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Semana Nacional da Carne Suína
Com mais de mil lojas participantes que juntas representam 40% do faturamento do 
varejo alimentício, alcançaremos 42 milhões de consumidores distribuídos em 22 
estados brasileiros. Juntas, as redes trarão mais de 35 formas de comunicar com o 
consumidor no ponto de venda e somarão mais de um milhão de conteúdos impres-
sos. As campanhas estarão presentes em todas as plataformas digitais com youtube, 
whastapp, facebook e instagram.
Participando pela sétima vez da Semana Nacional da Carne Suína, a rede Pão de 
Açúcar, vai conta com a participação de 185 lojas em 12 estados. A parceria pioneira 
tem gerado importantes resultados desde a sua primeira edição em 2013.
Confira o material que o Pão de Açúcar trouxe  para divulgar a SNCS 2019 e algumas 
fotos da loja com as peças aplicadas.

Confiram a revista digital: https://www.paodeacucar.com/folhetos/revistasuinos/

Veja avaliação da 7ª edição W&BP de 2019 da 
APCS | CSP
Tema do evento: A Suinocultura Que Nós Queremos! Ou a Que o Consumidor 
Deseja?

Confira abaixo o resultado da avaliação feita pelo público presente:

Milho - Itu SP 02/10/19
Mercado/Preços
 Mercado de milho muito firme, ontem tiveram negócios nos portos a níveis de 
R$ 41,00 e também tivemos a divulgação da exportação de setembro com 6,5 
milhões de toneladas e já tem programado próximo 5 milhões para outubro, dessa 
forma temos compromissado em torno de 30 milhões de toneladas até final de outu-
bro, isto está secando ofertas de milho no  mercado.

Mercado de milho FOB com indicações de venda neste momento R$ 36,50/R$ 38,00 
nas cooperativas e a procura já está a R$ 36,00. Poucas ofertas CIF a R$ 40,00 e inte-
resse de compra subiu para R$ 39,00 na região de Campinas com prazo de 30 dias e 
em regiões mais distantes a Dellagro já registrou negócios de R$ 43,00, região mais 
distante do centro de negócios  de Campinas SP.

Exportação
Indicação de compra de milho CIF Santos R$ 38,50/R$ 39,50 e vendas entre R$ 
41,00/R$ 42,00. Soja 2020 entre R$ 85,00 à R$ 87,50. Dólar cotado a R$ 4,17. 

Esalq/B3
Indicador milho Esalq subiu R$ 0,39 cotado a R$ 39,08 e continua em tendência de 
alta, a meu ver caminha rapidamente para R$ 40,00. 

 Milho futuro na B3 está em tendência de alta, testou ontem R$ 40,90, tem busca 
programada para R$ 41,50 a R$ 42,00 e suporte está a R$ 40,20.

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
26/09/19 – R$ 38,50
27/09/19 – R$ 38,70
30/09/19 – R$ 39,30
01/10/19 – R$ 39,50
02/10/19 – em andamento
              Fonte: Rodrigo Della Pace
                 Dellagro Corretora

Confira o vídeo da campanha exclusiva da Rede de Supermercados Pão de Açúcar:

ACONTECEU

APCS reuniu com o Vice-Presidente da Frente 
Parlamentar da Câmara
Na semana passada o presidente da APCS/CSP, Ferreira Júnior, esteve com o Deputa-
do Federal Arnaldo Jardim, atual vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecu-
ária da Câmara dos Deputados, em almoço a base de carne suína na cidade de São 
Paulo. Na pauta, assuntos de interesse do setor, entre eles, questão do licenciamento 
ambiental, decreto do ICMS, balanço sobre a sanidade suína interna e externamente. 
Acompanhou a reunião almoço o assessor político do deputado Sergio Murilo.
Após o almoço, os três seguiram para o lançamento da Semana Nacional da Carne 
Suína, evento promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos e suas 
filiadas estaduais.

Estudo de consumo com foco em carne suína 
comprova aumento de 30% na compra da pro-
teína nos últimos 4 anos no Brasil
Com mais 1,3 mil entrevistados, pesquisa encomendada pela ABCS e Sebrae 
também identificou que a proteína suína foi a única que cresceu como indica-
ção de profissionais de saúde

O levantamento com foco nas tendências do comportamento do brasileiro e o consu-
mo da carne suína no país, intitulado “Carne suína: atual visão do consumidor” e 
divulgado em setembro pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), 
em parceria com o Sebrae e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura 
(FNDS) identificou que o brasileiro passou a consumir mais carne suína neste ano.

