de churrasco com carne suína para que os 
clientes fiquem encantados e levem a proteína para 
casa. Além disso, os participantes conferiram em 
primeira mão as campanhas de marketing das redes 
que tomarão as lojas, redes sociais, e-commerce e 
demais canais de comunicação durante o período da 
campanha. Lívia e Marcelo Lopes também receberam 
de forma híbrida diretores comerciais e representan-
tes dessas redes para falarem sobre a participação e 
expectativa para o período.

PATRÍCIA MENDES, 
DIRETORA COMERCIAL 
DO GPA

MARIANGELA IKEDA, 
DIRETORA COMERCIAL 
DO HORTIFRUTI 
NATURAL DA TERRA

CARLOS EDUARDO 
SOUSA, DIRETOR 
NACIONAL COMERCIAL 
DE AÇOUGUE E PEIXARIA 
DO GRUPO BIG

UNIÃO DO VAREJO E ESTRATÉGIA
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“Essa proeza de juntar empresas 
diferentes, com culturas diferen-
tes, com estratégias diferentes 
para olhar para uma categoria de 
uma forma única, é isso que vocês 
fazem no final do dia. Agradeço a 
ABCS, aos produtores pelo nosso 
trabalho de blockchain e ao nosso 
time pelo empenho.” 

“A carne suína cres-
ceu na venda e na 
produção, virou uma 
linha no nosso frigo-
rífico, crescendo na 
nossa marca própria, 
e nesse momento de 
tantas incertezas e 
altos e baixos a estra-
tégia passou a ser primordial. O trabalho 
da ABCS traz uma boa parte dessa estra-
tégia já pronta, para que possamos agir 
rápido e de maneira correta.” 

“Para nós que esta-
mos participando 
pela primeira vez e 
expandimos nossa 
rede com o açougue 
é um orgulho estar 
concluindo esse tra-
balho de mudança 
junto dessa campanha, falando sobre pro-
teína e saudabilidade, vai ser um sucesso!”

 “Nosso time ficou encantado com 
o treinamento, foi uma disrup-
ção do que as pessoas estavam 
acostumadas a falar sobre carne 
suína. Por mais que tenhamos uma 
boa penetração e consumo dessa 
proteína nas nossas bandeiras, 
não tínhamos todo esse conhe-
cimento. Estamos preparando 
várias ações, o time está enga-
jado, as lojas abastecidas e vamos 
encantar nossos clientes com essa 
proteína maravilhosa!”

“Quando eu ainda não fazia parte, 
observava como a cadeia se orga-
nizava para promover a educação, 
transformação e a capacitação. 
A gente mobiliza e recicla o time, 
participa desse movimento, acaba 
aprendendo, ampliando e cres-
cendo. Estou representando todo o 
time de colaboradores e desejo que 
a gente consiga nos desafiar e cres-
cer ainda mais para colocar a pro-
teína no prato do brasileiro.”

Em nome da Associação, o presidente 
da ABCS, Marcelo Lopes e a diretora de 
marketing e projetos, Lívia Machado, apro-
veitaram a ocasião para agradecer tam-
bém a todo o Sistema ABCS, ao conselho, 
suinocultores, empresas amigas e frigorí-
ficos que compõem o Fundo de Desenvol-
vimento da Suinocultura (FNDS), ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), ao Sebrae e a Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). 

ROBSON PARREIRAS, 
DIRETOR DE PERECÍVEIS 
DO CARREFOUR

FRANCISCO HOMSI, 
VICE-PRESIDENTE 
COMERCIAL DO OBA 
HORTIFRUTI

JOSÉ IANONNE, 
DIRETOR COMERCIAL 
DA REDE DIA 
SUPERMERCADOS

MARCOS POZZI, 
DIRETOR COMERCIAL 
DA COMPANHIA 
SULAMERICANA DE 
DISTRIBUIÇÃO

MICHELSSEN 
BENTO, GERENTE 
COMERCIAL DO 
LOPES E DO RAIZ 
SUPERATACADO
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ABCS CAPACITA TIMES 
DE COLABORADORES 
DAS MAIORES REDES 

DE VAREJO DO BRASIL 
EM TREINAMENTO 

SOBRE CHURRASCO 
COM CARNE SUÍNA 

sncs

urante os dias 8 e 28 de setembro, a Associa-
ção Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) 

esteve presente ao lado das maiores e melhores 
redes de varejo do Brasil, treinando e capacitando 
colaboradores de açougue, vendas, nutrição, 
comercial e marketing do Extra, Pão de Açúcar, 
Oba Hortifruti, Hortifruti, Natural da Terra, Lopes 
Supermercados, Raiz Superatacado, Carrefour, 
Big Hipermercados, Big Bompreço, Nacional, Dia 
Supermercados, Supermercado Cidade Canção, 
São Francisco Supermercado e Amigão Super-
mercados, sobre churrasco com carne suína, 
abordando a qualidade e a versatilidade dessa 
proteína, que vem cada vez ganhando mais espaço 
na mesa dos consumidores.

Os treinamentos foram realizados de forma 
on-line e transmitidos para as lojas participan-
tes através do YouTube, WebEx e Workplace. Para 
fazer esse evento acontecer a ABCS montou um 
estúdio em Brasília, onde recebeu os palestran-
tes de forma presencial para tornar os treina-
mentos ainda mais integrados com a união da 
equipe, e apresentação dinâmica da diretora de 
marketing e projetos da ABCS, Lívia Machado. De 

D

OS EVENTOS QUE ACONTECERAM 
DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO 

SÃO PARTE FUNDAMENTAL DA 
ESTRATÉGIA DA SEMANA NACIONAL 

DA CARNE SUÍNA (SNCS), REALIZADA 
DE 1 A 17 DE OUTUBRO 
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forma estratégica, o psicólogo e master coach, Jairo Martiniano 
ministrou a palestra “Essa Venda é Minha”, para motivar e enga-
jar os colaboradores, além de apresentar técnicas de venda e 
argumentos que podem ser utilizados em loja. Num segundo 
momento a palestra se tornou mais interativa, com o jogo “Quem 
quer ser um milionário”, onde o psicólogo interpreta o persona-
gem Armando Venda, que responde a uma série de perguntas 
personalizadas para cada rede, divulgando assim o site, e-com-
merce, app e demais canais de venda e promoções de cada 
varejista , além de educar os colaboradores que participaram 
ajudando o personagem via chat.

O chef de cozinha conhecido por suas participações no pro-
grama Mais Você, Jimmy Ogro também comandou uma boa 
parte do treinamento, onde encantou os colaboradores 
enquanto preparava um churrasco completo com carne suína, 
ensinando receitas, passando dicas de cortes, temperos, pre-
paro e truques, aproveitando também para transmitir seu 
conhecimento sobre a qualidade da carne, segurança e ponto 
recomendado, de maneira leve e descontraída. As escolhas dos 
cortes trabalhados também foram personalizadas para cada 
rede, de acordo com o sortimento interno e termos trabalhados 
por cada uma delas, gerando identificação para os trabalhado-
res. E para finalizar, os diretores, gestores e representantes de 
cada rede tiveram um momento para apresentar suas cam-
panhas e estratégias de venda para a SNCS para todo o time, 
podendo assim aproveitar essa oportunidade de se conectar 
com todas as lojas em todo o Brasil, encerrando a capacitação 
com chave de ouro. 

Para o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, os treinamentos de 
2021 foram mais um sucesso, e as estratégias adotadas para 
abordar a carne suína através do churrasco foram acertadas. 
Ela explica que: “é por meio dessa etapa que conseguimos dia-
logar com os colaboradores que lidam diariamente com os con-
sumidores e são capazes de manter diálogo e relacionamento 
com os clientes, transmitindo todas as informações aprendidas 
aqui, e é por isso também que buscamos novos temas, aborda-
gens e inovações a cada ano, para conseguir manter esse cola-
borador conectado com o nosso propósito.” 

ASSISTA AO 
TREINAMENTO
youtu.be/Oe8Oe-vBN88
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arceiro da ABCS desde a primeira edição da 
Semana Nacional da Carne Suína, este ano o GPA 

completou 9 anos de participação e mobilizou mais 
de 600 mil lojas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e 
Sudeste do Brasil, que estiveram vestidas com o tema 
churrasco com carne suína, cheias de trabalhadores 
engajados e também com a comunicação digital vol-
tada para ressaltar a proteína, resultando num cres-
cimento de 25% nas venda, em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. A diretora Comercial 
do GPA, Patrícia Mendes, destacou durante o evento de 
lançamento da SNCS, o valor desse trabalho.

