revista da

suinocultura
PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUÍNOS

SNCS: CADEIA
DE SUÍNOS E
VAREJISTAS UNIDOS
POR UM PROPÓSITO

39
ANO 10 | 2022

CAMINHO ABERTO PARA A CARNE SUÍNA: A
PROTEÍNA DA OPORTUNIDADE

ABCS LANÇA LIVRO TÉCNICO NO MAIS
IMPORTANTE EVENTO CIENTÍFICO DA
SUINOCULTURA MUNDIAL

editorial

S

ejam bem-vindos a mais uma edição da Revista da Suinocultura, um dos muitos canais de comunicação da ABCS
com a cadeia suinícola. Nesta edição separamos para vocês,
nossos parceiros, um compilado da décima edição da Semana
Nacional da Carne Suína (SNCS), com estratégia, tema, redes
participantes, campanhas nacionais e resultados expressivos alcançados em prol do incentivo ao consumo da proteína
suína, e do escoamento do excedente da produção no mercado
interno. Nessas páginas vocês poderão acompanhar o trabalho
de 27 bandeiras, que juntas venderam quase 600 mil quilos de
carne suína, o suficiente para alimentar o quinto maior estádio
do Brasil, lotado, 120 vezes!
Além disso, as atuações das áreas técnica e política não pararam no período. Lançamos com sucesso o livro “O Uso prudente e eficaz de antibióticos na suinocultura” no mais importante evento científico da suinocultura mundial, concluímos
a segunda etapa de vacinação contra Peste Suína Clássica no
estado de Alagoas e nos reunimos com importantantes lideranças políticas governamentais e do agro, como a bancada ruralista e o Ministério da Economia, para dar andamento às solicitações de medidas emergenciais de apoio à suinocultura. Trazemos também a atuação das associações estaduais e regionais e os frigoríficos parceiros contribuintes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), e um espaço
dedicado às empresas do setor que participam do programa
Empresa Amiga da Suinocultura.
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mercado
CAMINHO ABERTO
PARA CARNE SUÍNA:
A PROTEÍNA DA
OPORTUNIDADE
O

cenário atual tem aberto as portas para nossa proteína. Carne de qualidade, valor acessível e com
grande potencial no médio prazo. Isso é o que mais ouvi
do varejo sobre o momento da nossa carne ao falarem sobre os resultados que tiveram nessa edição da
Semana Nacional da Carne Suína. Há anos trabalhamos
para abrir espaço nas gôndolas dos maiores supermercados do país para mais cortes suínos e não tenho dúvidas que chegamos lá.
A ABCS desenvolve estratégias no mercado nacional há
mais de uma década para aumentar a confiança na carne
suína produzida pelos brasileiros. Aplicamos ações massivas de comunicação para diferenciar a proteína, agregar valor e gerar oportunidade de mais consumidores
experimentarem nosso produto.
A evolução no consumo per capita de carne suína é bem-sucedida porque enquanto cadeia avançamos a porteira e decidimos comunicar a melhoria na qualidade da
carne e a tecnificação da nossa produção. Informamos
ao consumidor – com ajuda essencial e imprescindível
do varejo – que os cortes suínos são mais magros hoje
do que há 15 anos, que o lombo suíno agora é tão magro
quanto o peito de frango sem pele.
Todos os dias o nosso trabalho como cadeia e aqui incluo
os produtores, frigoríficos, empresas fornecedoras que
contribuem com o Programa Empresa Amiga da Suinocultura e também o varejo, é posicionar a carne de suína
como uma proteína magra e uma excelente escolha para
todas as ocasiões de consumo.
Para isso precisamos agir juntos para permanecer relevante para o consumidor (cortes, ofertas, apresentação); multiplicar as informações de qualidade sobre
os benefícios da carne suína; gerar boas experiências
de consumo, com receitas e novas possibilidades de
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preparo; avançar na categoria atendendo as mudanças
de perfil de consumo e criar novas oportunidades para
carne suína em regiões como o Nordeste.
O Brasil tem um potencial gigantesco para consumir carne
suína nos próximos anos por ser uma proteína magra, de
qualidade e com preço acessível. O fato do consumo per
capita ainda permanecer abaixo dos níveis nos mercados desenvolvidos destaca o enorme potencial de crescimento futuro para o nosso segmento. Por exemplo, o
consumo médio anual per capita de carne suína nos EUA é
de 23 quilos, em comparação com 18 quilos aqui do Brasil.
Há ainda espaço substancial para crescimento. (fonte:https://www.nationalchickencouncil.org/about-the-industry/statistics/per-capita-consumption-of-poultry-and-livestock-1965-to-estimated-2012-in-pounds/)
Enquanto as exportações continuam sendo demandadas ora pela China (como nos últimos anos) e ora pela
Rússia (como foi por mais de uma década), o nosso papel
como entidade e como um pilar importante na sustentação e manutenção do nosso negócio no país é ser esse
elo de ligação entre produtor e varejo para incentivar
ações e manter a demanda forte do consumidor interno,
com mais adição de opções suínas ou como substituição
de outras proteínas.
À medida que a demanda de carne suína aumenta crescem também as oportunidades de consolidarmos a presença da nossa proteína no dia a dia e consumo nos lares
pelo Brasil afora. E essa é uma grande oportunidade para
aumentarmos os esforços e usarmos este impulso que
o momento do mercado está nos oportunizando para
apresentarmos bem o nosso produto, oferecemos cortes adaptados ao varejo, ampliarmos junto à indústria
as opções de porcionamento e claro, investir em informação de qualidade sobre nosso produto em todos os
canais disponíveis.
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Com o aumento do consumo já é possível identificarmos dois comportamentos dos consumidores quando o
assunto é carne suína: aqueles que compram a proteína
com frequência e já instituíram o hábito de consumo e os
novos consumidores – que já compram outras carnes –
mas que vão procurar na carne suína a variedade, seja ela
de preço, sabor ou porcionamento. Dessa forma, a constante presença dos cortes embandejados, bem apresentados e porcionados em quantidades menores e com
valores acessíveis tem atraído novos consumidores para
descobrir a versatilidade e experimentar.
Nosso desafio continua em servir os clientes existentes e atrair novos brasileiros para escolherem carne
suína. Por isso a ABCS constantemente estuda os hábitos do consumidor para encontrar novas oportunidades, ampliar a experiência de cozinhar em casa, promovendo receitas e sabores por meio de campanhas como
a Semana Nacional da Carne Suína e o conceito Escolha +
Carne Suína.
Esse é o caminho para 2022 e para os próximos anos:
atuarmos para fortalecer e solidificar o consumo da
carne suína no nosso mercado interno. E os dados confirmam isso, uma vez que o abate de suínos vem aumentando e o crescimento da oferta permanecerá crescendo
gradualmente, com a ampliação do rebanho nacional.

em 23,8%. Isso sugere que o abate de suínos durante o
próximo ano deverá ser maior que o atual e se essa forte
demanda no mercado interno for sustentada, podemos
manter os patamares pagos ao produtor sem termos
excedente ou excesso de oferta.
Temos que considerar que as pressões inflacionárias fazem parte da realidade atual, que os preços de
todas as proteínas estão em alta, então a carne suína
não está sozinha. Mas ela permanece competitiva com
outras proteínas, pelo preço dos cortes quando comparado com outras opções da carne bovina e, em algumas
opções, também de aves.
Para mantermos nosso lugar na cesta de compras do dia a
dia e termos mais brasileiros optando pelo nosso produto,
a carne suína deve ser atraente, acessível e confiável.
Temos que nos unir para promover a demanda do consumidor doméstico e manter aquecido o consumo dos brasileiros. Nos últimos três anos avançamos no consumo
per capita muito mais do que o desenvolvido em quase
uma década. Esse é um salto significativo para o nosso
segmento e uma resposta contundente que o nosso produto está sim com mais frequência nas milhões de refeições feitas todos os dias em nosso país.
Agora é a hora de acelerar e abrir caminho para carne suína.

Se fizermos uma comparação com 2015 – ano em que
criamos o conceito Escolha +, a disponibilidade de carne
suína cresceu 31% e o número de matrizes aumentou

MARCELO LOPES
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos

CENÁRIO ATUAL DA
CARNE SUÍNA NO BRASIL
TAMANHO
DO REBANHO

2.130.414
matrizes
EXPORTAÇÕES
(IN NATURA)

1.015.175
toneladas
revista da suinocultura

DISPONIBILIDADE
NO MERCADO INTERNO

3.875.477
toneladas
CONSUMO
PER CAPITA

18,10
quilos

EVOLUÇÃO
2015 X 2021

+ 31%
Disponibilidade de carne suína

23,8%
Número de matrizes
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ANTIBIÓTICOS. USAR O MENOS POSSÍVEL,
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• Injeção intramuscular em suínos
• Alta eficácia na recuperação
dos animais
• Rápido retorno à produção
• Menos recorrência de doenças
• Mínimo manejo

SAC: 0800 011 19 19 | adm-sac@zoetis.com | zoetis.com.br |
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sncs
SNCS 2022 GERA
RESULTADO DE
CRESCIMENTO DE
VENDAS DE 600 MIL KG
COM IMPACTO POSITIVO
PARA A CADEIA DE VALOR

DE 1 A 17 DE JUNHO, A ESTRATÉGIA
DA ABCS QUE CONTEMPLOU
PROMOÇÃO EM LOJAS,
CAMPANHAS DE MARKETING
ESTRATÉGICAS E DESTAQUE
NAS MÍDIAS TRADICIONAIS E
DIGITAIS, GEROU OPORTUNIDADE
DE CONSUMO PARA MAIS DE 145
MILHÕES DE BRASILEIROS

o posicionamento da carne suína entre os brasileiros
M udar
se torna uma realidade com os resultados alcançados pela

De Norte a Sul, no período de 1 a 17 de junho,
os cortes de carne suína ganharam espaço
na cesta dos consumidores, demonstrando
avanço com a comercialização de quase 600
mil quilos a mais durante o período, volume
que corresponde a seis milhões de porções
de 100g a mais de proteína na mesa dos brasileiros e que alimentariam 120 vezes o estádio
Mineirão lotado, o 5° maior do país.

décima edição da Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) no Brasil.
Com crescimento em volume (Kg) que varia de 10% a 120% no período
da campanha, a iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores de
Suínos (ABCS) se reinventou em 2022 tanto com a antecipação de sua
realização quanto no foco em oferta junto às redes participantes para
auxiliar no escoamento da carne suína no mercado interno em benefício a toda a cadeia: produtores, frigoríficos, varejo e consumidores.

