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Carne Suína brasileira vai se impor, mas enfrenta desafios

Confira a opinião de alguns dos presentes:

O Brasil vai firmar presença no mercado nacional e internacional de carne suína, mas precisa avançar 
muito em segurança alimentar, sanidade e comunicar-se melhor com a sociedade e os novos con-
sumidores. O cenário foi apontado e debatido nesta sexta-feira de manhã, dia 21, em Campinas (PR), 
durante a primeira edição de 2020 da série ‘Workshop & Bate Papo’, promovida pela Associação Pau-
lista dos Criadores de Suínos (APCS) e Consórcio Suíno Paulista (CSP). O encontro reuniu perto de cem 
profissionais do segmento, entre gerentes, encarregados e proprietários de granjas filiadas à associa-
ção e ao consórcio, além de profissionais de empresas ligadas ao setor.

Foram cinco apresentações de especialistas que refletiram sobre o tema ‘Estamos prontos para 
quebrar barreiras?’ e propuseram uma análise sobre os desafios que a suinocultura brasileira deve 
enfrentar para produzir mais e melhor, exportar crescentemente e firmar uma marca de qualidade e 
segurança para os consumidores brasileiros e do exterior.

O suíno brasileiro viveu um 2019 muito favorável, com a indústria faturando US$ 12 bilhões, as granjas 
abatendo 45,8 milhões de cabeças, produção de 4,1 milhões de toneladas e a cadeia alcançando um 
Produto Interno Bruto (PIB) geral de R$ 19 bilhões. Resultado alavancado essencialmente por expor-
tações em alta, que passaram de 700 mil toneladas pela segunda vez em toda a história, calcadas no 
apetite do consumo chinês, abalado pelos surtos de Peste Suína Africana (PSA). E pelo câmbio extre-
mamente favorável. Mas, para sabermos se os frigoríficos do país estão prontos para conquistar novos 
mercados mundo afora, precisamos equilibrar pontos positivos e negativos. “Nossa indústria sofre com 
altos custos por causa da legislação, dificuldades tributárias, pressão global, bem-estar animal, grande 
diversidade de inspeção, pouco consumo interno de produto in natura, grande diversidade no volume 
de abate e no tipo de negócio, insuficiente grau de automação e problemas com disponibilidade de mão 
de obra e energia. Por outro lado, o animal ofertado pela granja melhorou bastante em qualidade e os 
abatedores atuam numa área que permite um mix de mais de trezentos produtos, o que facilita o ca-
minho de conquistar novos consumidores. Para mim, fazendo um balanço, sou otimista, mas não po-
demos descuidar do foco em custos e cumprimento da legislação”, opinou Stephan Rohr, da empresa 
NeoConsulting e levado ao evento pela Trouw Nutrition.

Porém, para assumirmos esse protagonismo, temos que pisar fundo em questões vitais como a sani-
tária. Lisandro Haupenthal, Gerente de Nutrição de Suínos da Vaccinar, tratou do assunto e foi incisivo 
ao alertar que o Brasil tem vários problemas para mostrar-se ao mundo como um produtor gabarita-
do nesse quesito. “Nosso território não está inteiramente livre de várias doenças, como a Peste Suína 
Clássica. Sobre a Febre Aftosa bovina, que afeta o segmento, somos considerados livres, mas com 
vacinação. É verdade que avançamos bem nos últimos anos. A Estação Quarentenária de Cananeia, 
em São Paulo, para recebimento de animais e material importado, é um ótimo projeto. Bem planejado, 
executado e em pleno funcionamento. Mas é pouco. Temos que diminuir os riscos, proteger as granjas, 
investir mais em instalações adequadas, que afinal custam dinheiro, mas é um bom investimento”, 
ponderou. Lisandro ainda enfatizou que informação e transparência são tão necessárias quanto os 
projetos e as auditorias de biossegurança, além de monitoramento sanitário ininterrupto. “O isolamen-
to das granjas, por exemplo, ainda não efetivamos com a devida gravidade. Precisamos avançar com as 
normas e os projetos sobre compartimentação, que abrange o isolamento das áreas produtivas sadias 
durante um surto. Sem falar na prevenção e vigilância. Veja o caso da PSA. O Brasil tem um único la-
boratório habilitado para exames envolvendo a enfermidade no país. Os Estados Unidos, por exemplo, 
tem 70. Também não podemos descuidar da formação das pessoas, que representa um bem maior 
para qualquer atividade profissional”, indicou.