P

PIONEIROS NA SNCS, EXTRA E PÃO DE 
AÇÚCAR AMPLIAM PARTICIPAÇÃO 

O GPA PROTAGONIZOU CAMPANHAS EM PDV 
E NO DIGITAL E ALCANÇOU UM AUMENTO DE 

25% EM VENDAS DE CARNE SUÍNA 

“O GPA reconhece a importância do trabalho que a ABCS vem 
fazendo nos últimos anos. O engajamento e a participação 
de todos os atores da cadeia é o que tem feito a diferença 
para o desenvolvimento da suinocultura e para o aumento 
do consumo da carne suína. Estou aqui representando cen-
tenas de pessoas que trabalham nas lojas do Extra e Pão de 
Açúcar e que têm orgulho de contar o que aprenderam nos 
treinamentos. Obrigada por estarem junto a nós, levando 
opções mais econômicas de proteína para o lar dos brasi-
leiros, principalmente neste período de crise. Acredita-
mos muito nesse processo de transformação e temos muito 
orgulho de puxar esse movimento junto com vocês.”
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EXTRA
Este ano o Extra, que vem se reposicionando no mer-
cado para trazer mais competitividade e preços de ata-
cado, além de fidelizar seus clientes por meio de apli-
cativo com descontos entrou com 399 lojas, atuantes 
em 16 estados diferentes, trazendo os pilares de varie-
dade, qualidade e economia nas marcas Extra Hiper, 
Mercado Extra e Mini Extra, sua bandeira de proximi-
dade, e também no e-commerce. Trazendo mais uma 
vez o Festival da Carne Suína e inovando com o slogan 
“Quer uma carne saudável para churrasco e para o seu 

dia a dia? Põe na lista e vem pro Extra”, a rede entrou 
com com 5 pontos de contato em PDV nas lojas, como 
banners, adesivos de bandeja e folhetos que direcio-
navam o cliente para uma comunicação online através 
de um QRCode. Já no online a rede atuou com posts, 
ofertas e vídeos de receitas no Instagram e Facebook, 
além de contar com a parceria do influencer e churras-
queiro, Leandro Didone do perfil @picanhanabrasa_, 
que alcança um público de mais de 400 mil pessoas e 
estará preparando receitas com carne suína durante o 
período da campanha. 

CONHEÇA A CAMPANHA 
DO EXTRA NA SNCS

VEJA A DELICIOSA RECEITA DE 
PANCETA SUÍNA QUE O EXTRA 
DIVULGOU NO INSTAGRAM!   
www.instagram.com/p/
CUqB7YAhm7g/ 
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PÃO DE AÇÚCAR 
Também participando de sua nona edição consecu-
tiva, o Pão de Açúcar entrou com 268 lojas, localizadas 
em 12 estados diferentes. Este ano o Pão de Açúcar 
agregou a SNCS com as modalidades de supermer-
cado e Minuto Pão de Açúcar, conhecidas pela valo-
rização da experiência do consumidor, praticidade e 
oferta de produtos diferenciados. A rede é conhecida 
pela fidelização e sustentabilidade, ampliadas para 
o e-commerce com a entrega express, que garante a 
chegada do produto em até 4 horas, atendimento per-
sonalizado e novo modelo de lojas que trazem um novo 
conceito de balcão de exposição.

Com o consagrado Especial da Carne Suína, o Pão de Açú-
car trouxe os slogans “Os melhores cortes, ofertas especiais 
e receitas práticas para você experimentar”, e “Um verda-
deiro deleite para os amantes de churrasco”, em 6 pontos 
de contato em PDV, como wobbler, adesivos de bandeja e 
uma comunicação que combina itens como vinhos, molhos, 
temperos e vegetais à carne suína, agregando mais valor 
ao produto, além de direcionar o consumidor de loja para a 
campanha digital através de um QRCode. A maior parte da 
comunicação online do Pão de Açúcar com o consumidor 
se deu através de uma revista digital completa, interativa e 
ilustrada cheia de informações sobre a carne suína, sua pro-
dução, qualidade, segurança e preparo. Veja! 

ACESSE O MATERIAL 
COMPLETO AQUI! 
https://folhetos.paodeacucar.
com/especiais/especial-
suinos/pubs/link_co/index.html 

CONHEÇA A CAMPANHA 
DO PÃO DE AÇÚCAR NA SNCS
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gregando a excelência e a qualidade em produ-
tos frescos junto da marca de carnes própria Oba 

Reserve, o Oba Hortifruti participou da Semana Nacional 
da Carne Suína (SNCS) pelo quinto ano consecutivo com 
açougues próprios que correspondem a 20% da venda da 
rede. Durante o evento de lançamento da SNCS, o Vice-pre-
sidente comercial do Oba Hortifruti, Francisco Homsi, des-
tacou o crescimento expressivo da carne suína dentro da 
rede, “a carne suína cresceu na venda e na produção, virou 
uma linha no nosso frigorífico, crescendo na nossa marca 
própria, e nesse momento de tantas incertezas e altos e bai-
xos a estratégia passou a ser primordial. O trabalho da ABCS 
traz uma boa parte dessa estratégia já pronta, para que 
possamos agir rápido e de maneira correta.” Este ano o Oba 
alcançou um crescimento de 18% nas vendas de carne suína 
durante a campanha, com destaque para lojas no DF que 
venderam 91% a mais em comparação ao mesmo período do 
ano passado. 

OBA HORTIFRUTI INOVA AO FORTALECER 
A COMUNICAÇÃO DIGITAL NA SNCS

COM O SLOGAN “VERSÁTIL, SAUDÁVEL E MUITO MAIS GOSTOSA!”, A CAMPANHA 
CHEGOU A 67 LOJAS NO CENTRO-OESTE E SUDESTE BRASILEIRO 

A Com a campanha Carne Suína, boa para churrasco, e 
o slogan “Versátil, saudável e muito mais gostosa!”, 
o Oba apresentou mais uma vez a carne suína como 
uma opção de qualidade para agregar saúde entre 
seus consumidores, em 67 lojas, presentes em 2 
estados no Centro-Oeste e Sudeste, e também no 
Distrito Federal e os convidou a abrir um espaço na 
grelha para essa proteína, inserindo-a também no 
churrasco, além de utilizar o Oba Reserve, a marca 
própria da rede para cortes suínos selecionados. Em 
loja o Oba contou com uma comunicação em PDV em 
4 pontos de contato nas lojas, com stopper, régua de 
gôndola e banner nos carrinhos de supermercado. 
Já no digital a rede trabalhou com ofertas através 
do programa de relacionamento Cliente Bem Que-
rer, revista gourmet e posts patrocinados nas redes 
sociais, além de mostrar dicas, receitas e opções de 
cortes para churrasco. Veja!
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CONHEÇA A CAMPANHA DO 
OBA HORTIFRUTI NA SNCS
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resentes em toda a região Sudeste, o Hortifruti e 
o Natural da Terra trazem toda sua capilaridade e 

capacidade de fidelização, além da marca Leve Hortifruti 
em 75 lojas ao todo, sendo 13 do Natural da Terra em São 
Paulo, e 62 do Hortifruti no Rio e Janeiro, Espírito Santo 
e Minas Gerais. Participando da Semana Nacional da 
Carne Suína (SNCS) pelo quarto ano consecutivo, juntas 
as redes aumentaram a venda de carne suína no período 
da campanha em 32%, em comparação com o mesmo 
período do ano passado, com destaque para uma loja no 
Rio de Janeiro que cresceu em 103% e outra em São Paulo 
com 79%. A diretora comercial do Hortifruti e Natural da 
Terra, Mariangela Ikeda, destacou durante o evento de 
lançamento da SNCS, a trajetória da rede ao longo desse 
período. “Eu realmente acredito nessa construção, esse 
trabalho vem sendo desenvolvido com muito primor. Falar 
de saudabilidade, qualidade e frescor, é a minha praia. 

P

NATURAL DA TERRA E HORTIFRUTI 
LEVAM SNCS PARA A REGIÃO SUDESTE

O FESTIVAL DE SUÍNOS ESTEVE PRESENTE EM 75 LOJAS 
DA REDE E NAS MÍDIAS SOCIAIS 

Toda essa conjunção é possível pois conseguimos engajar 
todos os elos da cadeia, e todos os colaboradores que exe-
cutam essa ação de forma primorosa. A paixão por esse 
tema é algo que eu vejo todos os dias.” 

Investindo na integração dos diferentes canais de 
comercialização como site, app e WhatsApp, e na junção 
do melhor da feira e do supermercado, o Festival dos Suí-
nos do HNT trouxe o slogan “Vem mandar brasa nessas 
ofertas”, com lojas decoradas e 5 pontos de contato em 
PDV, além de vestir os colaboradores com uma cami-
seta exclusiva da campanha e promover a degustação 
nas lojas. Já no online as redes focam na comodidade e 
na praticidade de se comprar de onde estiver, utilizando 
o site, WhatsApp, Rappi e Ifood, além de ofertas pelo 
programa de relacionamento e posts nas redes sociais 
como Facebook e Instagram. Veja! 
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CONHEÇA A CAMPANHA DO HORTIFRUTI 
E NATURAL DA TERRA NA SNCS
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m seu quarto ano de participação na Semana 
Nacional da Carne Suína (SNCS), a rede Lopes 

Supermercados que atende as classes C e D, entrou 
com 32 lojas ao todo, presentes em todo o estado de São 
Paulo, inclusive nas três maiores cidades da região, além 
da estrear 3 lojas da nova bandeira, o Raiz Superatacado, 
que une o atendimento personalizado Lopes, com as 
ofertas do atacado. Este ano o Lopes Supermercados se 
reinventou para o Festival do Suíno com o slogan “Pro-
teína saudável com ofertas que dão gosto”. 