600 MIL

VOLUME QUE CORRESPONDE
A ALIMENTAR

QUILOS A MAIS DE CARNE SUÍNA

120X

que corresponde a seis milhões de
porções de 100g a mais de proteína na
mesa dos brasileiros

O MINEIRÃO
LOTADO

Redes Participantes
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O aquecimento das vendas nesse período do ano também foi confirmado pelo crescimento em faturamento
das redes participantes que movimentaram mais de
R$10 milhões a mais durante a campanha, quando comparado ao mesmo período em 2021 e considerando a
queda de preços relevantes no kg do suíno. A categoria ganhou destaque nas lojas participantes, ampliando
o espaço do ponto de venda (PDV) e também no e-commerce, além das campanhas de marketing de conteúdo,
promoções e foco no custo-benefício dos cortes suínos.
Essa estratégia possibilitou crescimento de vendas de
até 80% em uma das redes participantes.
Realizada pela primeira vez durante o mês de junho, a
décima edição da SNCS contou com as três maiores
redes de varejo do país, além de referências na área de
saúde e em varejo de bairro. Com esse time representativo para o público de A à D, a campanha coroou o trabalho da ABCS em auxiliar a cadeia de suínos a escoar
o excedente da produção do mercado interno, trabalhando os temas custo-benefício e ofertas com foco em
acelerar as vendas.
A SNCS impulsionou informação de qualidade sobre
a proteína para mais de 145 milhões de consumidores
como resultado da atuação estratégica das redes de
varejo na divulgação da carne suína em mídias digitais.
Durante o período, todas as redes, juntas, contabilizaram mais de 260 conteúdos da campanha em redes
sociais como Instagram, Facebook, TikTok e Pinterest,
além de promover a carne suína em aplicativos como o
Waze, no e-commerce, atraindo os consumidores com
preço baixo e versatilidade de cortes. Esses materiais
contemplam stories, posts, vídeos e parcerias com
influenciadores digitais de diferentes cidades e nichos.
Além disso, o selo do conceito Escolha Mais Carne Suína
esteve presente em mais de 31 mil peças que estamparam os pontos de venda das maiores e melhores redes de
varejo do Brasil. As campanhas de marketing foram elaboradas a partir de um dos pilares da SNCS que é a entrega
de um pacote de conteúdo que a ABCS desenvolve com o
tema da edição para todas as redes de varejo.
Outro fator impulsionador da SNCS 2022 foi o destaque
na imprensa nacional. O aumento do consumo de carne
suína e a ampla divulgação da campanha chamaram atenção do maior grupo de comunicação do país, em tamanho e audiência, a rede Globo, que veiculou matérias de
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televisão e site no Jornal Nacional, Globo News, G1 e telejornais locais em São Paulo, Paraná, Amazonas, Rio de
Janeiro e Ceará. Além disso, a CNN Brasil, um dos maiores
canais de notícias do país e do mundo, também destacou o
espaço que a proteína tem ganhado na mesa dos brasileiros, principalmente neste período de campanha.
O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, ressalta a importância dos resultados para a cadeia de valor da suinocultura e pondera sobre o trabalho desenvolvido pela ABCS
junto ao varejo e que é um case de sucesso no agronegócio. “Como produtor e como presidente dessa instituição, vejo de perto a importância do trabalho de marketing
e da inteligência que a gente fez para que nós pudéssemos chegar onde estamos hoje. Muitas vezes as pessoas
acham: saiu no Jornal Nacional, é por acaso. Saiu da CNN,
é por acaso. Mas não é. A Semana Nacional foi criada para
que esses resultados fossem obtidos. Tudo foi feito com
muita estratégia para que pudéssemos impulsionar a proteína, tanto no varejo quanto nos veículos de comunicação”, contou Marcelo.

DESTAQUES POR REGIÃO
Segundo dados fornecidos pelas redes de varejo participantes, houve registro de crescimento nas vendas de
carne suína em todos os estados, confirmando a versatilidade da proteína, e que ela hoje já faz parte do gosto e da
opção de compra dos clientes, independente da sua realidade geográfica e classe social.
As vendas na região Nordeste sempre são um destaque na SNCS e em 2022 não foi diferente. O crescimento
de 179% em volume de uma das redes participantes no
estado do Maranhão é prova de que a região segue cada
vez mais aberta para explorar as vantagens da carne
suína, o que a torna um polo de oportunidades.
O aumento da comercialização da proteína na região
Sudeste, com estados tradicionais de consumo como
São Paulo e Rio de Janeiro também foi uma realidade,
atingindo uma alta em volume de mais de 230% relatado por uma rede participante em uma das suas lojas
durante o período. As ações estratégicas de marketing
promovidas pela Semana Nacional também influenciaram nos resultados em Minas Gerais, com loja atingindo
patamares de crescimento de 127% no faturamento.
Com cortes variados e maior disponibilidade nas gôndolas, as redes de varejo com lojas na região Sul também
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NOVA RAINHA NOS
LARES BRASILEIROS
A CADA SNCS MAIS CARNE
SUÍNA ENTRA NA CESTA DE
COMPRAS DO BRASILEIRO

Divulgação e exposição da proteína como
um alimento de qualidade e que pode
fazer parte do dia a dia do consumidor
Propagação do conceito que apresenta a
carne suína de forma institucional, sem
promoção de marcas
Consumo de quase 20 kg per capita nos
primeiros 5 meses de 2022

confirmaram o avanço nas vendas da proteína, com ênfase para
lojas de uma rede no estado do Paraná, que cresceu 98% em
volume, apenas no período da campanha.
O Centro-Oeste também manteve os patamares positivos, com
destaque para as capitais Brasília e Goiânia, com lojas que agregaram mais de 30% no volume de vendas de carne suína durante
a SNCS 2022. Assim como a região Norte, com destaque para
Manaus, que acumulou um aumento de mais de 20% em volume
de 1 a 17 de junho em lojas de uma rede participante.
A iniciativa trouxe retorno positivo para todas as redes que
registraram aumento de 2 pontos percentuais em crescimento
do volume. O representante de uma das redes participantes explica que, “Para alcançar esse objetivo, fizemos várias
ações nas lojas com preços mais acessíveis, oferecendo mais
opções e diversidade de cortes. A SNCS é mais do que um
período de promoção, é o compartilhar de uma cadeia, e nós
acreditamos na parceria com nossos produtores”. O varejo
tem trabalhado também para incentivar o consumo. “Sabemos da importância de desenvolver o consumo de carne suína
no Brasil e com a parceria da ABCS ficamos muito felizes com
o resultado alcançado, assim como o reconhecimento de nossos clientes refletido nas vendas”.
Após a edição deste ano, outras redes também declararam
o interesse em fomentar ainda mais a categoria. “O açougue
é o coração do negócio. Esse ano, os suínos estão em nosso
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planejamento estratégico para aumentar a participação, além de ser uma proteína de oportunidade no cenário atual de mercado e com grande
potencial em médio prazo. A SNCS veio para alavancar e fortalecer ainda mais o consumo e trazer
a venda para outro patamar, gerando experimentação e trazendo novos clientes. Nosso compromisso é manter essa energia e o patamar de
venda que conquistamos nesse período da campanha, de forma a incluir cada vez mais a proteína
suína no dia a dia de nossos clientes.”
As demais redes agradecem a ABCS pela parceria e já falam nas expectativas para a próxima edição da SNCS. “Sempre agradecemos o apoio da
ABCS que é essencial para trazermos o crescimento nas lojas durante o período da SNCS. Neste
ano tivemos um resultado muito positivo diante
do momento que a economia atravessa. A execução das campanhas nas lojas foi ainda melhor que
em 2021, por estarmos sempre buscando evoluir
e aproveitar também a parceria e conhecimento
da ABCS. A campanha foi muito valiosa nesse
período e com certeza agregou para o nosso
negócio. Toda a participação e envolvimento com
as pessoas, a gente sabe que está mesmo construindo como cadeia, junto com o produtor! Contem conosco em 2023 para mais uma SNCS.”
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CADEIA DE SUÍNOS
E VAREJISTAS UNIDOS
POR UM PROPÓSITO
O LANÇAMENTO DA SNCS ACONTECEU NO DIA 1° DE JUNHO, EM SÃO PAULO

A

Associação Brasileira de Criadores de Suínos
(ABCS), lançou no dia 1° de junho a décima edição
da Semana Nacional da Carne Suína (SNCS), ao lado do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), da Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), da Associação Brasileira das Empresas de Genética (ABEGS), de representantes do governo do estado de
São Paulo, do jornalista e especialista em agribusiness,
José Luiz Tejon, de empresas e lideranças do setor, e
das maiores e melhores redes de varejo do país. O evento
presencial aconteceu em São Paulo e foi transmitido ao
vivo para todo o Brasil.
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Durante o evento de lançamento, o presidente da ABCS,
Marcelo Lopes, se emocionou pelo dia especial. “Vivemos
um momento muito triste para os produtores, mas vamos
transformar a dificuldade em oportunidade. Saímos das
nossas fazendas para chegar aos consumidores através
de vocês, representantes do varejo nacional. Contamos
com vocês para trazer tempos melhores para os produtores. A Semana Nacional nasceu de uma crise que enfrentamos em 2012, e hoje decidimos que nós produtores
vamos mudar esse quadro, nós produtores vamos fazer a
diferença. Tudo o que vemos hoje é a concretização de um
sonho, contamos muito com vocês!”, finalizou.

revista da suinocultura

sncs

SISTEMA ABCS E VAREJOS PARTICIPANTES
LANÇAM A 10ª EDIÇÃO DA SNCS

A Diretora de Marketing e Projetos da ABCS, Lívia
Machado, frisou também que este é o momento de renovar as esperanças dos produtores brasileiros e falou um
pouco sobre o empenho em antecipar a edição deste
ano. “Adiantamos a Semana e não mudamos a estratégia, realizamos quase 18 treinamentos, pois o nosso produto é percebido como a forma que ele é comunicado. É
a comunicação que gera a ação, a gente ensina de fato
quem se comunica com o consumidor. Nós vamos vencer essa crise e vamos vencer com trabalho!”

Já o presidente da ABEGS, Alexandre Rosa, destacou o
investimento massivo feito pela cadeia de suínos para
aprimorar a produção. “Investimos muito em fazer com
que essa proteína ficasse magra, com baixos níveis de
colesterol, extremamente nutritiva, saudável e segura,
o Brasil hoje é referência em sanidade. Ficamos muito
felizes com o aumento do consumo, mas cremos que há
um espaço gigante para que o consumo cresça, esse é
o caminho, aumentar a demanda, pois da porteira para
dentro o trabalho já está muito bem feito.”

Representando o governo de São Paulo, o secretário estadual de agricultura e abastecimento do estado,
Francisco Matturro, falou sobre as oportunidades para
incentivar o consumo e elogiou o trabalho dos produtores. “Essa é uma proteína nobre com uma cadeia produtiva bem organizada, mas ainda temos muito caminho
pela frente dentro dessa jornada para aumentar o consumo de carne suína.” Também representando o governo
estadual, o Deputado Itamar Borges, declarou que a suinocultura brasileira pode contar com seu mandato para
“trabalhar junto, fortalecer, potencializar o mercado, o
preço, a desburocratização e a questão tributária. Não
tenho dúvida nenhuma que essa iniciativa e que os resultados que saem da campanha, vão trazer um impacto
muito positivo para ampliar o mercado nacional.”