Sebastião Borges, professor e Diretor da Tectron, mergulha ainda mais fundo nas tarefas que deve-
mos cumprir. Analisando o tema ‘A nossa tecnologia está adequada aos desafios internacionais?’, ele 
dispara. “O planeta está pegando fogo. Coronavírus, PSA, Gripe Aviária. Não podemos fantasiar, temos 
que ser sérios. O mundo moderno já sabe e avisou o que deseja. Bem-estar animal, ambiência, gené-
tica, alimentação, sustentabilidade, fim dos antibióticos. O Brasil está muito lento quando falamos de 
inovação tecnológica e falta ação mais concreta do poder público”, adverte. Opinião compartilhada por 
Vladimir Fortes, da DB Genética Suína, quando trata de negócios. “Temos uma imagem internacional 
arranhada por causa de doenças. Principalmente devido à febre aftosa, que é o calcanhar de Aquiles da 
exportação das carnes brasileiras. Para piorar, somos péssimos negociadores. Precisamos de políticas 
mais transparentes, segurança alimentar e sanitária, só assim para construirmos uma comunicação 
eficiente. Não tem jeito, é urgente atender os mercados mais exigentes e temos competência para 
tanto, nossa indústria é capaz”, aponta.

Entretanto, Vladimir alerta que o tempo corre e não dá para esperar tanto. “A China, por exemplo, já 
está se recuperando do surto de PSA, e aprendendo a conviver com a doença, repondo matrizes. Eu 
vejo um cenário de crescimento para a cadeia brasileira nos últimos meses, mas o custo de produção 
não está deixando a margem recuperar-se com mais energia. Os produtores e as agropecuárias ne-
cessitam dominar financeiramente as suas granjas”, arremata.

Um debate que só faz sentido porque a cadeia existe e trabalha para atender, ao final, apenas um elo. 
“O novo consumidor quer saber o que compra, o que come, como a carne é produzida, se há sentido na 
cadeia que oferece o alimento para ele adquirir. E são muitos perfis de cliente, de várias gerações, cada 
uma valorizando atributos distintos. A sociedade mudou, as pessoas têm opinião formada sobre os 
alimentos e a produção de proteína animal. Precisamos de mais confiança delas sobre o que fazemos, 
como fazemos. É um trabalho forte de informar melhor a sociedade, ser claro, apresentar sites mais 
confiantes, dialogar dentro das mídias sociais e ter mais contato com os meios de comunicação”, acon-
selhou Juliana Ribas, Coordenadora de Produção da Agroceres PIC, que falou sobre como o segmento 
deve encontrar uma linguagem apropriada para dialogar com a sociedade.

“Vivemos e trabalhamos dentro do Estado de São Paulo, que é o maior centro consumidor da carne 
suína produzida no país, perto de 70% do total. Logo, vivemos muito próximos dos clientes finais de 
nossa cadeia e entendemos a necessidade de nos comunicar com a sociedade. Até porque só somos 
procurados quando acontece alguma desgraça envolvendo nossas causas. Precisamos propagar o que 
fazemos com carinho, uma atuação empresarial marcadamente familiar. As granjas paulistas estão fa-
zendo a lição de casa, estão envolvidas com processos de certificação, auditorias e intensa profissiona-
lização. Estamos no caminho certo, no sentido apontado pelos excelentes especialistas que trouxemos 
à primeira edição do workshop em 2020”, avaliou Valdomiro Ferreira Junior, presidente da APCS.