Com um público fidelizado que costuma frequentar 
muito as lojas físicas, as redes são as que mais investi-
ram em materiais em PDV. Através de 7 pontos de con-
tato eles trazem banners, adesivos de bandeja, wobbler 
e também um mapa de cortes aplicado nos açougues. O 
Lopes contou também com uma forma de pagamento 
diferenciada para os clientes, o cartão Lopes, e uma 

E

A REDE LEVOU A CAMPANHA TAMBÉM PARA A 
NOVA BANDEIRA, O RAIZ SUPERATACADO 

LOPES SUPERMERCADO SE REINVENTA 
E ELEVA FESTIVAL DO SUÍNO

comunicação segmentada via WhatsApp para divulga-
ção de ofertas e posts no Facebook e Instagram, além 
de aumentar o sortimento de cortes nobres, e de marca 
própria, alavancando as venda de carne suína em 9,5% 
em comparação com o mesmo período do ano anterior, 
com destaque para o crescimento de uma loja na região 
metropolitana de São Paulo que atingiu 61%. 

O gerente comercial da rede, Michelssen Bento, falou 
sobre a iniciativa durante o evento de lançamento da 
SNCS.“Quando eu ainda não fazia parte da Semana, obser-
vava como a cadeia se organizava para promover a edu-
cação, transformação e a capacitação. Todo ano mobi-
lizamos e reciclamos o time, que participa desse movi-
mento, acaba aprendendo, ampliando e crescendo. Estou 
representando todo o time de colaboradores e desejo que 
a gente se desafie e cresça ainda mais para colocar a pro-
teína no prato do brasileiro.” Veja a campanha! 
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CONHEÇA A CAMPANHA 
DO LOPES NA SNCS
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articipando pelo terceiro ano da Semana Nacional da 
Carne Suína (SNCS), o Carrefour que ocupa o primeiro 

lugar no ranking Abras como o maior varejista do ramo 
de alimentos no Brasil, entrou 136 lojas, de Hiper, Bairro e 
Market, presentes em 15 estados brasileiros, com abran-
gência nacional, alcançando todas as regiões do país, tanto 
presencialmente quanto através do e-commerce, delivery 
e aplicativos de compra, alcançando aumento total de 20% 
nas vendas de carne suína, com destaque para lojas em 
Manaus que venderam até 89% a mais de carne suína. Nesta 
edição da Semana da Carne Suína, o Carrefour trouxe o slo-
gan “Carne Suína já é de casa”, para chamar atenção para a 
qualidade, versatilidade, variedade e preço da carne suína. 
De maneira inédita a rede inovou com a inclusão do time 
de Salsicharia na SNCS, aproveitando para valorizar a lin-
guiça dentro do tema churrasco. Com 4 pontos de contato 
em PDV nas lojas e redirecionamento para o digital, a rede 
trabalhou com a criação de receitas exclusivas com o chef 
convidado, Laurent Suaudeau para o YouTube e o Cyber-
cook, site de receitas oficial do Carrefour. 

A campanha se desdobrou também ao lado de três influen-
ciadores digitais gastronômicos, Doutor Churras, Maria 
Tereza e Monique Berçot, que juntos alcançam um público 
de mais de 400 mil pessoas, e no Facebook o Carrefour 
recebeu o apoio dos Gerentes Digitais, colaboradores 
embaixadores que vão promover engajamento da campa-
nha. A rede utilizou também posts para as redes sociais e o 
Pinterest, uma plataforma que costuma ser utilizada fre-
quentemente como referência de busca para fotos, recei-
tas e tendências. 

Além disso, durante o evento de lançamento da SNCS, 
o diretor de perecíveis do Carrefour, Robson Parreiras, 
expressou a satisfação em fazer parte do propósito da 
SNCS de unir o varejo em prol de uma única categoria.“Essa 
proeza de juntar empresas diferentes, com culturas dife-
rentes, com estratégias diferentes para olhar para uma 
categoria de uma forma única, é isso que vocês fazem no 
final do dia. Agradeço a ABCS, aos produtores e ao nosso 
time pelo empenho.” Veja a campanha! 

CARREFOUR LEVOU A SNCS PARA TODO 
O BRASIL PELO TERCEIRO ANO SEGUIDO
A MAIOR REDE DE VAREJO ALIMENTÍCIO BRASILEIRO PROMOVEU 

O CHURRASCO COM CARNE SUÍNA ENTRE 1 E 17 DE OUTUBRO E 
ALCANÇOU 30% DE AUMENTO NAS VENDAS DA PROTEÍNA 

P
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VEJA A RECEITA DE LOMBO 
SUÍNO COMPARTILHADO PELO 
CARREFOUR NO INSTAGRAM! 
www.instagram.com/p/
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m sua terceira edição, o Grupo Big participou 
da Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) 

com 185 lojas, em 17 estados brasileiros, que abran-
gem o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do 
país, alcançando crescimento de 20% nas vendas 
de carne suína, com destaque para lojas em Ala-
goas que venderam 105% a mais de carne suína, e 
na Bahia com 70% de aumento nas vendas. O dire-
tor nacional comercial de açougue e peixaria do 
Grupo Big, Carlos Eduardo Sousa, esteve presente 
no evento de lançamento da SNCS e aproveitou a 
ocasião para destacar a satisfação do grupo em par-
ticipar dessa iniciativa. “Entramos concorrentes 
e saímos daqui com o mesmo objetivo, colocando 
o cliente no centro. Fico muito orgulhoso em estar 
aqui com vocês nessa jornada de muita experiência, 
muita troca e muita venda.” 

E

BIG PROMOVE SNCS EM 4 BANDEIRAS 
DE SUPER E HIPERMERCADO

ESTE ANO O ESPECIAL SUÍNOS CHEGOU AO NORDESTE, 
CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO PAÍS, ALCANÇANDO 

20% DE CRESCIMENTO NA VENDAS DE CARNE SUÍNA 

Com as bandeiras Big, Big Bompreço, Super Bompreço e 
Nacional. Este ano, o Grupo Big trouxe duas campanhas 
distintas, uma para sua bandeira de Hipermercado e outra 
para o Nacional. O Especial Suínos, “Tudo para aprovei-
tar os melhores cortes” foi direcionado a comunicação do 
Hipermercado, e o Especial de Suínos, “Faça a receita da 
família ou aquele churrasco com qualidade e variedade”, foi 
criado para o Nacional. Ambas as campanhas trazem cores 
e identidades diferentes, mas trabalharam bastante com a 
carne suína in natura, mostrando seu aspecto e coloração, 
transmitindo frescor e qualidade na comunicação em PDV, 
que contou com 5 pontos de contato em loja. O Grupo criou 
também um forte apelo em promoções, confeccionando 
um folheto exclusivo com mais de 40 ofertas, e incorpo-
rando a carne suína ao calendário Sexta da Oferta. Já nas 
redes sociais o Big trabalhou com a divulgação de posts e 
receitas. Veja!
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 streando na Semana Nacional da Carne Suína (SNCS), o Dia 
Supermercados participou com 630 lojas, presentes em 2 esta-

dos da região Sudeste, com o diferencial de possuir marca própria, 
preço baixo e lojas readaptadas ao modelo de açougue e autosserviço  
para acompanhar o reposicionamento da marca que desejava atuar 
no mercado de proteínas. Com a inauguração desse novo modelo de 
negócio, a rede aproveitou a SNCS para treinar os novos colaborado-
res de açougue, batendo recorde de público durante os treinamen-
tos e registrando 42% de aumento de vendas durante a campanha, 
quando comparado ao mês de setembro de 2021. O diretor comercial da 
rede, José Ianonne, chegou a comentar essa junção durante o evento 
de lançamento da Semana, dizendo que,  “Para nós é um orgulho estar 
concluindo esse trabalho de mudança junto dessa campanha, falando 
sobre proteína e saudabilidade!”  