A SNCS já faz parte do calendário anual do varejo nacional, expandindo o número de redes a cada edição. O
vice-presidente da Abras, Marcio Milan, relembrou o início da jornada da SNCS, e os frutos colhidos por todos.
“Quando a cadeia faz um trabalho, o resultado vem. É
uma satisfação muito grande ver todas as redes que
participam hoje, mostrando que avançar nessa pauta
depende só de nós.”

revista da suinocultura
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www.youtube.com/
watch?v=pkrHZmlFdDU
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EM 10º ANO
DE CAMPANHA,
GPA IMPULSIONA
VENDAS DE CARNE
SUÍNA EM 3 BANDEIRAS
DE VAREJO
CONHEÇA AS CAMPANHAS
DO MERCADO EXTRA, PÃO
DE AÇÚCAR E COMPRE BEM
DURANTE A SNCS 2022

P

ioneiro na Semana Nacional da Carne Suína
(SNCS) e participando pela 10ª vez da iniciativa,
o GPA, um dos maiores grupos de varejo do Brasil,
trouxe três redes para esta edição: o Pão de Açúcar,
Mercado Extra e pela primeira vez o Compre Bem,
somando 442 lojas em diversos estados brasileiros e
conquistando mais um ano de crescimento nas vendas em todo o Brasil. Sobre os resultados alcançados, Fábio Ramos, Gerente Comercial de Suínos do
GPA, disse que: “Aproveitando a queda nos custos
conseguimos entregar para o consumidor final uma
proteína mais barata comparado a todas as outras,
ajudamos a escoar o volume de carne suína que
estava parado devido ao cenário internacional e também conseguimos crescer 2 dígitos, tanto em venda
quanto em volume quando comparado ao mesmo
período do ano passado, e a SNCS de 2021.”
Conheça as campanhas!

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS TEMOS ENSINADO AO CONSUMIDOR QUE EXISTEM OUTRAS FORMAS DE
CONSUMIR A CARNE SUÍNA, QUE É UMA PROTEÍNA DIVERSA, SAUDÁVEL, E QUE É FUNDAMENTAL
QUE FAÇAMOS ESSE NEGÓCIO CRESCER. SÓ A ABCS PARA JUNTAR CONCORRENTES EM PROL DE
DIVULGAR E DIVERSIFICAR O CONSUMO DE CARNE SUÍNA, PARABÉNS PELO TRABALHO, VOCÊS
SÃO UM CASE DE SUCESSO NO AGRONEGÓCIO, E EU FICO MUITO FELIZ POR SER PARTE DISSO
PATRÍCIA MENDES
DIRETORA COMERCIAL DE PERECÍVEIS DO GPA

14 | ed. 39

revista da suinocultura

MERCADO EXTRA
O Mercado Extra participou com as bandeiras Mercado Extra e Mini
Extra, presentes em 6 estados e 146 lojas focadas em promoções e preços competitivos para atender as classes B, C e D. A rede contou também com uma alta presença de carne suína, atendimento com foco nas
necessidades do dia a dia, e modelo interno que agregou valor à jornada
de compra do consumidor que busca produtos perecíveis.

Durante a SNCS o Extra teve 7 tipos de
contato em PDV: lamina digitais; folhetos; testeiras de balcão; testeiras de
geladeira; tags com ventosa (geladeiras
verticais); display de balcões de atendimento; selo de bandejas e adesivos de
geladeiras horizontais.

146
LOJAS
146 MERCADO EXTRA
141

MINI EXTRA

6

ESTADOS

VEJA O VÍDEO PRODUZIDO PELA
ABCS NAS LOJAS DA REDE:
www.instagram.com/
tv/Ceg2nNSAoK1/?utm_
source=ig_web_copy_link
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PÃO DE AÇÚCAR
O Pão de Açúcar participou com as bandeiras Pão
de Açúcar Fresh e Minuto Pão de Açúcar com 268
lojas em 12 estados. Trazendo mais uma vez o Festival da Carne Suína e inovando com o slogan “Praticidade, qualidade e muito sabor para o seu dia a dia”.

A rede, que está nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, entra com 8 pontos de contato em PDV nas lojas, como
display de balcão, telas nas entradas das lojas e uma revista
digital repleta de conteúdos! O Pão promove a saudabilidade e
a sustentabilidade, praticidade e produtos diferenciados com
atendentes e tecnologias especializadas, app e e-commerce.

280
LOJAS
181

SUPERMERCADO

99

MINUTO

2

FRESH

12

ESTADOS

CONFIRA O VÍDEO RESUMO DA
CAMPANHA DA REDE FEITO
PELA EQUIPE DA ABCS:
www.instagram.com/tv/
CegOGwsAtsL/?utm_source=ig_
web_copy_link
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COMPRE BEM
Participando pela primeira vez da SNCS, o Compre Bem entrou com 28 lojas no estado de São
Paulo, estampando o slogan “Ideal para o dia a
dia com muito sabor, qualidade e preço baixo!”,
na capital, na região metropolitana, no interior
e no litoral paulista. A bandeira estreante possui
perfil de compra B e C, foco em serviços, preços

competitivos e produtos voltados ao consumo diário das famílias,
além de vendas via e-commerce e cartão próprio.
Na campanha o Compre Bem entrou com 5 pontos de contato em PDV
nas lojas, como tags com ventosa, display de balcão e selos de bandeja. E mostrando toda a empolgação de participar da ação, a rede utilizou grande parte do pacote inspiracional exclusivo produzido pela
ABCS para a SNCS e mandou ver nas publicações das redes sociais.

28
LOJAS

1

ESTADO

CONFIRA O VÍDEO RESUMO DA
CAMPANHA DA REDE FEITO
PELA EQUIPE DA ABCS:
www.instagram.com/tv/
CegjGu4gGaZ/?utm_source=ig_
web_copy_link
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OBA HORTIFRUTI:
REDE TRABALHOU
PREÇOS ESPECIAIS
PARA A CARNE
SUÍNA DURANTE A
SNCS 2022
CAMPANHA DE 2022 TROUXE COMO
FOCO O SABOR E A SAUDABILIDADE
DA PROTEÍNA

18 | ed. 39

P

arceiro da iniciativa pelo sexto ano seguido, o Oba Hortifruti participou com 71 lojas em São Paulo, Goiás e no
Distrito Federal, nas bandeiras Oba Hortifruti, Oba Hortifruti
Farm e Oba Hortifruti Way, inaugurado recentemente para
trazer mais rapidez e praticidade na hora de comprar. A rede,
que é focada em produtos frescos e de excelência, valoriza
a origem dos alimentos, possui açougue próprio e marca própria, alta recorrência de compras e perfil de público A e B.
Além disso, o Oba valoriza a expansão digital e e-commerce,
aproveitando as oportunidades de cross-sell e up-sell para
gerar ofertas personalizadas a cada interação com o cliente.

PDV
O Oba Hortifruti levou para suas lojas a campanha com o slogan “Carne suína tudo de bom todo dia”. A rede entrou com 3
pontos de contato em PDV nas lojas, como stopper, faixa de
gôndola e placa de carrinho, além de camiseta personalizada
para os colaboradores.
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DIGITAL
Também no universo digital, o Oba Hortifruti atuou com posts,
ofertas e vídeos nas redes sociais como Youtube e Tik Tok com
influencers na divulgação da campanha da rede. O Oba teve
diversificação nos formatos de publicações, post de oferta,
vídeos para o guia gourmet, stories interativos com enquetes
e direcionamento para site e app, post carrossel com ofertas,
vídeos de receitas no Youtube e stories e conteúdo no Tik Tok.

CONFIRA OS POSTS DA
CAMPANHA NO INSTAGRAM
DO OBA HORTIFRUTI:
www.instagram.com/p/
Ceoq-bitvy1/?utm_
source=ig_web_copy_link

71

LOJAS
2
12
28
29

GOIÂNIA
DISTRITO FEDERAL
LOJAS SP (CAPITAL)
LOJAS SP (INTERIOR)

2

ESTADOS + DF

CONFIRA O VÍDEO RESUMO DA CAMPANHA
DA REDE FEITO PELA EQUIPE DA ABCS:
www.instagram.com/tv/CeiyvTwAdr/?utm_source=ig_web_copy_link

É EMOCIONANTE! TEMOS UMA GRANDE OPORTUNIDADE DE INTERFERIR NA CULTURA DE COMPRA DOS NOSSOS CLIENTES,
FALANDO DIRETO COM QUEM PRODUZ, E ISSO NOS DÁ UMA OBRIGAÇÃO E UMA RESPONSABILIDADE PERANTE A CADEIA. A POLÍTICA
DE PREÇO SÓ SE SUSTENTA A LONGO PRAZO QUANDO ELA VEM ACOMPANHADA COM A AGREGAÇÃO DE VALOR E QUALIDADE. A
CARNE SUÍNA É A PROTEÍNA DA OPORTUNIDADE. MESMO COM OFERTAS MUITO AGRESSIVAS, OBSERVAMOS UMA PERFORMANCE DE
VOLUME E FATURAMENTO EXTREMAMENTE SATISFATÓRIAS, O OBJETIVO É CRESCER AINDA MAIS NA CATEGORIA DE SUÍNOS.
FRANCISCO HOMSI
VICE-PRESIDENTE COMERCIAL DO OBA HORTIFRUTI

revista da suinocultura

ed. 39 | 19

HORTIFRUTI E NATURAL DA
TERRA AGREGAM VALOR À
CAMPANHA NA SNCS 2022
CONHEÇA A CAMPANHA DAS BANDEIRAS QUE DESTACOU A
SAÚDE E O CUSTO-BENEFÍCIO DA CARNE SUÍNA

P

arceiro da iniciativa pelo quinto ano seguido, o
Natural da Terra e o Hortifruti engajaram suas 79
lojas em 4 estados e trouxeram como novidade para
2022 a bandeira Hortifruti Leve. Ambas agregam o
melhor da feira e do supermercado, com facilidade e
conveniência de compra, alta fidelização, ticket médio
elevado, produtos selecionados, interação em diferentes canais de comercialização preparados para o atendimento, como site, app, whatsapp.

Segundo avaliação da rede, “Internamente, essa data
mobilizou muitas áreas da companhia: a comercial,
gestão de categorias, marketing, operações e digital. Uma união de trabalho que rendeu muitos frutos.
Sabemos da importância de desenvolver o consumo de
carne suína no Brasil e com a parceria da ABCS ficamos muito felizes com o resultado alcançado, assim
como o reconhecimento de nossos clientes refletido
nas vendas.”

ESTAMOS VIVENDO UM MOMENTO ÚNICO NO BRASIL E NO MUNDO QUE TORNA EXTREMAMENTE FAVORÁVEL
A PROMOÇÃO DESSE PRODUTO TÃO ESPECIAL. É UM GRANDE PRAZER PODER CONTRIBUIR COM ESSA
INICIATIVA, VAMOS INCENTIVAR, EDUCAR O CONSUMIDOR E APOSTAR NESSE PRODUTO CADA VEZ MAIS!
IZADORA LIMA
DIRETORA COMERCIAL DO HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
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HORTIFRUTI

NATURAL DA TERRA

A rede está presente no Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Espírito Santo. Entrou com 6 pontos de contato em
PDV nas lojas, como bandeirola, banner e degustação
em loja. Já no universo digital o Hortifruti atuou com
posts e ofertas nas redes sociais, revista digital e envio
de ofertas no WhatsApp e e-mail marketing. Também
postaram receitas no instagram e fizeram uma campanha para os clientes aproveitarem o festival!

