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MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.10.2019 | PORK NUTRITION
FOZ DO IGUAÇU, PR

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CULTURAL COPAGRIL

04.10.2019 | POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO
FISCAL DA APS
MARECHAL CÂNDIDO RONDON,  PR

HOTEL PREMIUM

27.09.2019 | WORKSHOP & BATE PAPO APCS | CSP
CAMPINAS, SP

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

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

Rodrigo Knop Guazzi Messias 
Zootecnista | Consultor Técnico Brasil
BASF

Nury Aymée Collona
Rodriguez Garcia
Médica Veterinária | Supervisora Técnica
Orion Nutrição Animal

Iuri Pinheiro Machado
Médico Veterinário | Sócio
Integrall

Realização

www.apcs.com.br

Hotel Premium 
Rua Novotel, 931
Jardim Nova Aparecida, Campinas - SP

INSCREVA-SE
VAGAS LIMITADAS

27de
Setembro

Recepção e Cafezinho Paulista

“A Dieta do Suíno sem Milho. É possível?”
Rodrigo Knop Guazzi Messias | BASF

“Custo de Produção. Onde reduzir e como?”
Nury Aymée Collona Rodriguez Garcia 
Orion Nutrição Animal

“Reavaliando a Profissionalização da
suinocultura o caminho da sobrevivência
e perpetuação do negócio”
Iuri Machado | Integrall

Debate entre os presentes

Almoço com Carne Suína

Bate Papo Restrito aos Proprietários e
Gerentes de Granjas
   Temas a serem debatidos:
   • Apresentação do Manual Boas Práticas
     de Fabricação – Carolina Kikuchi
   • Apresentação do Manual de Boas
     Práticas de Seguridade – Comitê Técnico

Encerramento
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PROGRAMAÇÃO

Palestrantes

&

BATE PAPO

WORKSHOP

Atenção associados:
Não esqueçam de levar suas credenciais

Apoio:
Inscrições até: 23/09/2019

MERCADO

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019

NOSSA PROGRAMAÇÃO

ACONTECE

ACONTECEU

CASA BISUTTI

26.09.2019 | ENCONTRO CONEXÃO CONSUMIDOR
E VAREJO
SÃO PAULO, SP

Lívia Machado,
Diretora de Projetos e
Marketing da  ABCS,
faz convite para o evento:
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Suinocultura deve aproveitar o bom momento 
externo, mas investir pensando no mercado in-
terno

A cadeia de suínos produz com qualidade e competitividade, mas precisa, com urgên-
cia, implementar estratégias eficientes para transformar estas vantagens competitivas 
em ganhos de mercado. Experiências bem-sucedidas em outros países comprovam 
que é necessário organizar e investir concretamente, para assegurar um consumo 
crescente e constante, que não dependa de imprevistos ou episódios sanitários como 
os vividos atualmente pela China e outros países”.

Este, segundo o Diretor-Presidente da Topigs Norsvin do Brasil,  André Costa, foi o 
consenso a que chegaram 350 pesquisadores, técnicos, dirigentes de entidades do 
setor e suinocultores, reunidos em Foz do Iguaçu, durante a terceira edição do Brasil 
Pork Event.

Segundo ele, “assim como a Rússia desenvolveu sua própria estrutura produtiva, a 
China, mais cedo ou mais tarde, estará recompondo seus planteis e reduzindo a atual 
demanda. É preciso, sim, aproveitar as oportunidades externas, mas o grande poten-
cial  de crescimento está no mercado interno”, observa.

Potencial de expansão

Ainda de acordo com André Costa, os 210 milhões de brasileiros consomem em 
média, apenas 16 quilos de carne suína por ano, volume muito inferior à média da 
grande maioria dos países. “Com um esforço organizado, o País pode facilmente elevar 
esta média para 20 quilos ao ano. Isto equivaleria a um consumo adicional da ordem 
de 840 mil toneladas, muito superior às 685 mil toneladas que o Brasil exportou em 
2018”.

O exemplo que vem da Espanha

Um dos palestrantes, Gonçalo Pimpão, diretor da Topigs Norsvin na Espanha e Portu-
gal, apresentou detalhes de como funciona a Interporc, organização que integra os 
diferentes elos da cadeia suinícola na Espanha, do criador ao frigorífico e distribuidor. 
É mantida com uma contribuição simbólica de cada participante, que, somada, repre-
senta a cada ano, 6,7 milhões de euros.

Com estes recursos, a Interporc desenvolve ações de marketing e institucionais, que 
abrem canais de comercialização, promovendo a imagem saudável, versátil e nutritiva 
da carne de porco espanhola, como parte integrante da cultura ibérica e da dieta me-
diterrânea. O espanhol consome, em média, 66 quilos de carne suína per capita, 
quatro vezes mais que a média brasileira.