A pesquisa quantitativa com 1,3 mil entrevistados apresentou os aspectos de compra 
da proteína, trazendo informações de qualidade à cadeia de suínos nacional (produ-
tor, indústria e varejo) e identificando possíveis estratégias mercadológicas para o 
desenvolvimento na suinocultura e os incentivos ao consumo da carne suína no 
Brasil. Os dados permitem compreender a evolução ao longo das décadas e assim 
promover o debate diante das oportunidades e desafios apresentados.

“A proposta de um trabalho inovador junto aos frigoríficos, varejo, formadores de 
opinião, profissionais de saúde, gastronomia e parceiros institucionais vem nos per-
mitindo transformar a visão do consumidor brasileiro em relação à carne suína”, des-
taca o presidente da ABCS, Marcelo Lopes. “Deixamos para trás os 13 kg per capita e 
celebramos o alcance dos 15,9 kg devido a oferta maior, qualidade, preços competiti-
vos e cortes variados e mais adaptados ao cotidiano dos consumidores”, destaca.

Para Cesar Rissete, gerente da Unidade de Competitividade do Sebrae, o estudo 
trouxe pontos positivos, principalmente em relação à saudabilidade da carne suína.  
“Estamos em um momento em que o consumidor está cada vez mais procurando 
produtos que favoreçam a sua saúde. Nesse sentido, a pesquisa mostra que a carne 
suína se apresenta como melhor posicionada do ponto de vista da saudabilidade e 
da escala necessária do processo produtivo para atender à maior demanda de 
alimento, especificamente de proteína. Outro ponto importante, foi o aumento do 
consumo per capita de carne suína e a quantidade de vezes que o consumidor tem 
adquirido a carne. Isso se reflete em toda a campanha e nas iniciativas em parceria 
com o Sebrae de valorização da carne suína e do aumento desse consumo no Brasil”.

O estudo mostrou que a percepção de consumo e indicação pelos profissionais de 
saúde mudou, já considerando positiva a inserção da proteína suína numa alimenta-
ção saudável. Na visão dos consumidores o produto também entra como opção no 
cotidiano, já que 76% dos entrevistados consomem carne suína e 55% tem o hábito 
de comprar carne suína - aumento de 30% se comparado a 2015. Para a ABCS, o 
desafio é inserir a carne suína da lista de compras da população, instituindo o hábito 
do consumo.

Outro dado que apresenta a mudança de percepção de consumo é no quesito 
compra. O estudo informou que a cada 8,8 dias o consumidor coloca carne suína no 
carrinho, ou seja, enquanto as opções bovinas e de aves permanecem nos mesmos 
patamares, a carne suína aumentou a frequência na escolha dos brasileiros.

Já a frequência de consumo nos lares também cresceu desde a última pesquisa reali-
zada. Em 2019, a cada 7,5 dias o consumidor consome carne suína, enquanto em 
2004 consumia três vezes ao mês. E a proteína é mais presente nas principais refei-
ções. Segundo o estudo, 77% dos entrevistados consomem a carne suína no almo-
ço/jantar, uma opção que se apresenta com bom custo-benefício para essas refei-
ções.

Na visão do pesquisador Francisco Rojo, responsável pelo estudo, é uma transforma-
ção da realidade da carne suína. “Com o levantamento dos últimos 15 anos foi possí-
vel compreender o posicionamento das proteínas ao longo das décadas e, assim, dar 
início a um novo debate diante das mudanças e desafios apresentados”, afirma.

Os resultados reforçam um consumidor atento às mudanças, que busca conveniên-
cia e praticidade. Entretanto, ainda há a necessidade da indústria e do varejo focar 
em adequações, como por exemplo, o desenvolvimento de cortes sem tempero e 
com maior shelf life, aponta o estudo.

“Ainda que haja um grau de conhecimento e imagem da carne suína, ainda não está 
suficientemente disseminado em todos os segmentos: profissionais de saúde, varejo 
e, principalmente, consumidores” explica Rojo. “O processo de transformação precisa 
ser mais amplo e direto para mudar o hábito da população em relação à carne suína”, 
esclarece.

Conquistas e oportunidades

Assim, o cenário desenhado pelo estudo é positivo e abre inúmeras oportunidades 
para a carne suína, mas é preciso saber aproveitá-las, conclui o estudo. Entre os 
desafios identificados está o esforço conjunto da cadeia para mudança de hábito dos 
consumidores, entre eles esclarecer ao consumidor benefícios do consumo de prote-
ína em campanhas amplas e disseminar massivamente orientações para preparo e 
dicas em diversos canais de comunicação, bem como promover estudos técnicos 
sobre informações nutricionais para profissionais de saúde. No levantamento, os 
trabalhos realizados pelo setor também estimulam conclusões técnicas a respeito do 
tema e influenciam profissionais de saúde e a cadeia de distribuição.