E

EM SEU ANO DE ESTREIA DIA SUPERMERCADOS 
LEVA SNCS PARA MAIS DE 600 LOJAS
PRESENTE NA  REGIÃO SUDESTE, COM GRANDE PENETRAÇÃO NO 

INTERIOR DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO, A REDE APROVEITOU A  SNCS 
PARA TREINAR TODOS OS NOVOS COLABORADORES DE AÇOUGUE 

O Dia Supermercados trouxe a Semana 
da Carne Suína, com o slogan “Aproveite 
para colocar mais saúde e sabor no seu 
dia a dia e também no seu churrasco”, 
que contou com 4 pontos de contato em 
loja através de materiais de PDV, como 
wobbler, banners e cartazes, além de 
investir também numa comunicação 
online através de banners no site oficial 
da rede, um viral de ofertas e dicas direto 
para o consumidor via WhatsApp, além 
de postagens no Facebook e Instagram 
onde a rede trabalhou dicas para chur-
rasco e conteúdos informativos.
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esponsável pelas bandeiras Cidade Canção, São Fran-
cisco e Amigão, a Companhia Sulamericana de Distri-

buição (CDS) participou pela primeira vez da Semana Nacio-
nal da Carne Suína (SNCS) e já em sua estreia alavancou as 
venda de carne suína em 32% em relação ao mesmo período 
do ano anterior.  Atuante na região Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste, o grupo entrou com 56 lojas em 3 estados diferen-
tes e presença no e-commerce, aprimorando o segmento da 
proteína suína dentro das redes, que já tinham tradição em 
trabalhar com carne suína. O diretor comercial da Compa-
nhia, Marcos Pozzi, explicou durante o evento de lançamento 
da SNCS, que a metodologia de engajamento e capacitação 
da ABCS surpreendeu a todos. “Nosso time ficou encantado 
com o treinamento, foi uma disrupção do que as pessoas 
estavam acostumadas a falar sobre carne suína. Por mais 

R

COMPANHIA SULAMERICANA DE 
DISTRIBUIÇÃO EXPANDE ALCANCE DA 

SNCS NO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE 
COM AS BANDEIRAS CIDADE CANÇÃO, SÃO FRANCISCO 

E AMIGÃO, O GRUPO FOI O QUE MAIS INVESTIU EM 
DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E NA TELEVISÃO ABERTA 

que tenhamos uma boa penetração e consumo dessa 
proteína nas nossas bandeiras, não tínhamos todo 
esse conhecimento.” 

Em sua campanha, a CSD trouxe a Semana Especial 
Suínos com o slogan “Sabor na grelha com economia 
no bolso”. A comunicação em loja utilizou 4 pontos de 
contato em PDV, com adesivos nas geladeiras, ban-
ners e cartazes, que foram potencializados com um 
grande investimento em anúncios em rádio e televisão, 
como a Rede Globo, TV Band, Rede Record e SBT. Além 
disso, na comunicação online o Grupo utilizou as redes 
sociais como Facebook e Instagram, e WhatsApp para 
a divulgação de ofertas exclusivas no site oficial, recei-
tas, dicas de corte e churrasco. Veja! 
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o início do mês de novembro, foram inaugurados os 
novos galpões de alojamento de reprodutores de suí-

nos na Estação Quarentenária de Cananéia (EQC). O evento 
foi realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), a Associação Brasileira dos Criadores 
de Suínos (ABCS) e a Associação das Empresas Brasileiras 
de Genética de Suínos (ABEGS) e contou com a participação 
do secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, José Gui-
lherme Leal. As novas unidades vão duplicar a capacidade 
de importações que as empresas podem fazer durante o ano 
para manter a atualização genética do rebanho nacional, 
além de reforçar a proteção sanitária do plantel.

CANANÉIA RECEBE NOVOS GALPÕES DE 
ALOJAMENTO E DUPLICA A CAPACIDADE DE 
IMPORTAÇÕES DAS EMPRESAS DE GENÉTICA
AS NOVAS UNIDADES FORAM INAUGURADAS COM A PARTICIPAÇÃO DO 
SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MAPA, JOSÉ GUILHERME LEAL 

N

política

Na sua fala de abertura, o secretário explicou 
que a EQC zela pela sanidade do rebanho suí-
deo brasileiro, e assim visa eliminar o risco de 
entrada de doenças que possam ser veiculadas 
por meio dos reprodutores importados. “A ceri-
mônia foi considerada mais um capítulo impor-
tante na biosseguridade de suínos no Brasil, um 
investimento que está sendo reforçado com 
essa ampliação importantíssima e um motivo de 
realização para a suinocultura brasileira, pois 
estamos construindo passos para continuar o 
crescimento da nossa produção.”
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O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, lembra que as obras 
inauguradas no evento são frutos de uma parceria público 
privada que teve início em 2015, com a assinatura do Pro-
tocolo de Intenções, e reforça que em dezembro de 2020, 
junto a Ministra foi assinado o acordo de cooperação téc-
nica número 73, no qual previa a ampliação da EQC.  “Em 
2019/2020, verificou-se a necessidade de ampliação da 
EQC, devido ao aumento do número de empresas de gené-
tica e das importações dos reprodutores, assegurando junto 
às empresas a manutenção das importações para atualiza-
ção genética e manutenção da competitividade do plantel 
brasileiro perante ao mercado mundial.”

CANANÉIA E SUA IMPORTÂNCIA 
NA SUINOCULTURA NACIONAL 
Localizada no município de Cananéia, que é formado por 
várias ilhas no litoral de São Paulo, a região apresenta con-
dições estratégicas de isolamento, que reduzem o risco de 
disseminação de patógenos, e assim resguarda o rebanho 
nacional, evitando a entrada de doenças exóticas de alto 
impacto ao país. A EQC pertence ao MAPA sob a gestão do 
Serviço Veterinário Oficial (SVO), sendo que a área de suínos 
reprodutores importados é de responsabilidade do MAPA, 
com apoio da ABEGS e ABCS.

Atualmente a EQC tem capacidade para mil animais e com 
a inauguração dos galpões esse número quase dobra, pas-
sando para 1800 suínos. Para gerar as melhorias o investi-
mento foi custeado pela ABEGS em parceria com o Mapa e a 
ABCS. O presidente da ABEGS, Alexandre Rosa, explica que a 
ABEGS representa atualmente 90% das empresas de gené-
tica de suínos atuantes no Brasil e é por isso que é uma das 
grandes responsáveis pelas obras inauguradas. “Essa par-
ceria modernizou e ampliou a nossa porta de conexão com 
o que há de melhor na genética suína mundial, duplicando a 
capacidade instalada da EQC e incrementando a sua estru-
tura operacional para atender o horizonte de expansão pre-
visto para o setor, o acordo de cooperação técnica firmado 

entre essas três entidades tem o estratégico papel 
de fortalecer a qualidade genética da suinocultura 
brasileira e reforçar o seu conceito de excelência 
sanitária para todo o mundo.” 

As obras vieram em um momento oportuno, devido 
a demanda de importação por parte das empresas 
de genética, que atualmente extrapola a capacidade 
de alojamento nos sítios existentes na EQC e por isso 
precisa-se de mais infraestrutura de alojamento 
(novos sítios) para poder atender o maior número de 
grupos de reprodutores suínos importados.  “Sem 
dúvida, o Brasil tem uma condição diferenciada com 
a sanidade do rebanho, sendo a operacionalização 
da EQC fundamental para a manutenção e avanço em 
biosseguridade nacional”, afirmou a diretora técnica 
da ABCS, Charli Ludtke

Além de dobrar a capacidade de importação de ani-
mais de alto valor genético, as novas unidades refor-
çam ainda mais a segurança e o controle na importa-
ção de suínos vivos para fins de reprodução. Com foco 
total em biosseguridade, os novos sítios construídos 
contam com modernos filtros de ar que reduzem os 
riscos de veiculação de patógenos. Para o diretor-exe-
cutivo da ABEGS, Nevton Brun, todos os novos proces-
sos empregados visam não apenas ampliar a segu-
rança do plantel nacional como ajudar a preservar o 
status sanitário da suinocultura brasileira.

AUTORIDADES PRESENTES
Autoridades como o prefeito de Cananéia, represen-
tantes de empresas de genética e lideranças da sui-
nocultura das afiliadas da ABCS estiveram presen-
tes no evento de lançamento. Na oportunidade todos 
fizeram um mini tour pelos novos galpões, onde 
puderam ver e entender melhor como funciona o dia 
a dia da EQC.

 A CERIMÔNIA É CONSIDERADA MAIS UM CAPÍTULO IMPORTANTE NA BIOSSEGURIDADE DE SUÍNOS NO BRASIL, 
UM INVESTIMENTO QUE ESTÁ SENDO REFORÇADO COM ESSA AMPLIAÇÃO IMPORTANTÍSSIMA E UM MOTIVO DE 
REALIZAÇÃO PARA A SUINOCULTURA BRASILEIRA, POIS ESTAMOS CONSTRUINDO PASSOS PARA CONTINUAR O 
CRESCIMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO. 

JOSÉ GUILHERME LEAL 
SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MAPA
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o Instituto Pensar Agro (IPA), a Associação 
Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) 

debateu junto a outras entidades do Agro, o Pro-
jeto de Lei (PL) do Senado nº 201 de 2016, que visa 
liberar a comercialização de consumo e distribui-
ção da carne de javali. Para falar sobre o tema a 
ABCS convidou a pesquisadora da Embrapa Suí-
nos e Aves, Virgínia Santiago Silva.