Presente em São Paulo, o Natural da Terra também
entrou com 6 pontos de contato em PDV nas lojas,
como bandeirola, banner e degustação em loja. Já no
universo digital o Natural apostou em posts e ofertas nas redes sociais, revista digital e envio de ofertas
no WhatsApp e e-mail marketing. Também postaram
receitas no instagram e fizeram uma campanha para
os clientes aproveitarem o festival!

CONFIRA O POST DA
CAMPANHA NO INSTAGRAM
DA HORTIFRUTI:

CONFIRA O REEL DA
CAMPANHA NO INSTAGRAM
DA NATURAL DA TERRA:

www.instagram.com/p/
CeW0JlnLbkn/?utm_
source=ig_web_copy_link

www.instagram.com/
reel/Ce3dLIVF296/?utm_
source=ig_web_copy_link

79
LOJAS
2
12
28
29

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO

4

ESTADOS
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CONHEÇA A CAMPANHA QUE O GRUPO
BIG FEZ DURANTE A SNCS 2022
PELA QUARTA VEZ, O BIG VOLTA COM UMA CAMPANHA
INCRÍVEL DURANTE A SEMANA!

O

Grupo BIG participou da iniciativa pelo quarto ano
seguido. O grupo entrou com 185 lojas, das bandeiras Big, Big Bompreço, Nacional e Super Bompreço
atuantes em 17 estados. O alcance da rede tem penetração em diversos públicos das classes B e C, principalmente no Sul e no Nordeste do país. Carlos Eduardo
Rodrigues de Souza, Diretor Nacional Comercial de
Açougue e Peixaria do Grupo Big, agradeceu todo o time
do Big e disse estar orgulhoso.
Segundo avaliação da rede, “Os resultados mostraram
o potencial que a proteína tem para crescer na escolha
dos nossos clientes sobre carnes. A atuação da Companhia teve resultados expressivos no Nordeste e Sul, que
performaram com lojas destaques de vendas e também
de volume de carne vendida.”
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O BIG VEIO NESSA EVOLUÇÃO, PEGOU
TODAS ESSAS MENSAGENS COLOCADAS PELA
ABCS E APROVEITOU. COMEÇAMOS TÍMIDOS,
DEPOIS OUSAMOS MAIS, DIVERSIFICAMOS
PRODUTOS E FIZEMOS TUDO PARA ATENDER
O CLIENTE. FICAMOS MUITO FELIZES EM
CONSTRUIR ESSA HISTÓRIA!
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR NACIONAL COMERCIAL DE AÇOUGUE
E PEIXARIA DO GRUPO BIG
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BIG E BIG BOMPREÇO

NACIONAL E SUPER BOMPREÇO

Trazendo pelo quarto ano o Festival de Suínos para 86
lojas e inovou com os slogans “Variedade e praticidade com a qualidade que a sua família precisa” para
o BIG e BIG Bompreço. Entrou com 7 pontos de contato em PDV nas lojas, como adesivo de cortes, selo
para bandeja e aplique de régua de gôndola.

Já o Nacional e o Super Bompreço participaram com
o slogan “Muito sabor, variedade e qualidade para
o seu dia a dia”. Também presentes em 16 estados,
entraram com 7 pontos de contato em PDV nas lojas,
como adesivo de cortes, selo para bandeja e aplique
de régua de gôndola.

CONFIRA O POST DA
CAMPANHA NO INSTAGRAM
DO HIPERMERCADO BIG:

CONFIRA O POST DA
CAMPANHA NO INSTAGRAM
DO NACIONAL:

www.instagram.com/p/
Ce6nwVqISYb/?utm_
source=ig_web_copy_link

www.instagram.com/p/
Ce6nwVqISYb/?utm_
source=ig_web_copy_link

185
LOJAS
99

SUPER

88

HIPER

17

Também no universo
digital o Grupo BIG
atuou com posts e
ofertas nas redes
sociais, revista
digital e parceria
com influencers em
todas as redes.

ESTADOS

VEJA AGORA O VÍDEO RESUMO
DAS CAMPANHAS EM LOJA DO
GRUPO BIG PARA A SNCS 2022!
www.instagram.com/tv/
CeoN1kaApWx/?utm_source=ig_
web_copy_link
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CARREFOUR LEVA SNCS PARA A MAIOR
REDE DE VAREJO DO BRASIL
COM ALCANCE NACIONAL, A REDE VOLTA
PELA QUARTA VEZ PARA FAZER HISTÓRIA

P

elo quarto ano seguido a maior rede de varejo
do país participou da SNCS com 136 lojas
das bandeiras Carrefour Bairro e Carrefour Market
em 14 estados brasileiros. Com alcance nacional, foco em preços baixos, e-commerce e CyberCook, o Carrefour trabalhou cortes acessíveis e
alto volume de ofertas. “Estamos juntos, produtores, frigoríficos e varejo. O Carrefour sabe da
dificuldade que os produtores estão enfrentando
e queremos estar juntos de vocês, podem contar
com a gente”, afirmou Maria Rosilene Sousa Costa,
Gerente Comercial de Açougue do Carrefour.
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A CAMPANHA DESTE ANO TEVE COMO TEMA PRINCIPAL:
OFERTA. PARA ALCANÇAR ESSE OBJETIVO FIZEMOS
VÁRIAS AÇÕES NAS LOJAS COM PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS,
OFERECENDO MAIS OPÇÕES E DIVERSIFICANDO O MOMENTO
DE CONSUMO DESSA PROTEÍNA. A SEMANA NACIONAL DA
CARNE SUÍNA É MAIS DO QUE UM PERÍODO DE PROMOÇÃO, É
O COMPARTILHAR DE UMA CADEIA, E NÓS DO CARREFOUR,
ACREDITAMOS NA PARCERIA COM NOSSOS PRODUTORES
PARA SUPERAR OS RESULTADOS PROJETADOS.
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Trazendo o Festival da Carne Suína e inovando com o
slogan “Faz economia com carne suína, faz Carrefour”, a
rede entrou com 3 pontos de contato em PDV nas lojas,
como lamá, woobler e lâmina. Também no universo
digital o Carrefour atua com posts e ofertas nas redes
sociais, no Cybercook e no site de compras.
O Carrefour contou com dois KVs com foco nas diferentes áreas participantes da Semana, produtos in natura

e salsicharia. O objetivo era sensibilizar os seus
consumidores a experimentar a grande variedade
de produtos suínos ofertados pela rede.
O Carrefour também aproveitou para promover
a carne suína na internet através do Cybercook,
site de receitas da rede. E uma delas foi o “Picadinho na panela de pressão” que ganhou vídeo para
o Instagram também!

136
LOJAS

14

ESTADOS

VEJA O VÍDEO DA RECEITA NO
YOUTUBE DO CARREFOUR:
www.youtube.com/
watch?v=1HGoDVoJO2I
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FELIZ COM O RESULTADO
DA PRIMEIRA CAMPANHA, A
COMPANHIA SULAMERICANA
DE DISTRIBUIÇÃO RETORNA
PARA OS 10 ANOS DA SNCS
VEJA COMO FOI A CAMPANHA DA REDE!

P

articipando da SNCS pelo segundo ano seguido, a
Companhia Sulamericana de Distribuição (CSD),
responsável pelas bandeiras Cidade Canção, São Francisco e Amigão entra em 2022 com 58 lojas atuantes em 3
estados brasileiros. Com perfil de compra C e D e presença
em cidades de médio porte no interior de São Paulo e do
Paraná, a Companhia traz vendas no e-commerce, produtos de alta qualidade, cartão próprio e clube de fidelidade.
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PARA NÓS FOI UM DESAFIO, TEMOS UMA
REDE CAIPIRA COMO COSTUMAMOS DIZER,
TEMOS UM VOLUME ESTRONDOSO DE VENDA
DE SUÍNOS E AO CONHECER O PROJETO VIMOS
QUE TEM UM TRABALHO IMPORTANTÍSSIMO
DE SUSTENTABILIDADE, RECONHECIMENTO,
RASTREABILIDADE, EDUCAÇÃO, TREINAMENTO,
FORMAÇÃO E MARKETING. O ENVOLVIMENTO
E O ENGAJAMENTO DA EQUIPE FORAM
MARAVILHOSOS, TODO MUNDO MUITO FELIZ, É
ALGO QUE GERA VALOR COMO NEGÓCIO E COMO
BANDEIRA PARA PODERMOS SER MAIS FORTES, O
TRABALHO QUE VOCÊS FAZEM É FANTÁSTICO.
MARCOS POZZI
DIRETOR COMERCIAL DA COMPANHIA
SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
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A rede avalia que, “O apoio da ABCS é essencial para trazer crescimento nas lojas durante o período da semana.
Neste ano tivemos um resultado muito positivo, diante
do momento que a economia atravessa e que impacta no
consumo, e ainda assim conseguimos atingir uma boa
margem de crescimento. A execução das campanhas
nas lojas foi ainda melhor que em 2021, por estamos sempre buscando evoluir e aproveitar também da parceria
e conhecimento da ABCS. A campanha foi muito valiosa
nesse período e com certeza agregou para o nosso
negócio, uma campanha muito valiosa para o nosso
segmento. Toda a participação e envolvimento com

as pessoas, a gente sabe que está mesmo construindo
como cadeia, junto com o produtor! Podem contar com a
gente em 2023 para mais uma Semana da Carne Suína.”
A CSD participou pela segunda vez com a Semana Especial Suínos para 58 lojas e inovou com o slogan “A escolha certa para ter mais sabor e economia”. A rede está
presente em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná e
entrou com 5 pontos de contato em PDV nas lojas, como
cartazes, faixa de gradil e lâmina impressa exclusiva. No
universo digital a CSD atua com posts e ofertas nas redes
sociais e no WhatsApp de todas as redes.