O próximo encontro da APCS e CSP vai comemorar o aniversário de 53 anos da Associação. Um even-
to marcado para o dia 27 de março, também em Campinas (SP), no Hotel Premium, com mais uma 
edição do ‘Clube do Leitão’. Entrega do troféu Arnaldo Jardim, participação dos deputados ligados à 
Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) nacional e paulista, um show de humor com Matheus Ceará, 
do programa ‘A Praça é Nossa’, e um almoço com pratos elaborados exclusivamente à base de carne 
suína.

O Hotel Premium fica na Rua Novotel, 931, no Jardim Nova Aparecida, em Campinas (SP). Mais infor-
mações com a APCS pelo e-mail apcs@apcs.com.br e telefone (19) 3651 1233.

             Fonte: Redação AgroRevenda
     Autor: Ulisses Riba

O workshop da APCS ainda contou com a presença do, coordenador da Frente Parlamentar do Agrone-
gócio Paulista, Ariel Mendes. Ele falou sobre as ações desenvolvidas em 2019 em favor do segmento e 
convocou a cadeia suína a dialogar ainda mais com os representantes do Agro Brasil nos parlamentos 
de São Paulo e do Brasil.

Entidade reuniu profissionais da cadeia produtiva pela primeira vez no ano e analisou se o setor ‘Está
pronto para quebrar barreiras?’

Palestrante Stefan Rohr recebendo o certificado de
Luciane Gomes de Moraes, da Fazenda Santa Rosa

Palestrante Sebastião Borgess recebendo o certifi-
cado de Carlos Alberto Ribeiro, da Faz. Sto. Ignácio

Palestrante  Juliana Ribas recebendo o certificado
de Roberto Cano Arruda, da Granja Mariana

Palestrante  Lisandro Haupenthal recebendo o
certificado de Áurea Ianni, da Ianni Agropecuária

Palestrante  Vladimir Fortes recebendo o certifica-
do de Paulo Sérgio Junqueira, da Faz. Sta. Maria

Ariel Mendes, FPA

Workshop & Bate Papo APCS | CSP - “Estamos pron-
tos para quebrar barreiras?”

Stefan Rohr

Vladimir Fortes

Roberto Cano Arruda

Lisandro Haupenthal

Juliana Ribas

Palestrante Trouw Nutrition

Palestrante DB Genética Suína

Participante da Granja Mariana

Palestrante Vaccinar

Palestrante Agroceres PIC

Fonte: APCS | CSP

https://youtu.be/34uQXmuKmIo
https://youtu.be/FCGLOg3kpdM
https://youtu.be/Ty7M8ofevc4
https://youtu.be/IKsf65rBEBU
https://youtu.be/Qz3R7HWZqyE


ACONTECE

 MERCADO$

PLANILHA DE COTAÇÕES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 26/02/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 65,00 67,00 78,00 80,00 84,00 86,00 100,00 - -

R$/Kg 3,47 3,57 4,16 4,26 4,48 4,58 5,33 - -

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 5,20 5,80 6,40 7,00 6,50 7,00 8,00 8,20 8,40 8,70

Atacado 
R$/Kg - - - - - - - - 8,00 8,30

BOI R$/@ 145,90 151,90 156,10 187,00 198,40

MILHO R$/Saca 37,05 41,85 36,60 51,42 52,32

DÓLAR R$ 3,23 3,75 4,16 4,18 4,44

Fonte: APCS | CSP

APCS realiza parceria com a USP

A Associação Paulista de Criadores de Suínos, inicia-se uma parceria com o Laboratório de Pesquisa 
em Suínos (LPS) dentro da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga/SP, desenvolvimento 
de modelo de cálculo e de indicador de custos de produção de suínos no estado de São Paulo.

As duas granjas já visitadas foram: Fazenda Santa Rosa em Leme/SP, Fazenda Santa Maria em São 
José do Rio Pardo/SP. A terceira granja a ser visita em breve será a Granja Agropecuária Bressiani. 

Na última sexta-feira, dentro do Bate Papo da APCS/CSP, a responsável pelo projeto Laya Kannan 
Alves, detalhou a forma operacional de como irá desenvolver o projeto. Aprovação foi unânime dos pre-
sentes.