A agenda ocorreu no final do mês de outubro, de 
forma online e na oportunidade foi reforçada a 
necessidade da manutenção da saúde dos reba-
nhos de produção e os riscos que a comerciali-
zação e trânsito de suídeos asselvajados podem 
oferecer ao status sanitário do país. Assim como 
os riscos que animais de caça que podem ser 
reservatórios de patógenos oferecem à segu-
rança do alimento. Durante a explanação a pes-
quisadora mostrou que o PL gera preocupação 
quanto ao perigo direto a saúde humana, por não 
haver legislações vigentes para a comercializa-
ção dos animais de caça, principalmente quanto a 
inspeção e correto trânsito até chegar aos abate-
douros. “O resultado desse consumo é que poderá 
acarretar a disseminação de doenças contagio-
sas, já que os javalis são suscetíveis a diversos 
patógenos, podendo ser transmitidos pelo con-
sumo de alimentos (zoonoses)”, destacou a pes-
quisadora. O incentivo à caça e comercialização 
de suas carcaças, requer controles diferenciados 
e legislações pertinentes quanto aos órgãos res-
ponsáveis pela área, como Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA) de forma que não se 
coloque em risco a saúde pública.

PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNE 
DE JAVALI É DEBATIDO PELA ABCS E EMBRAPA

N

O PROJETO DEBATIDO ESTABELECE CONDIÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO, 
CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS RESULTANTES 
DO ABATE DE JAVALIS, O QUE GERA PREOCUPAÇÃO NO SETOR SUINÍCOLA

No atual momento, o Brasil, enfrenta discussões sobre a 
Peste Suína Clássica (PSC) e Peste Suína Africana (PSA), dessa 
forma incentivar a comercialização de suídeos asselvajados 
pode acarretar em um risco muito maior, já que muitos pató-
genos resistem a processos como a refrigeração e necessi-
tam de controles como o uso de calor para que a carne possa 
ser consumida. Para a pesquisadora da Embrapa, se não hou-
ver regulamentações claras emitidas pelos órgãos compe-
tentes o PL poderá incentivar o abate de animais e a comer-
cialização de carcaças com alto risco de contaminações e 
disseminação de doenças. “Temos que lembrar que os javalis 
são animais de vida livre e sem programas de controles sani-
tários envolvidos em sua criação, não havendo procedimen-
tos que assegurem a inocuidade do alimento a ser consu-
mido”, disse Virgínia.  

Ao final da reunião a ABCS sugeriu que os órgãos competentes 
sejam ouvidos nesse debate no Parlamento, como MAPA e MMA 
para que eles façam as devidas adequações e sugestões. Lem-
brando que o PL está em fase de tramitação conclusiva, pois já 
passou pelo Senado e está na Câmara aguardando o despacho 
do presidente da Casa.
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presidente da Associação Brasileira de Criadores de 
Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, participou, no final do 

mês de outubro, da última reunião da Câmara Setorial de Aves 
e Suínos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) deste ano. Na oportunidade, a pedido da ABCS, 
a equipe técnica da Pasta apresentou os resultados alcança-
dos no projeto piloto de vacinação contra Peste Suína Clás-
sica (PSC) em Alagoas e as próximas etapas para 2022. 

De acordo com a apresentação do chefe da Divisão de Sani-
dade dos Suídeos do Departamento de Saúde Animal (DSA) 
do MAPA, Guilherme Takeda foram 60 dias de trabalho para 

política

CONTINUIDADE DO PLANO DE 
ERRADICAÇÃO CONTRA PSC EM ALAGOAS 

É TEMA DA CÂMARA SETORIAL DO MAPA
ÚLTIMA AGENDA DE 2021 TROUXE OS RESULTADOS DA PRIMEIRA 

FASE DO PROJETO PILOTO DE VACINAÇÃO CONTRA PSC EM 
ALAGOAS E AS PRÓXIMAS ETAPAS PARA 2022

O realizar a primeira fase da vacinação. Ao todo a 
equipe de vacinadores visitou 7.018 propriedades, 
sendo que 80% dessas propriedades foram de novos 
cadastros, resultando em 106.881 suínos vacinados.  
Já a segunda etapa da campanha de vacinação está 
prevista para fevereiro de 2022. Takeda explicou 
que o saldo dessa primeira fase de trabalho em con-
junto com a iniciativa privada foi muito positivo, visto 
todos os números da campanha. Completando a fala 
do Takeda, o presidente da Câmara Setorial, Ricardo 
Santin, agradeceu todo o empenho do MAPA e o 
envolvimento dos servidores da Pasta com o tema.
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Para o presidente da ABCS a erradicação e com-
bate da PSC na Zona não Livre (ZnL), partindo de 
Alagoas, foi umas das prioridades do sistema 
ABCS em 2021 e continuará no radar da entidade 
em 2022. “Ser um dos protagonistas nesse pro-
jeto junto com outras entidades é sem dúvida uma 
grande conquista para os produtores de suínos”. 
Lopes reforçou ainda que a continuidade da vaci-
nação tanto em Alagoas, quanto nos outros esta-
dos da ZnL é primordial para erradicar a doença. 

BRASIL LIVRE DE PSC É PRIORIDADE 
PARA A SUINOCULTURA NACIONAL 
O piloto de Alagoas faz parte do Plano Estratégico Brasil Livre 
de PSC, criado através de uma importante parceria público-pri-
vada entre o Serviço Veterinário Oficial (MAPA e ADEAL) e as ins-
tituições que têm atuado representando o setor privado, como a 
ABCS, a ABPA, a CNA/SENAR, o IICA e a Zoetis. A ABCS e a ABPA, 
juntas, apoiaram o Projeto em Alagoas com um montante de R$ 
1.300.000,00 e somente na primeira etapa o aporte foi de quase 
R$900.000,00, segundo os dados do MAPA sobre a campanha.

RESULTADOS 
POSITIVOS PARA 
SUINOCULTORES 
INTEGRADOS

Comissão de Aves e Suínos da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) realizou a última agenda do ano no início do 
mês de novembro, a reunião trouxe um compi-
lado das atividades realizadas este ano pelo setor 
de integrados da Confederação junto às entida-
des do agro e também as projeções para o setor 
em 2022. Dentre os destaques estão: o Manual de 
Funcionamento das Comissão para Acompanha-
mento, Desenvolvimento e Conciliação da Inte-
gração (CADECs) e a pesquisa feita com os produ-
tores integrados sobre a relação entre integra-
dos e integradoras nas suas regiões, e o cumpri-
mento de algumas exigências da lei. A equipe da 
CNA apresentou os dados da enquete que reve-
laram pontos positivos e negativos em relação as 
CADECs e a CNA pretendem utilizar esses dados 
para trabalhar de forma cada vez mais positiva 
e embasada para melhorar a regulamentação e 
implementação da Lei da Integração, a fim de tra-
zer maior segurança aos produtores e melhorias 
na remuneração dos mesmos. 

A equipe jurídica da Comissão de Aves e Suínos da 
CNA explicou também que o trabalho desenvol-
vido pelo Senar e pela CNA para orientar o produ-
tor, formar lideranças e fundamentar as regras 

possibilitou conquistas importantes e está trazendo melhorias 
nas negociações. Como destaque desse trabalho jurídico hou-
veram duas vitórias dos produtores nas justiças estaduais que 
começam a formar uma jurisprudência positiva com base na Lei 
de Integração. A primeira é a de que o mandato do produtor repre-
sentante da CADEC permanece mesmo que ele seja desligado do 
sistema de integração e a segunda é a de que os financiamentos 
bancários devem ser concedidos com base em parâmetros técni-
cos e de remuneração aprovados em reuniões da CADEC.

Para o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, todo o esforço do 
sistema CNA e da ABCS é para garantir o melhor alinhamento 
e simetria das informações dos integrados. “Na suinocultura 
evoluímos muito neste ano com o trabalho do consultor Nilton 
indo às reuniões das CADECs e debatendo de forma técnica e 
profissionalizada com os líderes dos produtores e das indús-
trias. Porém, ainda carecemos de mais segurança jurídica para 
essa relação, e regulamentação de alguns aspectos da Lei de 
Integração a fim de melhorar ainda mais esse importante sis-
tema produtivo para a suinocultura nacional”. Lopes reforçou 
ainda que este trabalho da ABCS terá continuidade e deve ser 
ampliado em 2022 podendo ser utilizado como base para os avi-
cultores também.

