
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS) é uma iniciativa que visa criar e aprimorar 
ações nacionais em benefício da cadeia de valor da suinocultura com foco na melhoria da produção e 
sanidade do rebanho, do processamento e bem-estar dos animais, da gestão política e ambiental integra-
da para desenvolver novos caminhos até a mesa do consumidor brasileiro.

Participam associações estaduais e regionais ligadas à ABCS, produtores de suínos integrados e indepen-
dentes, empresas do setor, frigorí�cos e um dos maiores grupos de varejo brasileiro. A contribuição é 
voluntária e todos os recursos são direcionados para ações nacionais estratégicas para a cadeia.
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EM PROL DE TODA 

A CADEIA

CAPACITADOS EM
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MAIS DE

Marcelo Lopes
Presidente da ABCS

Em quatro anos de existência, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura (FNDS) tem trabalhado de forma incansável em prol de toda a 
cadeia de valor do nosso setor. Desde a nossa iniciativa de contribuir com 
recursos diretos da cadeia, podemos ressaltar conquistas inimagináveis como 
o festival Suíno no Ponto (2016), que colocou a carne suína nos melhores 
restaurantes de São Paulo e o lançamento da série de cartilhas e treinamen-
tos nas granjas e frigorí�cos com foco em bem-estar animal (2017) que foram 
realizados em todo o Brasil.

Em 2018, alcançamos mídias nacionais com a carne suína em destaque nos programas das principais emis-
soras do Brasil e presente em renomados veículos de comunicação. Construímos a hora e a vez do Brasil 
iniciar uma mudança de percepção sobre nosso produto. Chegamos a esse ano com uma campanha nas 
três maiores redes de varejo alimentício do Brasil em faturamento 
com o tema "Qualidade na cadeia de valor" e impac-
tamos mais de 40 milhões de brasileiros com 
essa mensagem.

Realizamos também em 2019 outras 9 
entregas nacionais nas áreas técnicas, 
política e de promoção da proteína 
que produzimos. Marcamos presen-
ça no legislativo e executivo com 
estratégias e solicitando demandas 
em benefício dos nossos produtores. 
Além disso, produzimos 24 novos 
materiais de promoção para a carne 
suína com a realização de 25 ações 
em todo o país.

Voltamos os nossos olhos e esforços 
para mitigar os fatores de risco que 
colocam em xeque o nosso
reconhecido status sanitário inter-
nacional na produção de carne suína.

A parceria da ABCS com o Sebrae 
Nacional também nos permitiu reali-
zar diversas ações regionais que 
somam mais força em nosso objetivo.

Seria utópico celebrar um ponto de chega-
da, mas como representante de mais de 20 mil 
suinocultores, asseguro que seguiremos cons-
truindo parcerias e relacionamentos que nos permitam como cadeia de
valor e sociedade, acreditar em um legado que gere ganhos coletivos, respeito ao meio ambiente e aos
animais. Esse é nosso propósito.

Con�ra nas próximas páginas o relatório de nossas atividades.

INVESTIMENTO TOTAL DAS 
AÇÕES NACIONAIS

R$ 1.288.100,78
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Dentre o público, houve grande participação de produtores, médicos veterinários e demais pro�ssionais da 
suinocultura, consagrando em um sucesso e integrando os diversos elos da cadeia de suínos no esforço de 
controlar e mitigar os fatores de risco à entrada de doenças que não temos no Brasil, como a Peste Suína 
Africana (PSA) e a Síndrome Respiratória e Reprodutiva dos Suínos  (PRRS). 

Workshop de Doenças 
Virais de Importância 
na Produção de Suínos 

Por meio destes eventos, aprimoramos a 
biosseguridade nas granjas e harmonizamos as 
informações junto ao Serviço Veterinário O�cial 
(SVO) sobre as principais doenças virais, importante 
trabalho em conjunto que uniu toda a cadeia para 
compartilhar responsabilidades e atuar no controle 
da entrada de doenças em defesa da saúde do 
rebanho suinícola brasileiro.