Na opinião de Ferreira Júnior, presidente da APCS/CSP, o resultado desse projeto, será de muita valia 
aos produtores de suínos do estado. Termos parâmetros para sinalizar ao mercado, o custo real do 
suíno produzido em tempo real, demonstra o estágio de profissionalismos que o segmento está alcan-
çando.

Fonte: APCS | CSP

Da esquerda para a direita: Paulo Sérgio Junqueira (Faz. Santa Maria), Antonio Carlos Pereira (Faz. Santa
Rosa), Laya Kannan (USP) e Valdomiro Ferreira Júnior (APCS | CSP)

Confira a entrevista que a Laya deu para o ISP:

Curso de Sanidade Suína

LIBERTE O PODER DE INFINITAS IDEIAS

SIMPÓSIO DE IDEIAS

17-19 DE MAIO, 2020
LEXINGTON, KY, EUA

ONE.ALLTECH.COM

O ONE: Simpósio de Ideias Alltech é onde os heróis do cotidiano 
são desafiados a sonhar grande e a tornar o mundo melhor.

Junte-se a nós nessa busca por inspiração, motivação e uma
ideia significativa que pode transformar tudo ao nosso redor.

UMA
EXPERIÊNCIA
ÚNICA

DOMINGO, 17 DE MAIO
8:00 Visitas a pontos turísticos de 
Kentucky e Tour nas instalações da Alltech

18:30 Noite Internacional:
Desfrute de uma experiência gastronômica 
única com entretenimento internacional 
enquanto faz networking com participantes 
do ONE de todo o mundo.

SEGUNDA, 18 DE MAIO
6:30 ONE Fun Run: 
Deus ajuda quem cedo madruga! Acorde 
com a Fun Run do ONE20, uma mini-
maratona de 3 km realizada no maravilhoso 
campus da histórica universidade da 
Transilvânia em Lexington.

9:00 Plenária de Abertura ONE

10:30 Sessões Temáticas ONE

• Aquicultura
• Bovinos de corte
• Cervejaria & Destilaria
• Negócios
• Agricultura
• Pets
• Avicultura

15:20 Plenária ONE 

19:00 Kentucky Night 
Desfrute de uma deliciosa noite 
gastronômica com músicas dançantes 
no renomado Kentucky Horse Park.

TERÇA-FEIRA 19 DE MAIO 
9:00 Sessões Temáticas ONE

• Agronegócio
• Bovinos de leite
• Equinos
• Futuro da Alimentação
• Saúde & Bem-estar
• Suínos

14:00 Plenária de Encerramento ONE

18:30 ONE Table Talks

18:30 Noite Gastronômica Great Bite ONE 
Explore a renomada cena gastronômica 
de Lexington e aproveite o que esta 
grande cidade tem para oferecer. Jante 
nos melhores restaurantes, prove pratos 
tradicionais e exclusivos e experencie 
sabores que você jamais esquecerá!

19:00 Kentucky Bourbon Barrel Ale Trail 
É melhor você se preparar para a festa! Os 
bares do centro do Fifth Third Bank 
Pavilion ganham vida com o som da  boa 
música. Escolha seu estilo, escolha seus 
amigos e, é claro, escolha uma Kentucky 
Bourbon Barrel Ale®.

Mais do que um 
simples simpósio, 
no ONE...

Você terá a chance de 
visitar instalações de 
primeiro mundo, interagir 
com profissionais 
de diversos países, 
desfrutar de eventos 
gastronômicos exclusivos 
com entretenimento de 
tirar o fôlego e conhecer  
o melhor que o Bluegrass
tem a oferecer durante
nossos tours na região.

Você viverá a experiência 
da sua vida em Lexington. 
Não perca!

ONE.ALLTECH.COM
R E G I S T R E - S E
SIMPÓSIO DE IDEIAS

https://youtu.be/126MeVxlUuc
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https://www.deheus.com.br/
https://polinutri.com.br
https://db.agr.br
http://agroceres.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.mcassab.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://www.vaccinar.com.br/
https://basetto.com.br
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://farmabase.com/
https://www.nutricamp.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://www.alltech.com/br
http://www.nuttria.com/
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://austernutri.com.br/
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