58
LOJAS
56

CIDADE CANÇÃO (PR)

20

AMIGÃO (SP)

2

SÃO FRANCISCO (MS)

3

ESTADOS

CONFIRA O VÍDEO RESUMO DA CAMPANHA
DA COMPANHIA SULAMERICANA DE
DISTRIBUIÇÃO PARA A SNCS 2022!
www.instagram.com/tv/CemAuYQAxTv/
?utm_source=ig_web_copy_link
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CAMPANHA DE 2022 DO DIA SUPERMERCADOS
REFORÇA AS QUALIDADES DA CARNE SUÍNA
A REDE QUE FICOU MUITO FELIZ COM A ESTRÉIA NO ANO ANTERIOR, MARCOU
PRESENÇA DE NOVO COM UMA FORTE CAMPANHA NA DÉCIMA EDIÇÃO DA SEMANA

O

Grupo Dia Supermercados participou da iniciativa pelo segundo ano
consecutivo. Com o sucesso da primeira
edição, a rede voltou e levou a SNCS para
621 lojas em dois estados: São Paulo e
Minas Gerais. Com marca própria, produtos exclusivos e de alta qualidade, o Dia
possui preços acessíveis para os públicos
B e C. A rede também dispõe também de
lojas bem localizadas, com presença em
104 cidades de pequeno e médio porte no
interior e no litoral brasileiro. O Gerente
Comercial do Dia, Guilherme Mininel, ressaltou o trabalho bem feito da instituição.
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A ABCS TEM UMA COISA QUE CONSEGUE ENCANTAR OS COLABORADORES
E ENGAJAR TODO MUNDO, APESAR DAS DIFICULDADES DO MERCADO,
TIVEMOS MAIS UM ANO DE SUCESSO COM A SNCS, COM O ENGAJAMENTO DE
TODA EQUIPE COMERCIAL, MKT, ABASTECIMENTO, PARCEIROS COMERCIAIS
E PRINCIPALMENTE DE NOSSAS LOJAS COM EXPOSIÇÕES DE BRILHAR OS
OLHOS E UM SHOW DE VENDAS!! AGRADECEMOS MUITO O EMPENHO E A
PARCERIA COM A ABCS E COM CERTEZA ESTAMOS AGUARDANDO ANSIOSOS
POR MAIS UMA EDIÇÃO NO ANO DE 2023.
GUILHERME MININEL
GERENTE COMERCIAL DO DIA
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O Dia trouxe a Semana da Carne Suína e inovou com o slogan “Carne
suína é tudo de bom”. A rede entrou com 6 pontos de contato em PDV
nas lojas, como cartaz externo, woobler e folhetos. O DIA também
esteve presente no universo digital, a rede atuou com posts e ofertas
nas redes sociais, além de anunciar no metrô de São Paulo e no site.

CHEGOU AO BRASIL EM 2001.
ATUA EM MAIS 3 PAÍSES
(ESPANHA, PORTUGAL E ARGENTINA).

621
LOJAS

437 LOJAS COM AUTO SERVIÇO
• 418 EM SÃO PAULO
• 19 EM MINAS GERAIS
184 LOJAS COM AÇOUGUE
• 170 EM SÃO PAULO
• 14 EM MINAS GERAIS

2

ESTADOS

CONHEÇA A CAMPANHA DA REDE DIA NAS
LOJAS DURANTE A SNCS 2022 PELO VÍDEO
RESUMO FEITO PELA ABCS!
www.instagram.com/tv/Cejcts0AURY/
?utm_source=ig_web_copy_link
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SUPERNOSSO, REDE MINEIRA DE SUPERMERCADOS,
ESTREIA COM TUDO NA SNCS 2022
PELA PRIMEIRA VEZ PARTICIPANDO DA SEMANA, A REDE
EXCLUSIVAMENTE MINEIRA IMPULSIONOU AINDA MAIS O
CONSUMO DE CARNE SUÍNA EM MINAS GERAIS

P

articipando pela primeira vez da SNCS, o grupo
mineiro Supernosso entrou com 71 lojas das bandeiras
Supernosso, Momento Supernosso e Apoio Mineiro, presentes em Belo Horizonte (MG), um dos maiores polos de
consumo de carne suína no país. Focado no público A e B,
o Supernosso trouxe produtos premium, entrega própria,
aplicativo de vantagens e fidelização, além de vendas via
whatsapp e e-commerce. O time do Supernosso recebeu a
campanha de braços abertos e animados em participar da
iniciativa, que contou com o apoio local da Associação dos
Suinocultores de Minas Gerais (Asemg).
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Edimilson Anacleto, Diretor Comercial do Apoio
Mineiro, agradeceu a todos pela oportunidade.
“Agradeço ao Marcelo, Lívia, ABCS, ASEMG pelo
apoio e ao meu time. Estamos conhecendo esse
trabalho agora e não paro de me surpreender. Na
primeira visita eu enxerguei o potencial de venda.
Vimos um crescimento sim da carne suína e estamos no estado com o maior consumo do país, MG
está em 28 kg por ano per capita, o mineiro tem
esse hábito, esse apego pelo sabor da carne suína.
Desenvolvimento da categoria acima de tudo.”

ed. 39 | 31

SUPERNOSSO

APOIO MINEIRO

O Supernosso participou com o Festival de Suínos com o
slogan “Qualidade, saúde, sabor”. A rede levou a campanha para 53 lojas em Minas Gerais. Entrou com 6 pontos de contato em PDV nas lojas, como tv digital, totem
e pedestal. No universo digital o Supernosso atuou
com posts e ofertas nas redes sociais, envio de ofertas
no WhatsApp, oferta nos aplicativos e conteúdo com
influenciadores digitais.

O Apoio Mineiro participou com o Festival de Suínos,
levando o slogan “Com carne suína tem bife todo dia”
para 18 lojas em Minas Gerais. Ele entrou com 4 pontos
de contato em PDV nas lojas, como adesivo para freezer,
totem e folheto de ofertas. Já no universo digital, o Apoio
Mineiro atuou com posts e ofertas nas redes sociais,
envio de ofertas no WhatsApp, oferta nos aplicativos e
conteúdo com influenciadores digitais.

VEJA O VÍDEO RESUMO
DA CAMPANHA
DO SUPERNOSSO
PRODUZIDO PELA ABCS!

CONFIRA O VÍDEO
RESUMO DA CAMPANHA
DO APOIO MINEIRO
DURANTE A SNCS 2022!

www.instagram.com/
tv/Ce1WtDuAlye/?utm_
source=ig_web_copy_link

www.instagram.com/
tv/Ce6EiKygqnj/?utm_
source=ig_web_copy_link

71

LOJAS
40

LOJAS SUPERNOSSO

18

APOIO MINEIRO

13

MOMENTO SUPERNOSSO

1

ESTADO
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PREZUNIC ELEVA
VENDAS NO AÇOUGUE
COM PARTICIPAÇÃO
NA SNCS 2022
A REDE ESTREIA COM
EMPOLGAÇÃO E DEDICAÇÃO NA
DÉCIMA EDIÇÃO DA SEMANA

P

resente em um relevante polo
de consumo, o Prezunic, rede
pertencente ao Cencosud, um dos
maiores grupos de varejo da América
Latina, estreou na SNCS com 31 lojas
no Rio de Janeiro. O Prezunic é uma
forte marca no varejo carioca e tem
localização estratégica, presente em
toda a região do Botafogo ao Santa
Cruz, alcançando os públicos B e C.

“A CARNE SUÍNA PARA O PREZUNIC É ESTRATÉGICA, É A PROTEÍNA QUE NÓS QUEREMOS AUMENTAR A
PARTICIPAÇÃO E AUMENTAR AS NOSSAS VENDAS, POIS O AÇOUGUE É O CORAÇÃO DO NEGÓCIO E A PROTEÍNA SUÍNA
APRESENTA UMA GRANDE OPORTUNIDADE NO CENÁRIO ATUAL DE MERCADO, COM GRANDE POTENCIAL EM MÉDIO
PRAZO. A SNCS VEIO PARA ALAVANCAR E FORTALECER AINDA MAIS O CONSUMO E TRAZER A VENDA PARA OUTRO
PATAMAR, GERANDO EXPERIMENTAÇÃO E TRAZENDO NOVOS CLIENTES. NOSSO COMPROMISSO É MANTER ESSA
ENERGIA E O PATAMAR DE VENDA QUE CONQUISTAMOS NESSE PERÍODO DA CAMPANHA, DE FORMA A INCLUIR CADA
VEZ MAIS A PROTEÍNA SUÍNA NO DIA A DIA DE NOSSOS CLIENTES.
RODRIGO MARCELINO
GERENTE COMERCIAL DE IN NATURA DO PREZUNIC
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Com diversas ações presenciais para os clientes,
aplicativo próprio, whatsapp delivery, e-commerce
próprio e opção de compra pelo Cornershop, a rede
oferece um atendimento 360 ao consumidor. Outro
ponto de destaque é o papel que o açougue ocupa
estrategicamente na rede, que investirá ainda mais
na proteína suína com a campanha.

Trazendo o Especial Suíno com o slogan “Aproveite as ofertas e dê um toque de sabor e qualidade no seu dia a dia”, a
rede entrou com 7 pontos de contato em PDV nas lojas, como
flâmula, banner de entrada e receitas ao vivo na loja. Também no universo digital o Prezunic atuou com posts e ofertas
nas redes sociais, e-commerce, envio de ofertas no WhatsApp e desafios nos Reels e Tik Tok!

31
LOJAS

1

ESTADO

ACESSE E VEJA O VÍDEO DAS CAMPANHAS
DA REDE DURANTE A SNCS 2022!
www.instagram.com/tv/CeycIV4gJdY/?utm_
source=ig_web_copy_link
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ABCS LANÇA LIVRO
TÉCNICO NO MAIS
IMPORTANTE EVENTO
CIENTÍFICO DA
SUINOCULTURA MUNDIAL
O LANÇAMENTO OFICIAL OCORREU EM
JUNHO, PRESENCIALMENTE NO RIO
DE JANEIRO DURANTE O IPVS 2022. A
PUBLICAÇÃO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO
SITE DA ABCS!

A

Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) lançou no mês de junho, presencialmente no Rio de Janeiro durante o segundo dia do
IPVS 2022, o livro “O Uso prudente e eficaz de antibióticos na suinocultura”, elaborado para contribuir com
o debate e com a construção de conhecimentos referentes à resistência aos antimicrobianos nas cadeias
produtivas. O objetivo da obra é alertar e orientar, já
que o uso excessivo e inadequado de antimicrobianos
pode levar ao aparecimento de bactérias resistentes à
ação de medicamentos, colocando em risco o controle
de doenças e sendo uma ameaça crescente à saúde
humana, animal, e ao meio ambiente.

O presidente da ABCS, Marcelo Lopes, fez a abertura da
cerimônia e explicou que o uso racional de antibióticos
é uma ação importantíssima, para resguardar a saúde
do rebanho brasileiro e a manutenção do mercado e do
agronegócio. Já a diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke, destacou o desafio e a missão compartilhada que é
reduzir o uso de antimicrobianos. “A suinocultura para
nós que atuamos no setor representa muito amor, força,
trabalho e resiliência. Esse livro não teria saído sem o
apoio de todos, por isso gostaria de agradecer aos autores e demais instituições que contribuíram direta ou
indiretamente com esse trabalho.” Também participaram do lançamento a Auditora Fiscal Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
Diretora de Biosseguridade IPVS2022, Lia Coswig, Presidente IPVS2022, a Fernanda Almeida e a pesquisadora
da Embrapa Suínos e Aves e autora do livro, Jalusa Kich.