A

ACESSE A CARTILHA
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APOIO:

FUNDO 
NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
DA SUINOCULTURA

O FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
SUINOCULTURA (FNDS) É 
UMA INICIATIVA DA ABCS EM 
PARCERIA COM AS ENTIDADES 
ESTADUAIS E REGIONAIS E 
CONTA COM O APOIO DO SEBRAE 
PARA PERENIZAR SUA ATUAÇÃO 
NO AGRONEGÓCIO EM PROL DOS 
SUINOCULTORES BRASILEIROS.
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o dia 25 de novembro (quinta-feira), Brasília 
sediou o 3º Simpósio Distrital de Suinocultura. O 

evento promovido pela Associação de Criadores de Suí-
nos e Sindicato dos Suinocultores do Distrito Federal 
(DFSuin/Sindisuínos), em parceria com a empresa Vet-
market Agronegócios, foi realizado no CTG – Sinuelo da 
Saudade. Segundo o gestor executivo da DFSuin, Dou-
glas Rocha, essa edição  marcou a retomada dos even-
tos presenciais da Suinocultura do DF. “Ainda mantendo 
regras sanitárias e normas de segurança devido à Covid-
19, o encontro teve público limitado sendo restrito aos 
associados (produtores, frigorí foi  dividida em quatro 
painéis que abordaram temas atuais de grande relevân-
cia para a biosseguridade e sustentabilidade econô-
mica do setor.

DFSUIN PROMOVE 
3º SIMPÓSIO 

DISTRITAL DE 
SUINOCULTURA

N

O ENCONTRO FOI DESTINADO AOS 
PRODUTORES, PROFISSIONAIS 
DAS GRANJAS E DEBATEU 
TECNOLOGIA E NOVOS DESAFIOS 
DA PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Conduzido por especialistas da área de saúde e nutrição 
animal, o encontro apontou também os desafios da sui-
nocultura para 2022 em termos de sanidade nas granjas 
para evitar a entrada de doenças que possam atrapalhar 
as exportações e o mercado interno. Para o presidente 
da DFSuin, Josemar Medeiros, o Simpósio representa 
uma oportunidade de conhecimento sobre a dinâmica 
econômica do setor e suas principais inovações, além 
de integrar todos os elos da cadeia de produção. “A Sui-
nocultura é muito impactada pela inovação tecnológica 
e pelos custos de produção. Sempre são lançados novos 
equipamentos, novos produtos e novos desafios. E uma 
das missões da nossa Associação, é promover formação 
técnica e informação dessas novidades para as pessoas 
que trabalham no dia a dia nas granjas.” 
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Associação dos Granjeiros Integrados do Estado de 
Goiás (Agigo), entidade contribuinte do Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), ampliou 
mais uma vez as fronteiras do tradicional Festival do Leitão 
de Rio Verde, levando o tema suinocultura de alto desempe-
nho para profissionais de todo o Brasil. Realizado na última 
quarta-feira (27), o evento conduzido pelo diretor executivo 
da Agigo, Iuri Pinheiro Machado, contou com a participa-
ção ao vivo de 200 participantes, que assistiram a palestras 
ministradas por especialistas sobre os desafios e otimiza-
ção de resultados na produção de suínos, alta performance 
na creche e terminação, princípios para concepção de pro-
jetos em granjas e também sobre o impacto das pessoas na 
suinocultura de alto desempenho.

A

AGIGO LEVA 
TRADICIONAL FESTIVAL 
DO LEITÃO DO RIO VERDE 
PARA TODO O BRASIL 

AGS PARTICIPA DO 
SEMINÁRIO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR 
NUTRICIONAL DA PUC GOIÁS

o dia 26 de outubro, a Associação 
Goiana de Suinocultores (AGS), em 

parceria com a ABCS, participou do Semi-
nário Integrado de Segurança Alimen-
tar Nutricional da PUC Goiás, oferecendo 
uma palestra sobre a saudabilidade da 
carne suína, ministrada pela nutricio-
nista e consultora da ABCS, Thaliane Dias, 
para capacitar alunos do curso de nutri-
ção e de outras áreas da saúde. Na oca-
sião, Thaliane falou sobre os aspectos 
nutricionais e benefícios no consumo de 
carne suína, disseminando informações 
completas e atualizadas com o intuito de 
quebrar paradigmas e preconceitos, apre-
sentando informações teóricas a respeito 
da cadeia produtiva de suínos no Brasil de 
forma didática para preparar os futuros 
profissionais que poderão indicar essa 
proteína a seus pacientes, aumentando 
mais ainda o potencial deste produto.

N

O evento continua disponível no Youtube e já conta-
biliza mais de 850 acessos. Além disso, o festival se 
preocupou também em realizar uma campanha soli-
dária para ajudar a Associação Beneficente André 
Luiz (ABAL), um lar para velhinhos localizado em Rio 
Verde (GO). Na ocasião, os participantes doaram mais 
de R$ 17 mil reais que serão usados para oferecer pro-
teína animal na alimentação diária dos residentes do 
lar, arcar com itens de higiene, como fraldas, salário 
dos funcionários e medicamentos.
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Associação dos Suinocultores de Minas Gerais 
(ASEMG) em parceria com a Secretaria de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA-
-MG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico (SEDE), Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, 
Espírito Santo e Distrito Federal (AFRIG), SINDUSCARNE 
e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG) realizou no dia 27 de outubro, o Seminário de 
Promoção de Exportações do Setor de Suínos de Minas 
Gerais. “O objetivo deste seminário é fazer com que 
as pequenas empresas, em nosso caso específico: os 
pequenos frigoríficos, consigam exportar. Buscando 
analisar quais são os fatores que impedem que nós 
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ASEMG PROMOVE SEMINÁRIO DE 
PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO 

SETOR DE SUÍNOS DO ESTADO JUNTO 
AO GOVERNO DE MINAS GERAIS
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Associação dos Suinocultores do Estado de 
Minas Gerais (ASEMG), realizou no mês de 

outubro mais uma edição do Projeto 5ª especial: 
“O encontro da Suinocultura Mineira” com o tema: 
Gestão de custos com foco na suinocultura. O 
evento tem como objetivo promover a capacita-
ção, troca de experiências entre os suinocultores 
do Estado e de levar informação de alta qualidade 
ao produtor mineiro. O presidente da ASEMG, 
João Carlos Bretas Leite ressalta que: “O tema é 
extremamente importante para nós, suinoculto-
res, nossa gestão de custos. Atualmente nossos 
gastos estão muito altos, por isso trouxemos um 
especialista para nos auxiliar neste problema”, 
afirmou o presidente. 

exportamos, então vamos trabalhar juntos”, afirmou o 
presidente da ASEMG, João Carlos Bretas Leite.

O Subsecretário de Política e Economia Agropecuá-
ria João Ricardo Albanez afirmou que;” Este seminá-
rio é o início da discussão da evolução que teve o setor, 
os potenciais compradores dos nossos produtos, os 
entraves sanitários e aduaneiros e também as possibi-
lidades de recursos financeiros para os empreendedo-
res buscarem novos mercados”; disse o subsecretário. O 
seminário está disponível através do canal do youtube da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (SEDE).

ASEMG REALIZA NOVA EDIÇÃO 
DO PROJETO 5ª ESPECIAL

O convidado do evento Christiano Nascif, zootec-
nista, Diretor da Labor Rural e Superintendente 
do SENAR MINAS que discorreu sobre o tema afir-
mou que: “Dentro de uma granja de suínos três 
fatores são fundamentais: Escala, Custo e Preço. 
O custo e a escala estão muito ligados à gestão do 
técnico, do empresário, do produtor, à gestão do 
corpo de mão de obra e do gerente. O preço já está 
ligado à gestão da interferência, onde o mercado 
é soberano, com variáveis que não controlamos. 
Na questão do custo equilibrado e no ganho de 
eficiência, é onde nós podemos agir para depen-
dermos menos do preço do mercado”, explicou 
Christiano Nascif. A palestra está disponível atra-
vés do canal do youtube da entidade.
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arceira da ABCS e contribuinte do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), a 

Saudali Alimentos lançou no mês de outubro a nova iden-
tidade visual para a marca e para os rótulos dos produ-
tos, que foram reposicionados nas linhas Saudali, Apre-
ciatta e Saborear, com uma campanha que tem como 
objetivo resgatar o prazer de comer pratos afetivos que 
contam histórias. Os novos rótulos foram pensados para 
trazer com clareza as informações sobre as caracterís-
ticas dos produtos, valorizando o simples. Para dar tom 
à sua nova fase, a empresa conta com a dupla sertaneja 
César Menotti e Fabiano como embaixadores da marca. 
Eles visitaram o frigorífico para conhecer o processo de 
produção, atentos às etapas essenciais para garantir 
sabor aos alimentos comercializados. 
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Associação dos Suinocultores do 
Vale do Piranga (Assuvap Coosui-

ponte) e o frigorífico Saudali Alimentos 
realizaram em parceria com a ABCS, nos 
dias 20, 21 e 22 de setembro, o curso Capa-
citação em Tecnologia de Cortes Suí-
nos, ministrado pelo consultor de cortes 
da ABCS, Marcos Bisinella. Por meio do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura (FNDS), o curso abordou as 
boas práticas de manipulação e aprovei-
tamento completo da carcaça suína, além 
de demonstrar os melhores formatos de 
apresentação das carnes nas gôndolas e 
outras dicas para os 36 profissionais de 
açougue das cidades de Ponte Nova, Pie-
dade, Mariana e Viçosa em Minas Gerais, 
capacitados com foco no melhor atendi-
mento aos consumidores dos 11 açougues 
e dos 2 supermercados participantes. 