Benefícios 
para o produtor

 WORKSHOPS 
15

ESTADOS 
BRASILEIROS

11

PROFISSIONAIS
CAPACITADOS

2.300 

De agosto a outubro, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos 
(ABCS), em conjunto com as demais lideranças (nacionais e estaduais) do 
setor suinícola, realizou a capacitação de mais de 2.300 pro�ssionais em 11 
estados brasileiros, com a série de 15 Workshops de Doenças Virais de 
Importância na Produção de Suínos.
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Benefícios 
para o produtor

Cartilhas de produção 
e seminários técnicos 
Mercado Globalizado

Produção de duas cartilhas técnicas com foco em prover o suinocultor de 
ferramentas para tornar seu negócio mais dinâmico, com o objetivo de aten-
der um consumidor cada vez mais exigente e um mercado mais competitivo.

Seminários 
Mercado Globalizado

09
 TREINAMENTOS

CAPACITADOS
900 

Associações parceiras: 
ASES;  ASSUVAP;  APS;  
APCS;  ASEMG;  AGIGO;  
ASTAP;  DFSUIN e AGS

Sustentabilidade Fábrica de Ração

As novas cartilhas técnicas e os workshops propor-
cionaram a oportunidade de sensibilizar produtores 
e demais pro�ssionais da suinocultura a respeito de 
temas relevantes para a sustentabilidade do negó-
cio, seja na melhoria da e�ciência de produção e 
custos ou mesmo as novas exigências do mercado 
consumidor, tais como bem-estar animal, restrição e 
uso prudente de antimicrobianos, biosseguridade, 
boas práticas na fabricação de rações e destinação 
adequada de dejetos. 
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Benefícios 
para o produtor

Mercado:
Conteúdos, ações e materiais 

Contratação dos serviços da MBAgro, uma das maiores empresas 
especializadas no acompanhamento da conjuntura agropecuária com foco na 
suinocultura e no mercado de grãos para orientar produtores e agentes da 
cadeia sobre uma nova visão.

Realização de 
3 palestras de 
mercado para 
lideranças em 

eventos de alcance 
nacional

Palestras destinadas 
a eventos que 

reúnem grande 
parte dos líderes da 
cadeia de valor da 

suinocultura

PALESTRAS 
DE MERCADO 

3 Artigos de 
mercado com 

panorama mundial 
para a Revista da 

Suinocultura.
Conteúdo assinado 

pela MBAgro e 
publicado na revista 

que é distribuída 
para toda a cadeia.

ARTIGOS 
DE MERCADO 

Boletins mensais 
de mercado para 

produtores, 
associações a�liadas e 
integrantes do FNDS
publicados no site da 
ABCS e Facebook e 

disparados pela 
ferramenta 

ABCSNews e e-mail.

BOLETINS
DE MERCADO 

Uso do aplicativo 
exclusivo da MBAgro 

com informações 
atualizadas para 

contribuintes do FNDS.

Senha individual para 
acesso a relatórios de 
diferentes frentes do 

agronegócio.

APLICATIVO 
EXCLUSIVO

Os produtores têm acesso a uma seleção de informações a respeito do 
mercado doméstico e internacional de suínos e de grãos, tendo como 
fonte informações do MBAGro, CEPEA, MDIC e mídia especí�ca em 
geral. As ações apresentam uma síntese com os dados mais relevantes 
para que o produtor tenha mais segurança e e�ciência para operar tanto 
no mercado de insumos como na comercialização dos suínos. 
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Benefícios 
para o produtor

Atuação 
Política

A ABCS junto ao Instituto Pensar Agropecuária (IPA) ampliou sua 
atuação nos temas prioritários  da cadeia suinícola, no poder Legislativo. 
Por meio de argumentos técnicos, a ABCS envolveu-se com os 
parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
pautando-os para os debates que envolvem a suinocultura nacional.  

Dentre as principais pautas trabalhadas em Brasília, em 2019, estão sanidade, licenciamento ambiental, 
redução do uso de antimicrobianos e bem-estar animal.

Gestão do Deputado Schiavinato (2019-2020), presidente com per�l técnico e proativo em temas 
sanitários, marketing, vendas e crédito;

Foi o principal responsável pelo andamento e publicação da IN  48/2019 do MAPA, que estabelece as 
regras para a destinação de animais mortos;

Em 2020, a ABCS irá explorar junto a este parlamentar temas como bem-estar animal, sanidade, 
normativa para carne moída suína e rotulagem de embalagens.