Também é abordado a necessidade da indústria e varejo investirem de forma contí-
nua e com maior intensidade na proteína e também a oportunidade de aplicar novas 
tecnologias – como a embalagem com atmosfera protegida –, para ampliar a varieda-
de de cortes e conservação na gôndola.

Entre as oportunidades, a saudabilidade está em destaque, reforçando a imagem da 
carne suína como uma alternativa saudável, a proteína suína entra no âmbito positivo 
do equilíbrio entre os alimentos e entrará de forma mais contundente na recomen-
dação dos profissionais de saúde. No varejo, o estudo destaca também bons cami-
nhos ao incentivo do consumo por meio de campanha no varejo como a “Semana 
Nacional da Carne Suína”, ação que amplia a presença da carne suína porcionada e 
com boa apresentação, buscando padronização e agregando valor a carne suína.

A ABCS visualiza um grande potencial na proteína para os próximos anos, com visão 
positiva de negócios para toda a cadeia, segundo o presidente da entidade. “Conhe-
cemos o caminho e agora é tempo de nos unir para trilhar juntos e agir para poten-
cializar e aumentar ainda mais os resultados”, encerra.

Acesse o resumo do estudo: https://bit.ly/2n23LL1

O estudo completo está disponível no link abre.ai/estudocarnesuina

                    Fonte: ABCS

MERCADO DE GRÃOS

MP 897-2019 (MP do Agro)

Foi publicada no D.O.U. de hoje a chamada MP do Agro, prometida quando do 
lançamento do Plano-Safra 2019/2020.

A assinatura ocorreu ontem, no Palácio do Planalto, durante a solenidade de lança-
mento do Plano Agronordeste.

Segundo nota divulgada pelo MAPA, a Medida Provisória 897-2019 "traz novidades de 
interesse para o agronegócio. De acordo com o subsecretário de Política Agrícola do 
Ministério da Economia, Rogério Boueri, a MP vai possibilitar a alocação de R$ 5 
bilhões a mais de crédito rural para o setor. A MP complementa medidas previstas no 
Plano Safra 2019/2020, anunciado em junho.

A chamada de MP do Agro tem ações divididas em três grupos: o primeiro tem medi-
das voltadas para criação de condições visando a redução das taxas de juros por 
meio da ampliação e melhoria das garantias oferecidas em operações de créditos 
rural. O segundo grupo expande o financiamento do agronegócio com recursos livres 
por meio do mercado de capitais. Neste grupo estão medidas que modernizam a 
CPR, os títulos do agronegócio e outros títulos bancários.

O terceiro grupo busca melhorar a competição no crédito rural . Estão nesse grupo a 
equalização de taxas juros para todos os agentes financeiros que operam crédito 
rural e a possibilidade de subvenção econômica para construção de armazéns pelos 
cerealistas

Entre as ações estão a criação do Fundo de Aval Fraterno (FAF), que dará aos produ-
tores garantia solidária para renegociação de dívidas rurais. A MP também trata do 
patrimônio de afetação de propriedades rurais, da Cédula Imobiliária Rural (CIR), de 
títulos de crédito do agronegócio e de subvenção econômica para empresas cerealis-
tas em operações de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), além da equalização de taxas de juros para instituições finan-
ceiras privadas.

Segundo Boueri, o FAF, a constituição do regime de afetação do imóvel rural e a insti-
tuição da CIR visam "criar condições para reduzir taxa de juros por meio da ampliação 
das garantias oferecidas em operações de crédito rural".

O Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, con-
siderou a medida provisória um passo muito importante para incrementar o crédito 
privado para o agronegócio brasileiro. “A possibilidade de emissão do título em 
moeda estrangeira, associada a melhorias nas garantias e na transparência da CPR, 
devem carrear mais recursos externos para financiar as atividades dos agricultores e 
pecuaristas. Esperamos aumentar a oferta de financiamento privado a custos compa-
tíveis para a atividade rural”, disse.

Segundo Sampaio, o crédito rural oficial "está ficando muito pequeno para a agricul-
tura brasileira". "Precisamos do mercado de crédito privado para atender às necessi-
dades do setor”, completou. 

Fundo de Aval Fraterno

O principal objetivo do Fundo de Aval Fraterno é ampliar o acesso ao crédito rural. 
Com a criação do FAF, os produtores rurais terão acesso a garantias adicionais para 
quitar dívidas do crédito agrícola e reestruturar seus negócios. Para operacionaliza-
ção do FAF, os produtores devem formar associações. O aval coletivo será dado pelos 
produtores associados, por integrantes da cadeia produtiva, como fornecedores de 
insumos e beneficiadores de produtos agropecuários, e pelas instituições financeiras.