A

P

ASSUVAP E ABCS LEVAM 
CURSO DE CORTES PARA 
11 AÇOUGUES MINEIROS 

SAUDALI LANÇA NOVA 
IDENTIDADE VISUAL 

Além da rastreabilidade dos animais, a Saudali Alimen-
tos tem como diferencial o abate humanitário, que 
envolve a proximidade entre as granjas e o frigorífico, 
evitando o estresse dos animais em longos percursos, 
bem como a climatização das baias e cuidados espe-
ciais no manejo. Esse processo cuidadoso está forte-
mente atrelado ao propósito da empresa, de conectar as 
pessoas às suas origens a partir do sabor. 
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Associação dos Suinoculto-
res do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba (Astap) realizou no dia 25 de 
outubro, um webinar em homenagem 
a Semana nacional da carne suína e 
a semana do ovo, em parceria com a 
ABCS e uma empresa de nutrição e 
saúde animal parceira da associação 
mineira. A ação contou com a pales-
tra da nutricionista e consultora da 
ABCS, Thaliane Dias, que falou sobre 
a saudabilidade e qualidade da carne 
suína, reforçando seu valor nutricio-
nal e custo-benefício para os presen-
tes no evento. 

om apoio da ABCS, a Suinco realizou nos 
dias 11 e 12 de novembro, o curso de capaci-

tação em tecnologia de cortes suínos para a rede 
Dia Supermercado em Minas Gerais. O curso foi 
ministrado pelo consultor da ABCS, Marcos Bisi-
nella, por meio do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Suinocultura (FNDS). Na ocasião, 
Bisinella mostrou todo o potencial que envolve a 
preparação dos cortes suínos, aproveitamento 
da carcaça e boas práticas de manipulação, 
além das melhores formas de apresentação da 
carne suína na gôndola, capacitando 50 profis-
sionais da área de açougue. 
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ASTAP DESTACA IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL 
DA CARNE SUÍNA DURANTE EVENTO

SUINCO REALIZA 
CURSO DE CORTES 
COM A REDE DIA 
SUPERMERCADO
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Acrismat esteve presente também no Fórum das 
Mulheres, executado para debater o protagonismo 

feminino durante o Outubro Rosa, no dia 28 de outubro. Con-
vidado pela Associação, o chef de cozinha André Rabelo 
esteve no comando de uma oficina gastronômica com carne 
suína. A ação contou com a participação da palestrante Pati 
Lisboa, terapeuta e colunista da rádio BH FM, apoio da ABCS 
e em parceria com o Sebrae, Sindicato Rural de Sorriso, Pro-
jeto Cultivando Vida Sustentável, Mulheres da Poranga e o 
Clube Amigos da Terra - CAT Sorriso. As ações alcançaram 
ao todo um público de mais de 170 pessoas.  

om o apoio da ABCS e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura (FNDS), a Associação dos 
Criadores de Suínos de Mato Grosso 
(Acrismat) movimentou a suinocultura 
mato-grossense durante a última semana 
do mês de outubro com uma palestra 
sobre Fábricas de  Ração, ministrada pelo 
médico veterinário Stefan Rohr, para 
todos os profissionais e produtores  que 
atuam nos diferentes elos da cadeia suiní-
cola. Dentro do tema “Nossas fábricas 
de ração estão prontas para enfrentar a 
atual realidade? O que precisamos dar 
maior atenção?”, o especialista abordou a 
importância de entender as boas práticas 
e os pontos relevantes das normas sobre 
fábrica de ração e suas últimas atualiza-
ções publicadas.   
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AACRISMAT 
REALIZA OFICINA 

GASTRONÔMICA 
NO FÓRUM DAS 
MULHERES DE 

SORRISO 

ACRISMAT LEVA DEBATE 
SOBRE FÁBRICAS DE RAÇÃO 
PARA MATO GROSSO 
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ABCS promoveu no dia 9 de setembro, mais 
uma palestra sobre fábricas de ração, ofere-

cidas para os contribuintes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), desta 
vez para a Associação de Suinocultores do Espírito 
Santo (Ases). Na ocasião, o especialista no tema 
e consultor da ABCS, Stefan Rohr,  falou sobre a 
rotina e os desafios das fábricas de ração e também 
sobre as legislações vigentes na palestra “Nossas 
fábricas de ração estão prontas para enfrentar a 
atual realidade? O que precisamos dar maior aten-
ção?”. O evento contou com apoio dos frigoríficos 
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A

ABCS E ASES OFERECEM 
PALESTRA SOBRE FÁBRICA 

DE RAÇÃO PARA ASSOCIADOS
Cofril, Mosquini e Zuculoto e teve em sua aber-
tura o diretor executivo da ASES, Nélio Hand, que 
ressaltou a importância do assunto. “Nos últimos 
anos, esse é um tema que vem sendo debatido, 
não somente pela suinocultura, mas também em 
outros segmentos produtivos, já que se trata de 
uma temática muito relevante e que necessita de 
muita atenção. A adequação das fábricas de ração 
de cada granja é fundamental para que se possa 
estar em regularidade diante das normas estabe-
lecidas e produzindo com segurança que se reflete 
na qualidade que o mercado deseja”, enfatizou. 
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m parceria com a Associação Paulista de 
Criadores de Suínos (APCS) e o frigorífico 

Frigodeliss, contribuintes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), a ABCS 
realizou durante os dias  18 a 21 de outubro, cursos 
de corte para três supermercados em São Paulo. 
Os supermercados Big Bom, Davita e São Vicente 
receberam o consultor de cortes da ABCS, Marcos 
Bisinella, capacitando cerca de 80 colaboradores 
de açougue sobre as boas práticas de manipulação 
e aproveitamento completo da carcaça suína, além 
de demonstrar os melhores formatos de apresen-
tação das carnes nas gôndolas, estimulando assim 
o interesse dos consumidores.

ABCS acompanhou no dia 13 de setembro o lançamento da 
nova linha de cortes suínos especiais do frigorífico Cowpig 

- Empório da carne, desenvolvida em parceria com o chef de 
cozinha, Jimmy Ogro. A linha completa conta com cortes clás-
sicos como o lombo, pernil, picanha, pancetta e torresmo, além 
de diversos tipos de linguiças feitas com lombo, lombo e bacon, 
lombo e queijo, toscana fina, toscana apimentada fina e chou-
riço. Já entre os cortes que se destacam como especiais estão 
o bife ancho, assado de tira, carré francês, costela, prime rib, 
shoulder e joelho. Todos resfriados e embalados a vácuo, pron-
tos para serem preparados no forno, fogão ou churrasqueira. 
No evento de lançamento que aconteceu em São Paulo, a dire-
tora de marketing e projetos da ABCS, Lívia Machado, prestigiou 
a marca, que é contribuinte do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Suinocultura (FNDS), discursando no evento e relem-
brando a parceria de longa data e os resultados alcançados 
através do impulsionamento da proteína suína no país. 

ABCS promoveu na última quinta-feira, 23 de setembro, mais 
uma palestra sobre fábricas de ração, oferecidas para os con-

tribuintes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura 
(FNDS), desta vez para a Associação Paulista de Criadores de Suí-
nos (APCS). Na ocasião, o especialista no tema e consultor da ABCS, 
Stefan Rohr,  falou sobre a rotina e os desafios das fábricas de ração 
e também sobre as legislações vigentes na palestra “Nossas fábri-
cas de ração estão prontas para enfrentar a atual realidade? O que 
precisamos dar maior atenção?”. O evento contou com a participa-
ção das granjas e frigoríficos associados, todos em busca de apri-
morar a suinocultura nacional ao lado da ABCS. 
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COWPIG LANÇA NOVA LINHA DE 
CORTES ESPECIAIS ASSINADOS 
PELO CHEF JIMMY OGRO
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Polinutri preparou um treinamento interno para 
toda a equipe de suinocultura visando aprofundar 

conhecimentos e promover integração das áreas técni-
cas e comercial. De forma virtual e quinzenal, às segun-
das-feiras no período da manhã, a ação ocorreu de julho a 
outubro com 35 participantes.

Durante os quatro meses, os participantes conferiram 
diversas abordagens explanadas por profissionais da 
Polinutri, consultores externos, professores e pesquisa-
dores da área suinícola. Nomes como André Viana; Bruno 
Silva; Dalton Fontes; Fabiana Miuki; Fernanda Leite; Gil-
mara Adada; Julio Flávio Neves; Karina Dosualdo; Lis 
Xavier; Natalia Sitanaka; Dra. Nazaré Lisboa; Neuri Frie-
derizi; Rafael Pallas; Sergio Carrer; e Valdecir Pietrobelli 
compuseram a grade.