Outra iniciativa lembrada pelo Presidente da Topigs Norsvin do Brasil é coordenada 
pela National Pork dos EUA, instituição que conta com recursos da ordem de 60 
milhões de dólares anuais, para a promoção da carne suína norte-americana. “No 
Brasil, entidades de representação, como a ABCS e Associações Estaduais, têm desen-
volvido um trabalho excepcional, mas sem recursos mais expressivos e sem a adesão 
de todos os integrantes da cadeia, fica muito difícil”, pondera  André Costa.

Segundo o diretor de Negócios e Marketing da Topigs Norsvin, Adauto Canedo, o 
exemplo da Espanha motivou Entidades e lideranças presentes ao Brasil Pork Event 
para a necessidade de avançar em busca de mecanismos semelhantes para o Brasil. 
“Este deverá ser o tema de novos encontros, em breve” diz Adauto.

Inovação conquista mercados

Maior evento de negócios do setor, o Brasil Pork Event é organizado a cada dois anos, 
pela empresa de genética suína Topigs Norsvin, e faz parte de  um programa inovador 
de relacionamento  da Empresa com seus parceiros e diferentes elos da cadeia produ-
tiva, chamado “Connect”.

Trata-se de um programa que prevê diferentes níveis de participação e benefícios, 
entre eles, treinamentos, assessoria no gerenciamento de reprodutores, layouts de 
laboratório e controle de qualidade, disponibilização de software de gerenciamento e 
atualização em genética, assistência técnica e até mesmo a contratação de consulto-
rias especializadas e viagens técnicas.

Além de inovar no relacionamento com o mercado, a Topigs Norsvin também foi pio-
neira com o programa InGene, um sistema de produção em núcleo fechado, no qual 
após o povoamento com as bisavós, avós e matrizes F1, a granja passa a produzir sua 
autorreposição, recebendo apenas sêmen de machos bisavôs e avôs de alto valor 
genético. Neste sistema, o plantel de matrizes é integrado à base de dados Pigbase na 
Holanda, por meio de softwares de gerenciamento de granjas. Assim, o programa de 
melhoramento é conduzido dentro da própria granja sob a orientação, o acompanha-
mento e a supervisão dos técnicos da Topigs Norsvin.

O uso deste sistema, segundo a Empresa, reduz o custo genético e o risco sanitário, 
aumenta a biossegurança e o progresso genético pela maior proximidade com o topo 
da pirâmide genética, maximiza a adaptação das marrãs de reposição produzidas 
localmente e possibilita a customização de alguns critérios de seleção genética e feno-
típica.

Esta nova postura em relação ao mercado, aliada a avanços genéticos como a TN70, 
considerada pelo mercado como a melhor matriz do mundo, resultou, segundo André 
Costa, em gradativo avanço da Topigs Norsvin no cenário da genética de elite. Em 
2015, a empresa detinha 17% de market share na linha fêmea. Hoje, segundo ele, 33% 
das fêmeas de elite do plantel brasileiro já levam a assinatura genética Topigs Norsvin.

Cenários e troca de experiências

Este Brasil Pork Event, realizado em 12 de setembro, passou a limpo a realidade, os 
desafios e as oportunidades que se abrem para o setor, além de discutir experiências 
bem-sucedidas de promoção da carne suína desenvolvidas em outros países. A pro-
gramação incluiu as palestras técnicas “Perspectivas Econômicas do Setor”, com pro-
fessor Sérgio De Zen, pesquisador do Cepea, “O Agronegócio Brasileiro”, com o agrô-
nomo e ex-Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, “Novos rumos da suinocultura”, 
com Gonçalo Pimpão, Diretor da Topigs Norsvin para Espanha e Portugal, “Data makes 
pig talk”, com o holandês Gerard Weijers.

O programa incluiu ainda a mesa redonda  “Suinocultura brasileira: realidades e opor-
tunidades”, com transmissão ao vivo, pela internet. Esta atividade, coordenada pelo 
jornalista Tobias Ferraz (Canal Rural), contou com a participação de  Marcelo Lopes 
(ABCS), Valdecir Folador (ACSURS), Valdomiro Ferreira (APCS), Losivânio Luiz De Lorenzi 
(ACCS), Thiago Bernardino (CEPEA), professor Márcio Duarte (UFV), Wienfried Leh 
(Grupo Leh’s), Matheus Morais ( Suinobras), Roberto Coelho (Grupo Cabo Verde) e 
Tiago Andrade (Granja Xerez) e Tarcisio Sachetti (Granjas Sachetti).
        
                    Fonte: Exame
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http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf
http://apcs.com.br/_ARQUIVOS/livia_semana_nacional_2019.mp3
https://youtu.be/HToFGet-e3w
http://www.porknutrition.com.br/?gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpRcq4aQrvehegYZzES5xS1N7w69qghhDsum554z48sbd31FaLAM4TBoCnhIQAvD_BwE
http://www.apcs.com.br
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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

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

https://www.sympla.com.br/workshop---doencas-virais-de-importancia-na-producao-de-suinos__642326
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/
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
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/