SOBRE O LIVRO
Com uma abordagem integrada
e aplicações práticas que são
fundamentais para a redução
do uso dos antimicrobianos, a
publicação possui 10 capítulos
escritos por 34 profissionais
renomados. Os temas desenvolvidos e estruturados adotam
uma visão integrada na suinocultura, envolvendo bem-estar animal, biossegurança, programas de vacinação, diagnóstico e monitoramento de
doenças e implementação de substitutivos a antibióticos. O livro digital está disponível no site da ABCS.
A publicação foi construída com o apoio da Abraves,
Aliança, 333 Brasil, MAPA, Embrapa Suínos e Aves e também das empresas do setor, frigoríficos, associações
e produtores que contribuem com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), visando o
aprimoramento de todos os elos da cadeia de suínos, e
é destinada a médicos veterinários, produtores, fiscais,
gerentes de granjas, responsáveis técnicos e demais
profissionais que atuam do campo à indústria.

Acesse a publicação no site
da ABCS:
abcs.org.br/
categoria_material/livros/
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SEGUNDA ETAPA DE
VACINAÇÃO CONTRA PCS
EM ALAGOAS IMUNIZA
MAIS DE 100 MIL SUÍNOS
OS RESULTADOS DO PLANO PILOTO
FORAM APRESENTADOS PELO MAPA
DURANTE O MÊS DE JUNHO

O

Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
se reuniu durante o mês de junho com a iniciativa privada
para apresentar os resultados do Plano Piloto de Vacinação contra Peste Suína Clássica (PSC) em Alagoas. O programa foi realizado por meio de uma parceria público privada iniciada no segundo semestre de 2021 e finalizada no
primeiro semestre de 2022. O Chefe da Divisão de Sanidade dos Suídeos do DSA, Guilherme Takeda explicou que
“os resultados do Projeto Piloto demonstram que com
engajamento entre o setor público e o privado é possível
conduzir o processo de erradicação da PSC, utilizando a
vacinação como ferramenta essencial”.
Na ocasião, o diretor do DSA, Geraldo Moraes trouxe a
necessidade de juntos, iniciativa privada e MAPA, darem
continuidade ao Plano Estratégico Brasil livre de PSC. “Em
Alagoas tivemos a oportunidade de testar a melhor forma
para executar a campanha de vacinação, e o trabalho ainda
não acabou. Temos que manter essa união de esforços da
parceria público-privada para propagar a campanha nos
demais estados na ZnL.”
Como forma de resumir toda a iniciativa, a ABCS produziu
um vídeo institucional que apresenta os resultados alcançados com o Projeto Piloto.
A diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke, reforçou a
importância da participação de todos para a conclusão do
projeto. “Os resultados apresentados só foram possíveis
pela a união e esforços de todos. Conseguimos tornar uma
realidade o plano piloto para erradicar a PSC em Alagoas,
visando a continuidade dessa importante política pública
para estruturação da suinocultura nacional”, conclui.
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RESULTADOS
DA VACINAÇÃO:
SEGUNDA ETAPA
DE 21/03/2022 À 30/04/2022 (40 DIAS)

67

vacinadores

5.581
estabelecimentos

127.191
suínos

2

notificações de suspeita de foco de PSC

75%

das propriedades possuíam até 24 suínos

Assista ao vídeo
institucional produzido:
www.youtube.com/
watch?v=iQUqbVcgvHA
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
NA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
DEBATE MEDIDAS
CONTRA A CRISE NA
SUINOCULTURA
DEBATE FOI REALIZADO
APÓS ABCS APRESENTAR
DIFICULDADES DO SETOR
EM REUNIÃO COM A
FRENTE PARLAMENTAR DA
AGROPECUÁRIA
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À

convite da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)
da Câmara dos Deputados, a Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS) participou de audiência
pública, na primeira semana de julho, para debater possíveis soluções para reduzir os prejuízos financeiros na
suinocultura nacional. A discussão foi realizada a pedido
da deputada Aline Sleutjes (PROS-PR), após o presidente
da ABCS, Marcelo Lopes, apresentar à bancada ruralista
as dificuldades vivenciadas com o excedente de carne
suína no mercado interno e reforçar a necessidade de
medidas emergenciais de apoio ao setor.
Dando sequência os debates sobre o tema, o conselheiro
de mercado da ABCS e presidente da Associação dos
Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir Folador, participou da audiência pública na Câmara
e reforçou que o cenário atual prejudica especialmente
o produtor independente, que representa cerca de 25%
do setor. De acordo com dados levantados pela ABCS,
houve um aumento de 20% na disponibilidade interna
nos últimos cinco anos. O problema começou a se agravar em 2021, mas este ano o cenário ficou ainda pior.
Em média, os custos de janeiro a maio de 2022 subiram
9%, enquanto o preço de venda caiu 32% em relação ao
mesmo período do ano passado.
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Folador citou os principais pleitos trabalhados pela
ABCS nos últimos meses, que são: aumentar para
50% o limite do custeio pecuário com dois anos de
prazo para pagamento e estender até junho de 2023
a medida publicada em maio pela Resolução 5.017 do
Conselho Monetário Nacional; prorrogação do prazo
de pagamento dos custeios pecuários em um ano e a
inclusão da carne suína e de seus derivados nos Programas Nacionais de Alimentação Escolar.
“Nós sabemos das dificuldades de orçamento e do
esforço do governo para atender a suinocultura,
porém é preciso que o MAPA e o Ministério da Economia compreendam que os limites de enquadramento do suinocultor nas linhas do Plano Safra,
como o PRONAMP, PRONAF e INOVAGRO não representam nossa realidade. A suinocultura é uma atividade que demanda muito investimento e giro de
capital, por isso precisamos de limites maiores e
diferenciados para conseguirmos contratar o crédito disponibilizado no Plano Safra.”
O chefe da assessoria especial de estudos econômicos do Ministério da Economia, Rogério Boueri, falou
que o governo está disposto a tomar medidas para
ajudar o setor. “No Plano Safra 2022/2023 nós focamos em expandir o volume de crédito para tentar corresponder ao aumento do custo de produção”, exemplificou Boueri, ao falar das possíveis soluções para a
crise. “Quando o Plano Safra de fato começar a rodar,
vamos avaliar novamente as sugestões e demandas trazidas aqui e ver quais delas são possíveis de
viabilizar, assim como fizemos com o Plano Safra
2021/2022”, reforçou.

A SUINOCULTURA É UMA ATIVIDADE QUE
DEMANDA MUITO INVESTIMENTO E GIRO DE CAPITAL,
POR ISSO PRECISAMOS DE LIMITES MAIORES E
DIFERENCIADOS PARA CONSEGUIRMOS CONTRATAR
O CRÉDITO DISPONIBILIZADO NO PLANO SAFRA.
VALDECIR FOLADOR
CONSELHEIRO DE MERCADO DA ABCS E PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SUÍNOS DO RIO
GRANDE DO SUL (ACSURS)

38 | ed. 39

MAPA DIVULGA
NÚMEROS DO PLANO
SAFRA 2022/2023
ABCS PARTICIPA DO LANÇAMENTO
DO PLANO, QUE DISPONIBILIZARÁ R$
340,8 BILHÕES, O VALOR REFLETE UM
AUMENTO DE 36%
última semana de junho e com muitas expecN atativas
o setor do Agronegócio recebeu o Lançamento do Plano Safra 2022/2023. O presidente
da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos
(ABCS), Marcelo Lopes, acompanhou o evento, que
ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da república Jair Bolsonaro
e do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Marcos Montes, além de outras autoridades. Com aporte de R$ 340,8 bilhões, o valor do
Plano reflete um aumento de 36% em relação ao
Plano Safra anterior, que disponibilizou R$251 bilhões
aos produtores rurais. Marcelo Lopes, explica que
o acréscimo de recursos é muito importante para a
suinocultura, porém a linha de retenção de matrizes,
que era muito esperada pelo setor, não saiu. “A linha
de retenção de matrizes é essencial para a suinocultura, ainda mais nesse ano em que o setor passa por
uma crise econômica em que o preço de venda do
suíno não paga o custo.”
Os recursos do Plano com juros controlados somam
R$ 195,7 bilhões (acréscimo de 18%), com juros livres,
R$ 145,18 bilhões (acréscimo de 69%) e os recursos
equalizados, que são aquela parte dos juros que não
é cobrada do tomador, cresceu 31%, chegando a R$
115,8 bilhões. Na oportunidade, o Ministro da Agricultura, Marcos Montes, explicou que as taxas de juros
foram compatíveis ou inferiores às taxas de mercado, inferiores até à taxa Selic. Para o presidente da
ABCS, os juros do Plano 2022/2023 não são baixos,
mas devido ao cenário econômico que o país está
passando e a própria alta da Selic, foi dentro do esperado. “A ABCS junto das demais entidades do Agro
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trabalhou para os juros serem abaixo de dois dígitos,
infelizmente não foi para todas as linhas, porém foi
abaixo da Selic.”
Como reforçado pelo governo, os produtores pequenos e médios continuam sendo prioridade no Plano
Safra. O Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) teve um acréscimo de
36%, sendo destinados R$ 53,61 bilhões, com juros
de 5% ao ano (para produção de alimentos e produtos
da sociobiodiversidade) e 6% ao ano (para os demais
produtos). Já para o médio produtor, por meio do
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp) foram disponibilizados R$ 43,75 bilhões, um
aumento de 28% em relação à safra passada, com
juros de 8% ao ano. Os recursos disponibilizados em
ambos programas são com taxas de juros controladas. Para os outros produtores e cooperativas, o total
disponibilizado chega a R$ 243,4 bilhões, com taxas
de juros de 12% ao ano. Os produtores rurais também
podem optar pela contratação de financiamento de
investimento a taxas de juros pós-fixadas.
O Plano Safra disponibiliza recursos para o incentivo
à inovação tecnológica e para investimentos necessários para a adoção de boas práticas agropecuárias
e de gestão da propriedade, como o programa Inovagro. Nesta edição, o Inovagro terá R$ 3,51 bilhões em

revista da suinocultura

recursos, com juros de 10,5% ao ano. Entre os financiamentos previstos para a linha estão os investimentos relacionados a sistemas de conectividade
no campo, softwares e licenças para gestão, monitoramento ou automação das atividades produtivas, além de sistemas para geração e distribuição de
energia produzida a partir de fontes renováveis.
Para o consultor de mercado da ABCS, Iuri Machado,
o Plano Safra 2022/2023, dependendo do ponto de
vista, pode ser encarado de forma positiva ou trouxe
algumas frustrações. “Se comparamos a Selic de hoje
em relação a do plano safra anterior, houve uma verdadeira inversão positiva para o setor agropecuário,
visto que em meados do ano passado a Selic era inferior a 5% e hoje já está em 13,25%, ou seja, as taxas
oferecidas pelo novo Plano Safra, tanto de custeio,
quanto de investimento, embora mais elevadas, estão
inferiores a Selic”. O consultor explica ainda que para a
suinocultura, excetuando-se as linhas para pequenos
e médios produtores (Pronaf e Pronamp), os juros de
custeio continuam em patamares relativamente altos
(12%), bem como de investimento, como por exemplo
o Inovagro. (10,5%). “O aumento do volume de recursos
disponíveis pode não ser suficiente para compensar
as altas taxas de juro em uma atividade de alto risco
que já vem acumulando prejuízos e dívidas de uma das
piores crises da história”, ponderou.
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Pré Mater

Prepare-se para um desempenho superior no
desmame. Chegou Pré Mater da Polinutri!
A ração finíssima que facilita a transição da alimentação líquida
para sólida, da maternidade ao desmame.
Pré Mater é a ração desenvolvida com granulometria extrafina para facilitar a introdução de sólidos
na alimentação da sua criação. Sua espessura também auxilia na melhor absorção de nutrientes,
possibilitando um desenvolvimento precoce das enzimas necessárias à digestão de alimentos sólidos.
Servida seca ou em forma de papinha, Pré Mater pode vir customizada de fábrica com medicamentos
prescritos pelo seu veterinário. Fale com a Polinutri.

