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Semana Nacional da Carne Suína alcançará 42 
milhões de consumidores
Até o próximo dia 13 de outubro, a qualidade, a saudabilidade e o sabor da carne 
suína serão o foco das maiores e melhores redes varejistas do país durante a 
Semana Nacional da Carne Suína.

A proteína que mais melhorou sua imagem na avaliação do consumidor final nos 
últimos anos chegará com destaque especial a 42 milhões de clientes do Carrefour, 
Extra e Pão de Açúcar, Grupo Big (ex-Walmart), Hortifruti Natural da Terra, Lopes 
Supermercados e Oba Hortifruti.

O evento de lançamento foi aberto pelo presidente da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, que rememorou um breve histórico sobre a 
jornada da suinocultura brasileira desde 2011 até chegar ao momento atual.

“Em 2011, colocamos 1 mil produtores dentro do Congresso Nacional e iniciamos 
uma revolução. Naquele momento, o setor sensibilizou-se sobre a importância do 
mercado interno e não apenas o externo. De 2013 a 2016, fizemos 199 ações e capa-
citamos mais de 5 mil pessoas. Mudamos a imagem do produto para todos os públi-
cos”, frisou.

Energia do setor

César Rissete, gerente de Competitividade do Sebrae Nacional, elogiou a energia 
gerada pela mobilização de ABCS, redes de varejo e produtores pela entrega de mais 
uma Semana Nacional da Carne Suína.

Marco

Rosi Costa, diretora comercial do Carrefour, exaltou a adesão da rede à Semana Na-
cional da Carne Suína e a importância disso para incrementar ainda mais as ações do 
grupo com foco no produto.

"Já tínhamos um programa de qualidade para o produto, mas a atuação com a ABCs 
reforçou e ampliou o treinamento de loja o que é muito relevante para a o consumi-
dor e também para o time de loja", disse.

Qualidade

Janaína Brito, gerente de Marketing do Oba Hortifruti, ressaltou a evolução da quali-
dade da entrega ao consumidor final quando toda uma cadeia, como a da suinocultu-
ra, se mobiliza com este foco.

Em seu terceiro ano como integrante da campanha, o Oba Hortifruti vai apostar na 
informação para seus times de loja e aos consumidores. O desafio é atingir até 35% 
de aumento em suas 47 lojas localizadas em São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Crescimento de vendas

Carlos Arraes, diretor do Lopes Supermercados, compartilhou que a rede registrou 
um aumento de 50% nas vendas da carne suína no ano passado e espera repetir o 
sucesso nesta edição.

Com suas mais de 30 lojas, a rede é coltada para as classes C e D e valoriza a integra-
ção com a ABCS para superar os desafios de capacitação e sensibilização de colabo-
radores e consumidores em torno do produto.

Além da porteira

Leonardo Miao, do Hortifruti Natural da Terra, destacou que a suinocultura é o pri-
meiro setor que, genuinamente, saltou a porteira e invadiu o varejo.

A rede participa pelo segundo ano da SNCS com mais de 50 de lojas em quatro esta-
dos.

Cadeia de completa

Patrícia Mendes, diretora comercial de perecíveis do GPA, elogiou as iniciativas da 
ABCS e destacou que a quebra de paradigma sobre o produto passa pela mobilização 
de toda a cadeia.

O GPA participa desde a primeira edição e envolverá maus de 400 lojas do Extra e do 
Pão de Açúcar em 17 estados.

Se colocar no lugar do consumidor

Ricardo Meireles, presidente do Data Popular, apresenta neste momento uma pesqui-
sa sobre gente e não apenas números para entender o comportamento das pessoas 
no varejo.

“O problema é que as pessoas mentem mesmo quando elas querem dizer a verdade. 
Você só vai conseguir entende-las se você estudar maneira diferente, por outros 
vieses. Se elas acabam de encontrar uma moeda de R$ 1, a percepção delas sobre a 
própria felicidade já muda muito”, introduziu.

Segundo ele, é preciso colocar-se no lugar do consumidor para entender a “monta-
nha russa” de mudanças da sociedade atual como, por exemplo, mais escolaridade, 
mulheres no comando, idade, negros e pessoas conectadas.

Confiram a cobertura em tempo real nas mídias oficiais da ABCS.