De acordo com a médica veterinária Nazaré Lisboa, pro-
prietária da empresa Consuitec, o dinamismo da sui-
nocultura industrial requer informações e atualizações 
periódicas. “Ações como essa motivam todos os profis-
sionais ligados à atividade. Isso porque propõe soluções 
refinadas para profissionais de campo que estão na linha 
de frente das granjas. Debater e entender temas como 
a habilidade materna de uma matriz suína que evoluiu 
muito geneticamente, por exemplo, facilita as tomadas 
de decisões para as melhorias das instalações, manejo, 
saúde, bem-estar e nutrição”, discorre a Dra. Nazaré.

POLINUTRI REALIZOU 
TREINAMENTO INTERNO PARA 

EQUIPE DE SUINOCULTURA

A

entre amigos

Segundo André Viana, palestrante desta edição e Chief 
Technology Officer da Polinutri, o treinamento apre-
sentou diversas soluções com vistas aos desafios dos 
clientes. Também, reforçou a preocupação da empresa 
com a manutenção do conhecimento técnico. “A rapi-
dez da mudança torna importantíssima a cooperação 
com universidades, centros de pesquisa e parceiras. O 
intercâmbio de informações torna o processo de criação 
de novas ideias mais fácil, abrindo novos horizontes na 
mente dos nossos colaboradores, despertando curiosi-
dade e atenção para novas frentes de pesquisa e traba-
lho”, completa.

O médico veterinário Felipe Ceolin, Gerente da Uni-
dade de Negócios Suinocultura Polinutri, reforça que os 
temas tratados envolveram as diversas fases de produ-
ção da suinocultura e, durante todo o percurso, o enga-
jamento e interesse dos participantes foram determi-
nantes para o sucesso do treinamento. “A cada novo 
treinamento realizado subimos a régua da nossa equipe, 
melhoramos a entrega e geramos mais valor para os nos-
sos clientes”, conclui.

TREINAMENTO TEVE COMO PRINCIPAL OBJETIVO 
ELEVAR O PATAMAR DE CONHECIMENTO DOS 

COLABORADORES DA POLINUTRI
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 DNA South America, parceira da norte-americana DNA 
Swine Genetics, desembarcou no Brasil em 2019 para 

agregar valor e competitividade à suinocultura do país. Desde 
então, evolução genética, sanidade, sustentabilidade e biosse-
gurança são prioridades em todos os nossos processos: da pro-
dução ao transporte e distribuição do material genético.

DNA SOUTH AMERICA 
CHEGA AO BRASIL

A

entre amigos

Baseamo-nos em três pilares fundamentais, que 
são nossos guias em tudo o que fazemos: faça 
o que é certo, dê o seu melhor e trate os outros 
da maneira como você gostaria de ser tratado. É 
assim que buscamos levar as soluções mais efi-
cientes aos suinocultores brasileiros!
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entre amigos

GRANJA RIO VERDE ENTRA EM 
OPERAÇÃO E ABRE NOVA FRENTE 

DE NEGÓCIOS PARA A COOASGO

UMA DAS MAIS MODERNAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS DO 
BRASIL, A GRANJA RIO VERDE VAI OPERAR COMO NÚCLEO FILIAL DE 
REBANHO FECHADO E ATENDERÁ A EMPRESA AGROCERES PIC NA 

PRODUÇÃO DE ANIMAIS DE ALTÍSSIMO PADRÃO GENÉTICO. PRIMEIRAS 
MATRIZES JÁ CHEGARAM AO MERCADO. 
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Cooperativa Agropecuária São Gabriel do 
Oeste (Cooasgo) acaba de dar um passo 

decisivo para ampliar seus horizontes na sui-
nocultura brasileira. Depois de quatro anos de 
intenso trabalho, e investimento de mais de R$ 73 
milhões, a cooperativa sul-mato-grossense deu 
início às operações da Granja Rio Verde. 

Uma das mais modernas unidades de produção de 
suínos do País, a Granja Rio Verde vai operar como 
Núcleo Filial de Rebanho Fechado e atenderá a 
empresa Agroceres PIC na produção de animais 
de altíssimo padrão genético. São, ao todo, cinco 
mil fêmeas alojadas, entre avós e bisavós, e capa-
cidade para produzir um volume superior a 160 mil 
animais por ano, dentre os quais, 40 mil matrizes 
Camborough.

O investimento é estratégico para a Cooasgo. 
Além de fornecer fêmeas suínas de excelente qua-
lidade genética para seu próprio sistema de suí-
nos, ampliando a competitividade de seus produ-
tores, a cooperativa ingressa em um novo e ren-
tável negócio, o de venda de material genético. 
Rodando com capacidade plena desde novembro, 
a Granja Rio Verde produz cerca de 1.200 fêmeas 
por semana que são distribuídas no Brasil inteiro.

“A Granja Rio Verde representa um divisor de águas 
para nossa produção de suínos. Trata-se de um 
momento ímpar não apenas para a Cooasgo, mas 
também para toda a suinocultura do estado do 
Mato Grosso do Sul”, comenta Sergio Luiz Marcon, 
presidente da Cooasgo. “Essa unidade vai nos per-
mitir oferecer a mais elevada tecnologia genética 
para os suinocultores, ajudando-os a aumentar 
sua produtividade e rentabilidade e, consequente-
mente, a desenvolver ainda mais a suinocultura de 
nossa região”.  

De acordo com o presidente da Cooasgo, o início 
da produção da Granja Rio Verde configura um 
marco e alça a produção de suínos da coopera-
tiva a um outro patamar. “Nossa parceria com a 
Agroceres PIC é estratégica e abre um novo campo 
de atuação para a Cooasgo, que é produção de 

A material genético de altíssima qualidade. Um novo negó-
cio, uma parceria de muito valor, que vai incrementar 
ainda mais o nosso faturamento, elevando o patamar da 
cooperativa”, avalia Marcon.

O ESTADO DA ARTE NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
Uma das principais características do projeto está em 
seu alto padrão tecnológico e sanitário. Instalada numa 
área de 60 hectares, com 40,5 mil m² de área construída, a 
nova unidade de produção da Cooasgo foi projetada para 
atender às atuais legislações internacionais de boas prá-
ticas de produção e bem-estar animal. Todos os proces-
sos produtivos são automatizados e as instalações total-
mente climatizadas. A unidade foi construída numa área 
totalmente isolada para garantir o mais elevado status 
sanitário.   

A granja da Cooasgo opera com sistema de monitora-
mento genético para produção fechada AGPIC Plus. Com 
o foco voltado à máxima sanidade, o programa promove 
a auto reposição do plantel por meio da Genética Líquida 
Agroceres PIC, minimizando o risco de introdução de 
agentes infecciosos, além de proporcionar um progresso 
genético consistente, aumentando a eficiência produ-
tiva dos plantéis.

Para Nevton Hector Brun, gerente de Produção da Agro-
ceres PIC, o início da produção da Granja Rio Verde coroa 
o trabalho que a Cooasgo vem desenvolvendo há muito 
tempo em benefício da suinocultura do centro-oeste e 
que, agora, a projeta no cenário suinícola nacional.   

“A moderna estrutura da Granja Rio Verde, que opera com 
tecnologia de ponta, equipamentos de última geração 
e atende às mais rigorosas regras de biossegurança e 
bem-estar animal, vão proporcionar benefícios econô-
micos não apenas para o sistema produtivo da Cooasgo, 
mas também para suinocultura brasileira, que receberá 
matrizes com altíssimo nível genético e sanitário, pro-
venientes de uma das granjas mais modernas do país”, 
afirma. “Para nós da Agroceres PIC é motivo de grande 
orgulho participar desse projeto. Além de reforçar a par-
ceria que temos com a Cooasgo, a Granja Rio Verde é 
parte essencial de nosso planejamento estratégico de 
ampliar nossa capacidade de produção de matrizes Cam-
borough para atender o mercado brasileiro”.   
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ADITIVOS
> POLI-CROMO - CARNITINA

> POLI-BIO - CASC

> PRÉ LAC 50

NÚCLEOS
> NUTRI MATRIZES (GESTAÇÃO, LACTAÇÃO E REPOSIÇÃO)

RAÇÕES
> SUPER TRATO FLUSHING

> NUTRI-MACHO

> PROLÍFICA

CONCENTRADO PROTEICO ENERGÉTICO
> POLI-LACTAÇÃO

Aditivos, núcleos, rações e concentrados proteico 
energéticos combinados para promover o mais alto 

desempenho reprodutivo da sua criação.

Programa nutricional para
fêmeas suínas em período reprodutivo

A nossa resposta para o desafio de nutrir fêmeas de alto potencial genético.

polinutri.com.br (11) 2101-0201 /polinutri /polinutrioficial
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Para agregar valor à suinocultura, evolução 
genética, sanidade, sustentabilidade e 
biossegurança são nossas prioridades!

Acesse dnasouthamerica.com 
e conheça nossas soluções.

Acesse dnasouthamerica.com 
e saiba mais sobre nossas soluções.
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