Ligue 11 2101 0201
e peça por um representante na sua região.

fnds
FUNDO
NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DA SUINOCULTURA
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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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DFSUIN MOVIMENTA VAREJO
DO DISTRITO FEDERAL COM
CAMPANHA DE INCENTIVO AO
CONSUMO DE CARNE SUÍNA
A

DISTRITO FEDERAL

Associação Dos Criadores De Suínos Do Distrito Federal (DFSUIN) e
as redes de varejo e atacado, BIG BOX e
ULTRABOX Atacado e Varejo firmaram
parceria para usar a campanha da ABCS
“Carne de Porco: Bom de preço, bom de
prato” nas lojas das redes em Brasília. A
parceria foi até 20 de junho e foi veiculada
nos tabloides dos varejos. O gestor de
compras do grupo, Wdilson Alves, disse
que impulsionar o consumo da proteína
é algo que a rede leva muito a sério. “Em
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anos anteriores, tivemos ações como; aula com o chefe
para clientes de nossas lojas, treinamentos para equipe
de Açougueiros, todo esforço para termos um atendimento a altura de nossos clientes, buscando sempre
fomentar a proteína que é a carne mais consumida do
mundo. Buscamos priorizar fornecedores locais, e, a
nossa demanda a cada ano aumenta. Com isto, tivemos
que ampliar o número de fornecedores de vários Estados produtores. Acreditamos que podemos sempre ter
mais adeptos ao suíno, uma vez que essa proteína tem
menor custo, além de ser uma carne muito saborosa e
saudável”, afirma.
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AGS PROMOVE A CAPACITAÇÃODE
AÇOUGUEIROS NO ESTADO DE GOIÁS
A

Associação Goiana de Suinocultores (AGS) está promovendo com empenho a campanha Carne de Porco:
bom de preço, bom de prato no estado de Goiás. Investindo
em educação, com apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), a AGS convidou o especialista em cortes suínos da ABCS, Marcos Bisinella para ensinar novos cortes em supermercados, açougues e frigoríficos da região. Em maio ocorreram ações em quase todo o
estado. A capacitação prática e tecnológica de cortes especiais de suínos mostrou aos participantes a versatilidade da
proteína em mais de 60 cortes diferentes.
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Para Crenilda Neves, secretária-executiva da AGS,
essa ação tem uma importância enorme por fomentar a educação. “Estamos capacitando os profissionais que trabalham diretamente com os cortes e com
o consumidor. Dessa forma as informações sobre a
proteína são repassadas corretamente e ajuda na
valorização da carne suína nessas redes. Um trabalho
em conjunto com o varejo para auxiliar na venda de
carne suína no estado”, disse. O curso de capacitação
foi aplicado nas redes que participaram da primeira
edição da campanha.
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ASEMG CELEBRA
ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS E
POSSE DE NOVA DIRETORIA
A

Associação dos Suinocultores do Estado de
Minas Gerais (ASEMG), realizou no mês de maio
uma cerimônia no qual reuniu com seus associados e
instituições parceiras para celebrar o aniversário de
50 anos da entidade e posse da recém eleita diretoria
regente para o triênio 2022/2024. São cinco décadas
de trabalho árduo junto à suinocultura mineira com
comprometimento e dedicação.
O presidente da Associação, João Carlos Brettas Leite, reforça que a história da ASEMG é construída por pessoas que deram o melhor de si para o
melhoramento de uma cadeia produtiva: “Eu quero
agradecer a toda diretoria por acreditar em mim, é
um trabalho que realizamos todos juntos em prol de
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todo criador mineiro de suínos, trabalhamos com
pessoas dedicadas e empenhadas para continuar a
história da nossa Associação da melhor forma”, afirmou o presidente.
O presidente da ABCS Marcelo Lopes cumprimentou a todos presentes. “Gostaria de parabenizar,
em nome de toda Associação Brasileira de Suínos,
você João, a ASEMG e todos os produtores mineiros, que merecem o respeito da produção brasileira
nessa trajetória dos 50 anos, marcada por desafios e
conquistas. A cadeia suinícola mineira e a brasileira
colhem os frutos do empenho de vocês em busca do
desenvolvimento da atividade. Parabéns pelas cinco
décadas!”, felicitou o presidente da ABCS.
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ASSUVAP REALIZA SUINFAIR,
A FEIRA MINEIRA DE SUINOCULTURA
A

Suinfair: A Feira Mineira de Suinocultura foi realizada pela Associação dos Suinocultores do Vale do
Piranga (Assuvap) em parceria com a Cooperativa dos
Suinocultores de Ponte Nova e Região (Coosuiponte).
O evento ocorreu nos dias 5 e 6 de julho, em Ponte Nova
(MG), e recebeu renomados especialistas da área para
debater os principais temas do setor na atualidade. A
SuinFest volta, em sua 11ª edição, tendo um novo nome e
uma história de mais de duas décadas, agregando tecnologia e modernidade para a suinocultura.

MINAS GERAIS

A feira proporcionou capacitação, entendimento e troca
de experiências através de palestras ministradas por
personalidades e acadêmicos da área. Além do painel
técnico, o evento contou com duas noites de feira, em
que os cerca de 60 expositores compartilharam novas
oportunidades, inovações do mercado, serviços e produtos. Na última edição, a feira chamou a atenção nacional por sua excelência. Foram mais de 2.000 participantes, entre produtores, veterinários, zootecnistas, estudantes e demais profissionais da área, cerca de 60 expositores e gerou incríveis resultados em negócios.

ASTAP PROMOVE WORKSHOP SOBRE TECNOLOGIAS E
INOVAÇÕES DO MERCADO EM PATO DE MINAS (MG)

A

Associação Dos Suinocultores Do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba (ASTAP), realizou em maio,
em parceria com uma empresa do setor de suinocultura,
o workshop “Tecnologias e Inovações voltadas para o
mercado desafiador da Suinocultura”. O evento foi gratuito e contou com a participação de quatro palestrantes. O público presente no auditório do Hotel Fratelli em
Pato de Minas (MG) foi de 70 pessoas. As palestras foram
curtas, com conteúdos curtos e objetivos. Estavam presentes apenas produtores, gerentes e líderes da suinocultura local. O público presente elogiou o conteúdo
das palestras e tiveram também um coffee break com
degustação de churrasco suíno.
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ASES REALIZA A 6ª
FEIRA DE AVICULTURA
E SUINOCULTURA
CAPIXABA, COM
PALESTRAS DA ABCS

ESPÍRITO SANTO

A

6ª Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba
(FAVESU), realizada durante o mês de junho,
contou com palestras da ABCS. O presidente, Marcelo
Lopes, e a diretora técnica, Charli Ludtke, fizeram
apresentações no primeiro dia da feira. Charli apresentou pela manhã uma palestra com o tema “Antibioticoterapia na suinocultura: cuidados para um uso
eficaz e racional”, em conjunto com a pesquisadora
do Embrapa Suínos e Aves, Jalusa Deon Kich. Charli
ressaltou a importância da presença da Embrapa no
evento e na palestra e destacou que a entidade tem
trabalhado muito nas áreas de pesquisa, formação,
educação e suporte às agroindústrias.”Nós dividimos o tema de uso prudente de antibióticos na suinocultura e os desafios que temos no Brasil quanto a
questão de implementar reduções e melhorias para o
setor. Esse tema é importante porque precisamos ter
responsabilidades compartilhadas, ter um bom diagnóstico na granja de forma que possamos estabelecer
um plano de ação e com isso diminuir a utilização sem
prejudicar o bem estar dos animais e os índices de
produtividade nas granjas”, conta Charli.
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O presidente, Marcelo Lopes, apresentou “Números e perspectivas da Suinocultura Brasileira”. A palestra abriu a Reunião conjuntural da Avicultura e Suinocultura no começo da
tarde. “Temos passado por um processo difícil nesse último 1
ano e 7 meses, mas tudo isso tem um nome. Acho que somos
altamente competentes para produzir, porque nós fomos
chamados para produzir em 2018, para que a gente pudesse
aumentar e atender às expectativas da China naquele
momento.
Mais uma vez, assim como foi no passado que vimos esse
mesmo desenho com a Rússia, estamos vendo agora com
a China. Ela se recuperou de uma forma absurda e nós ficamos e nós ficamos aí com excesso de oferta no nosso país”,
explica Marcelo. O presidente da ABCS explicou o cenário
atual, mas também enfatizou as medidas necessárias para
melhoria da produção brasileira. “Precisamos focar em tecnologia, em bem estar animal, em redução do uso de antibióticos, estratégia na aquisição de insumos, ou seja, temos
que pensar o negócio do agora. Ao invés de crescer de uma
forma desordenada, vamos pensar o nosso negócio para que
ele seja mais eficiente”, afirmou.
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APCS PROMOVE WORKSHOP
SOBRE AÇÕES QUE PODEM SER
FEITAS DURANTE A CRISE
O

correu em 22 de julho na cidade de Campinas (SP), o primeiro WorkShop e Bate Papo
pós pandemia. O encontro teve a participação de
123 pessoas, entre eles registrou-se a participação de 18 granjas. As palestras foram ministradas
pelo Professor Cesar Gabossa, da Universidade
de São Paulo, Campus Pirassununga, que abordou o tema “Crise na Suinocultura, possibilidade
dentro da porteira para minimizar o impacto”.
A segunda apresentação esteve a cargo do Dr.
Tiago Cruz, com o tema “Aditivos em tempos de
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crise, desafio ou oportunidade”. Ele é Mestre em
Zootecnia e Nutricionista da empresa M. Cassab.
E por fim, a palestrante Dra. Adriana Nascimento,
Zootecnista MSc e Dsc em produção e Nutrição
Animal da empresa Alltech, com o tema “O que
podemos fazer em tempos de altos custos”. As
três palestras foram uma somatória de informações, uma complementou a outra. “O nível das
perguntas da plateia foi excelente indicando a
preocupação das granjas em relação a questão da
nutrição”, salientou Ferreira Júnior da APCS/CSP.
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IMPLANTAÇÃO DA BOLSA DE SUÍNOS
EM MATO GROSSO AMENIZA PERDAS
FERRAMENTA IMPLANTADA PELA ACRISMAT HÁ TRÊS SEMANAS
ELIMINA ESPECULAÇÃO NO MERCADO SUINÍCOLA E REMUNERA
O PRODUTOR DE FORMA MAIS JUSTA