Patrimônio de Afetação

A medida provisória permite que o produtor rural desmembre sua propriedade para 
dar como garantia em operações de crédito. Atualmente, o produtor precisa oferecer 
todo o imóvel como garantia, que, por vezes, vale mais que o valor do financiamento. 
O chamado patrimônio de afetação dará maior segurança ao sistema financeiro na 
concessão de crédito aos produtores rurais, ampliando o acesso aos recursos finan-
ceiros e permitindo melhor negociação do financiamento. São preservados os direi-
tos de terceiros, a pequena propriedade rural, as áreas inferiores ao módulo rural e 
os bens de família.

Cédula Imobiliária Rural

Como desdobramento do patrimônio de afetação, é criada a Cédula Imobiliária Rural 
(CIR), que será emitida por proprietários de imóveis rurais e que poderá ser negocia-
da no mercado de títulos e valores mobiliários.  A CIR será registrada em entidade 
autorizada pelo Banco Central.

Cerealistas

A medida permite que empresas cerealistas tenham acesso a financiamentos para 
construção ou expansão de silos e armazéns por meio do Programa para Construção 
e Ampliação de Armazéns (PCA). Os recursos podem ser usados para financiar obras 
e comprar máquinas e equipamentos para construção. As operações serão feitas 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) até 30 de 
junho de 2020, com taxas de juros subvencionadas pelo Tesouro Nacional. Até junho 
do ano que vem, serão disponibilizados R$ 200 milhões para financiamentos.

Equalização de taxas de juros

A MP abre a possibilidade de equalização de taxas de juros por todas as instituições 
financeiras que operam com crédito rural. Antes, era autorizada a bancos públicos 
federais, bancos cooperativos e confederações de cooperativas de crédito. A ideia é 
estimular a competitividade entre os agentes financeiros, redução de custos e taxas 
mais acessíveis para o produtor rural e melhor alocação dos recursos públicos.

CPR e títulos do agronegócio em moeda estrangeira

Por meio da medida provisória, a Cédula do Produto Rural (CPR) e os títulos do agro-
negócio poderão ser emitidos com cláusula prevendo que eles sejam referenciados 
em moeda estrangeira, como o dólar. O objetivo da mudança é aprimorar o mercado 
de crédito para melhor atender o produtor rural, dando mais flexibilidade de contra-
tação, transparência e segurança jurídica."

POLÍTICA

CONFIRA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

PROTEÍNA ANIMAL

Total de inscritos
Total de inscritos presentes
Total de inscritos não presentes

Respondidos
Sem resposta

Excelente Bom Regular Fraco Ruim n/s Excelente Bom Regular Fraco Ruim n/s

Evento 9 11 3 0 0 45 13,2% 16,2% 4,4% 0,0% 0,0% 66,2%
Tema e conteúdo das palestras 46 17 5 0 0 0 67,6% 25,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Desempenho dos palestrantes 37 24 4 3 0 0 54,4% 35,3% 5,9% 4,4% 0,0% 0,0%
Seu ganho de Conhecimento 38 21 8 1 0 0 55,9% 30,9% 11,8% 1,5% 0,0% 0,0%

Serviço de informação e atendimento 
anterior ao evento 60 8 0 0 0 0 88,2% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Recepção e atendimento durante o 
evento 63 5 0 0 0 0 92,6% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Instalações, material de apoio e recursos 
audiovisuais 52 16 0 0 0 0 76,5% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Café e almoço 48 12 0 0 0 8 70,6% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8%
Organização 58 10 0 0 0 0 85,3% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Avaliação do evento de forma geral 30 8 0 0 0 30 44,1% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 44,1%

Email
Whatsapp
Redes sociais
Revista/jornal
Site APCS
Outro
n/s

Inscrições

Quantidade Percentual
96 100%
87 91%
9 9%

4 - Conhecimento do evento

Questionários

Quantidade Percentual
68 78%
19 22%

Pesquisa de opinião Porcentagem da Pesquisa

1

2

3

23 33,8%
39 57,4%
7 10,3%

9 13,2%

0 0,0%
19 27,9%
1 1,5%

http://www.apcs.com.br
http://facebook.com/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-897-de-1-de-outubro-de-2019-219473673
https://bit.ly/2n23LL1
http://abre.ai/estudocarnesuina
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
https://youtu.be/cpwmb6vsw-M
https://www.paodeacucar.com/folhetos/revistasuinos/
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INSCREVA-SE

MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.10.2019 | PORK NUTRITION
FOZ DO IGUAÇU, PR

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

01 A 03 | OUTUBRO FOZ DO IGUAÇU

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

Osler Desouzart, palestrante do Pork Nutrition,
faz convite para o evento

https://youtu.be/HToFGet-e3w
https://youtu.be/E3dqRSLfvEc
http://www.porknutrition.com.br/?gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpRcq4aQrvehegYZzES5xS1N7w69qghhDsum554z48sbd31FaLAM4TBoCnhIQAvD_BwE
https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
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