A atual visão do consumidor: carne suína

Baixe o estudo completo: abre.ai/estudocarnesuina

http://www.apcs.com.br
http://facebook.com/suinopaulista
http://twitter.com/suinopaulista
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fabre.ai%2Festudocarnesuina%3Ffbclid%3DIwAR1lPcrqqRZcvxf19TK0UsMweHA51wJYTBOzKHsxKR-6Eui_0JRungiXqsk&h=AT1qTwQU8FHPe2dhp9svAiDA_fzJN0KEMoNPjlUOZ8xAplgJSEQrNlOawfgrMgopDXwMCyKrxNfg6TRM7Ah1WjBVknJLWC2WhiBFEEVlS_H4ppPtrMgcAu9kcF18EM-G84OhPPDiRQ-LNGp5bI1p8y_m-mwoAUM7Sd0vxg1GFjGSjeKgi2l91N2WEf8t95Vyz9xkgtSwOOkQsgGDLBosQyfRQw8HFyJS48DzuXLYpgvtaS84p4NT1EaIBf3530oYqY0Yn4knuteaHOhIr370TUzSeZWLRdFKTDSgPFKXuDuPX0mgNEaGzb_ourYRsE2uzPoAbP88a3a1DvLUvhof5Qe0Dtsq0F4MTCGRnMi3n05gyJX8yOJqFn18PJKycholuW9BPjHN--b3MlS47J6_ZuNTQCyS2SRKU3nKL56StxhTIUGdKBV51wZrtlcgFFNUKIChQAHCJRRABoJrNeL93IR5OJbhwTqvOsfI8Q4neF-IX8pePwMvCukRnPxk1wDI0A3qlJS0fcCZqFpapki62hdF0KXPNOhzVZ8nvqrYpgjqrc3NvZpfoHN7vnECiIZoaoyb3Fa8YuDGIMs5fIEZi6sa-zaU08FiYs43djJJHAbA7CS2pSBW6AfIG9uMLbCzXhYFaA
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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.

A rede Hortifruti Natural da Terra participa pela segunda vez da SNCS após conhecer 
o potencial da ação por meio da ABCS. A empresa tem como objetivo realizar, duran-
te o período da campanha, ações educativas, trazer inovação nos produtos com 
novas receitas, conteúdos, promoção e degustações.

 Hoje Hortifruti Natural da Terra conta com cerca de 6 mil colaboradores distribuídos 
nas mais de 50 lojas em quatro estados. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 
Gerais com a bandeira Hortifruti e em São Paulo, Natural da Terra.

Com o slogan “Carne suína é magra, nutritiva e deliciosa”, a campanha de marketing 
da rede trabalha com mitos e verdades sobre a proteína para conquistar os consumi-
dores.
Confira a cartilha de receitas e o caderno de ofertas  que será distribuído em loja 
durante o período da campanha e algumas fotos da loja com as peças aplicadas.

Aplicativo Agroceres PIC leva conhecimento às 
unidades de produção
Novo aplicativo traz vídeos, podcast, artigos técnicos e de manejo elaborados para 
disponibilizar informações capazes de garantir benefícios reais à produtividade na 
suinocultura.

A Agroceres PIC está lançando o novo APP da Suinocultura, um aplicativo abrangente, 
que trata e comenta vários assuntos da produção de suínos – da reprodução ao 
manejo, sanidade, terminação e abate - ajudando a acelerar a eficiência das unidades 
de produção e da cadeia produtiva.

Voltado a produtores, técnicos e outros profissionais do setor, o APP oferece vídeo 
aulas, entrevistas, podcast, artigos técnicos e de gestão. Conhecimento sempre atuali-
zado, com aplicação direta para o dia a dia das unidades de produção e benefícios 
reais para a produtividade. 

“O grande diferencial dessa ferramenta está na atualidade das informações forneci-
das, todas elas formuladas pela equipe multidisciplinar da Agroceres PIC e disponibili-
zadas de forma multimídia”, explica Elaine Lima, Coordenadora de Marketing da Agro-
ceres PIC. “Nosso objetivo, ao investir no mobile, é estreitar ainda mais o relaciona-
mento com nossos clientes, oferecendo conteúdo, informações e soluções técnicas 
de qualidade na tela de seu smartphone e tablet”. 

Além do conteúdo técnico, outro atrativo da ferramenta está na experiência do usuá-
rio. O aplicativo é bastante prático, amigável e de fácil navegação. 

O aplicativo Agroceres PIC está disponível para Android, IOS e pode ser baixado gra-
tuitamente no Google Play ou Apple Store. 

No APP Agroceres PIC você encontra:

AGPIC PLAY   
Vídeos educativos com orientações técnicas e de gestão para as várias fases da pro-
dução de suínos. Tudo em formato ágil e com ótima qualidade de conteúdo. 

PORKCAST
Podcast com análises e entrevistas sobre temas relevantes ou urgentes da suinocultu-
ra, no Brasil e no mundo. São 20 minutos de conversa instrutiva e descontraída.

CHIMARRÃO & INFORMAÇÃO
Talk show com José Henrique Piva, referência mundial em gestão na produção de 
suínos, comentando os principais desafios e tendências da suinocultura internacional. 

Tudo isso e muito mais na palma da sua mão!

app

Fonte: Agroceres Pic

Fonte: ABCS

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/calendario.pdf


T

EMPRESAS ASSOCIADAS

GRANJAS ASSOCIADAS

FRIGORÍFICOS

EXPEDIENTE

elefone 55 19 3651 - 1233

Rua José Zibor di, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000

Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior -  fj@apcs.com.br
Secretária Executiva: Priscila S. B . Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Web Design e Comunicação: Júlia Turganti - assistente3@apcs.com.br

TechnoFeed™

APCS © 2019 - Todos direitos reservados

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

INSCREVA-SE

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

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

ACONTECE

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
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/