A

MATO GROSSO

A Associação de Criadores de Suínos de
Mato Grosso (Acrismat), a exemplo de
outros estados, implantou no mês de maio, a primeira bolsa de suínos no Mato Grosso. A medida
é uma forma que a associação encontrou para
melhorar o ambiente de negociação entre os
suinocultores e empresas interessadas em
comprar a produção, ao mesmo tempo que visa
acabar com a especulação de preço da carne
suína no mercado. Também pretende tirar o suinocultor do vermelho.
A ferramenta já é utilizada por suinocultores de
vários estados, como Santa Catarina, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A partir
dela, o produtor tem mais informações e maior
segurança no momento de comercializar o
suíno, sabendo que o preço que está recebendo
é justo para o momento.
“Há algum tempo observamos muita especulação dentro do mercado suinícola, o preço
pago ao produtor estava muito abaixo daquilo
que encontramos na gôndola. Nesse caminho
entre o produtor e o consumidor, alguém estava
ganhando muito além do que deveria, e por isso,
assim como outros estados já fazem, decidimos implantar a bolsa de suínos, como forma de
chegar a um preço mais justo ao produtor, sem
interferir no preço final da proteína”, explica o
presidente da Acrismat, Itamar Canossa.
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Implantada pela associação no dia 19 de maio, a
bolsa é realizada semanalmente todas às quintas-feiras, durante reunião online com suinocultores de todo o estado, diretores da Acrismat
e frigoríficos, quando são definidos os preços
para a semana.
“Primeiramente vamos entender o que o consumidor compra e quanto ele está pagando. Com
esse levantamento podemos balizar o preço de
carcaça e o preço pago ao produtor. É uma forma
de trabalho que conseguimos nos organizar
melhor e eliminar a especulação, de uma forma
que o preço não seja alterado para o consumidor
final”, explica Canossa.
De acordo com levantamento realizado pela
Acrismat, desde o período em que foi instalada
a bolsa, já se observa um movimento de melhora
no preço pago aos suinocultores sem alteração
do valor pago pelo consumidor final nos supermercados e açougues. “Ao longo dessas semanas, em conversas com os compradores observamos uma diferença de 50 centavos entre o
preço pago atualmente e o que poderia ser pago
caso não houvesse a bolsa. Em um animal de 120
kg isso representa uma diferença de R$ 60. É
um valor considerável para qualquer atividade”,
pontua. A modalidade bolsa já existe há 40 anos
em Minas Gerais e há 25 anos em São Paulo, e
serviram de parâmetro para outros estados.
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DNA SOUTH AMERICA:
MELHORAMENTO GENÉTICO
QUE FORTALECE A
SUINOCULTURA BRASILEIRA
A

o longo de 2021, a DNA South America se consolidou no mercado brasileiro. Com as melhores
opções em genética, agregamos competitividade ao
setor e contribuímos para que o país esteja capacitado,
em termos de tecnologia e conhecimento, para desempenhar seu protagonismo no mercado global de proteína animal.
A produção brasileira de carne suína tem crescido nos
últimos anos e totalizou 4,43 milhões de toneladas em
2020, superando a produção do ano anterior, de 3,98
milhões de toneladas, segundo relatório da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Contribuindo com o avanço da atividade nacional, a
DNA South America trouxe para o Brasil o reprodutor
mais utilizado no mercado norte-americano: o DNA
L600 Duroc. Maior ganho de peso diário, melhor índice
de conversão, maior robustez e menor mortalidade do
nascimento ao abate.
A matriz DNA L241, por sua vez, já é a segunda fêmea mais
utilizada pelos produtores na América do Norte. Selecionada para alcançar desempenho excepcional e máximo
retorno econômico, a fêmea DNA garante progênie uniforme desde o nascimento até o abate, leitões desmamados com alta qualidade e muito mais.

ACESSE E FAÇA PARTE DA EVOLUÇÃO
DA SUINOCULTURA BRASILEIRA
https://dnasouthamerica.com/
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BENEFÍCIOS DO PLASMA
ATINJA O MÁXIMO DESEMPENHO
O plasma é a porção líquida do sangue sem os glóbulos vermelhos,
glóbulos brancos e plaquetas. Ele contém uma mistura complexa de
proteínas funcionais ativas, que incluem transferrina, lisozimas, fatores de
crescimento, citocinas, imunoglobulinas e muitos outros componentes que
têm um grande impacto positivo nos animais e ajudam a modular e manter
a função imune normal durante períodos de estresse.
A transferrina reduz o ferro livre e diminui a viabilidade de bactérias nas
mucosas. A lisozima tem ação antimicrobiana. Os fatores de crescimento
estimulam a regeneração celular (enterócitos). As citocinas têm efeito anti
ou pró-inflamatório e as imunoglobulinas atuam contra bactérias e vírus.
Saiba mais em APCproteins.com/BR

SUÍNOS | AVES | PEIXES | PETS

entre amigos

O PLASMA
FORNECIDO EM
DIETAS DE CRECHE
TEM SEU IMPACTO
MAXIMIZADO NO
PESO DOS ANIMAIS
AO ABATE

O

Trabalho de Silva et al. (2022) publicado no IPVS
2022 confirma que suínos alimentados com
dietas com plasma apresentam ganho compensatório quando comparados com animais sem plasma nas
fases de creche.
A adição de plasma spray dried (SDP) em dietas de suínos de creche melhorou o desempenho dos animais até
o abate. O SDP aumentou o GPD e o peso final e tendeu a
aumentar o consumo de forma positiva enquanto os suínos estavam na creche. Inclusões crescentes de SDP na
creche tenderam a aumentar o peso final ao abate. Todos
os tratamentos com SDP na creche reduziram o índice
de pneumonia ao abate em comparação com o controle
sem SDP.

ACESSE E CONFIRA MAIS DADOS
DESTE TRABALHO E OUTROS
PUBLICADOS NO IPVS 2022.
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AGROCERES PIC INAUGURA NOVA
UNIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE
GENES NO PARANÁ, A SEXTA NO PAÍS
C

om a UDG Paranavaí, produção total da Agroceres PIC salta para 4,5 milhões de doses inseminantes por ano, acelerando a expansão de seu negócio de Genética Líquida no Brasil. Meta da empresa é
atender 70% dos seus clientes por meio do fornecimento de sêmen em, no máximo, 3 anos.
Mirando ganhos de competitividade para a suinocultura brasileira, a Agroceres PIC inaugurou, em
julho, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, uma
nova Unidade de Disseminação de Genes. Altamente
moderna, a UDG Paranavaí tem capacidade para alojar 800 reprodutores e potencial para produzir 1,2
milhão de doses de sêmen por ano.
Concebida a partir dos mais modernos padrões construtivos e tecnológicos, a UDG Paranavaí pode ser
comparada as unidades produtoras de sêmen mais
avançadas do mundo. A nova UDG paranaense conta
com alta tecnologia embarcada de ponta a ponta,
desde a coleta, passando pelo processamento, avaliação, armazenagem, até o transporte do sêmen.
Todos os seus processos produtivos são certificados, garantindo a máxima qualidade, integridade e
segurança das doses inseminantes.

“A comercialização de sêmen fresco, produzido em unidades altamente tecnificadas como as UDGs, é um negócio
consolidado no mercado brasileiro”, explica Alexandre Furtado da Rosa, Diretor Superintendente da Agroceres PIC.
“Esse novo ciclo de investimentos, e a consequente ampliação de nossa estrutura de Genética Líquida, nos permitirá
aumentar a eficiência da disseminação de genes superiores
e acelerar o progresso genético nas unidades de produção
comercial, agregando valor e competitividade ao negócio de
nossos clientes”.

A exemplo das outras unidades desse tipo da Agroceres PIC, a UDG Paranavaí conta com rigorosos protocolos sanitários, a começar por sua localização. Ela está
instalada em área isolada, distante de unidades de
produção de suínos. Os galpões são hermeticamente
fechados e equipados com filtros de ar que impedem
o ingresso de agentes infecciosos. A quarentena, que
é dupla, está anexada ao galpão dos reprodutores,
seguindo um novo e moderno conceito de biossegurança, o que não apenas reforça a segurança sanitária
como possibilita um maior fluxo genético na unidade.
Os veículos para trânsito interno são exclusivos.

Com a inauguração da UDG Paranavaí, a Agroceres PIC passa
a operar com seis UDGs no País. Uma estrutura que reúne
3.500 reprodutores de altíssimo valor genético e responde
por uma capacidade de produção instalada de 4,5 milhões
de doses de sêmen por ano, volume capaz de atender um
plantel aproximado de 700 mil matrizes tecnificadas em
todo o Brasil.
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SOBRE A TRANSIÇÃO ALIMENTAR DOS LEITÕES
AO DESMAME, ASPECTOS IMPORTANTES!
H teoria e na prática do dia a dia) os desaá muito se conhece na suinocultura (na

fios do desmame e a transição necessária que
os leitões devem passar nesse período. Apenas
para citar brevemente: ocorre a mudança na
alimentação (leite materno para ração), a separação forçada da mãe e uma nova formação
social no ambiente da creche, entre outros.
Nessa fase de transição, para que os impactos
negativos aos leitões e consequentemente
ao bolso do produtor sejam mitigados, alguns
manejos e cuidados são fundamentais.
No que se refere a alimentação e nutrição,
uma transição adequada é importante para
preparar o sistema digestivo dos leitões, de
uma alimentação líquida (leite materno) para
uma alimentação sólida e com introdução de
grãos e cereais.
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Alguns aspectos dessa ração de transição são importantes:
alto teor de conteúdo lácteo e de qualidade. Que contenha
também outros ingredientes nobres e de alto valor biológicos,
de fácil digestibilidade e palatabilidade/atratividade. Que essa
ração seja de uma granulometria adequada (fininha) a ação
ainda incipiente das enzimas digestivas. E que seja introduzida logo após a primeira semana de vida!
Com alguns cuidados especiais e direcionados, com conhecimento, boas práticas e recursos, é possível “vencer” os desafios
da rotina da granja, produzindo com qualidade e resultado, trazendo lucratividade para o suinocultor.

FELIPE CEOLIN
GERENTE NACIONAL DE VENDAS DA
POLINUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL
MÉDICO VETERINÁRIO, MBA EM GESTÃO DE
NEGÓCIOS E MESTRE EM NUTRIÇÃO ANIMAL
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Aliado absoluto
na máxima potência
de resultados.

• A MELHOR CONVERSÃO ALIMENTAR DO MERCADO
• RESILIÊNCIA E VIABILIDADE INCOMPARÁVEIS
O REPRODUTOR
MAIS UTILIZADO
NO MUNDO.

• SUPERIORIDADE ABSOLUTA EM ABATES
A PESOS ELEVADOS (125KG+)
• MAIOR RENDIMENTO DE CARCAÇA E CORTES NOBRES
• ÓTIMA QUALIDADE DE CARNE