ATUAÇÃO 
POLÍTICA 

ABCS 2019 

LEGISLATIVO
Reforma da Previdência,  

Reforma Tributária e 
Licenciamento Ambiental

EXECUTIVO
Temas sanitários: Peste Suína Clássica, 

Peste Suína Africana, redução de 
antimicrobianos, bem-estar animal

A ABCS realiza um trabalho permanente junto aos poderes Legislativo e 
Executivo federal a �m de defender os mais variados interesses dos 
produtores de suínos tecni�cados e integrados do Brasil.

Frente Parlamentar 
da Suinocultura
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Marketing:
Novos 
Materiais 

Produção de 
pacote audiovisual

A ABCS desenvolve ações e materiais de promoção dos benefícios da carne 
suína com foco no consumidor brasileiro para aumentar a presença da proteína 
na alimentação do dia a dia.

Entre os conteúdos destacam-se receitas diferenciadas com fotos e vídeos 
rápidos, fotos de cortes suínos in natura, artigos nutricionais e técnicos, além 
de sugestões de postagens em diferentes redes sociais.
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ALMÔNDEGA SUÍNA

FILÉ MIGNON SUÍNO COM RISOTO DE PARMA

ESPETINHO DE ALCATRA SUÍNA

FILÉ MIGNON SUÍNO

LOMBO SUÍNO

Destaque para novas receitas com pratos à base de 
carne suína e cortes como alcatra, �lé-mignon e pernil. 
O pacote audiovisual foi estrategicamente pensado 
para atender frigorí�cos e inovar no conteúdo para 
comunicação junto ao consumidor. A ABCS 
desenvolveu fotos de cortes in natura em diferentes 
apresentações para mostrar a versatilidade da 
proteína.

28 NOVAS FOTOS
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 6 Novos
 Vídeos 

Com o objetivo de proporcionar novas formas de surpreender com o preparo 
da carne suína, foram criados seis novos vídeos com receitas inovadoras e que 
incentivam o consumidor a explorar o universo da carne suína. Opções de 
churrasco, petiscos para aproveitar com amigos e releituras de pratos 
populares com a proteína mais consumida do mundo. Foram explorados cortes 
como costelinha, copa-lombo, pernil e �lé-mignon, mas em preparos 
diferentes como chilli e almôndegas.

A pesquisa quantitativa com 1,3 mil entrevistados 
apresentou os aspectos de compra da proteína, trazendo 
informações de qualidade à cadeia de suínos nacional 
(produtor, indústria e varejo) e identi�cando 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 desa�os apresentados.

Pesquisa de consumo de proteínas 
Carne suína: A atual visão do consumidor

Acesse o estudo
completo com um
leitor de QR Code
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Benefícios 
para o produtor

 8 novos artigos 
nutricionais

Atenta aos formadores de opinião da área de saúde, a ABCS desenvolveu oito 
artigos nutricionais voltados para temas atuais e de dúvidas constantes dos 
brasileiros, como o consumo de carne suína na gravidez, prevenção da 
osteoporose e diabetes, além dos populares cicatrização e cisticercose. Criados 
por pro�ssionais renomados, os artigos técnicos deram origem a newsletters 
educativas e de fácil compreensão que foram disponibilizadas para os 
contribuintes do FNDS e enviados para médicos e nutricionistas em todo o 
Brasil, impactando 562 pessoas.

TEMAS

Coma carne suína e viva mais!

Estou grávida: Posso comer 
carne suína? 

Prevenção da Osteoporose

Saúde da Pele

Prevenção da Diabetes

Carne Suína e Digestibilidade

Cicatrização e Nutrição

Carne Suína e exercícios de 
alta intensidade

Os materiais de marketing desenvolvidos para promover o 
consumo da carne suína trazem como benefício as diversas 
possibilidades de comunicação para públicos diversos e 
segmentados. Proporcionam maior efetividade na mensagem 
de que a proteína suína é uma opção saudável, versátil, gostosa 
e de inúmeras qualidades. Essa comunicação clara e positiva 
impacta diretamente os produtores, que além de terem mais 
argumentos sobre a carne que produzem, também percebem a 
mudança de opinião sobre o tema.
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Benefícios 
para o produtor

Semana Nacional 
da Carne Suína
Tema 2019: 
Qualidade na 
cadeia de valor

A realização da Semana Nacional da 
Carne Suína traz benefícios para todos 
os elos da cadeia de valor. Os 
resultados positivos re�etem também 

na indústria frigorí�ca de suínos e varejo, o que oportuniza  
novas perspectivas de negócios e parcerias que impulsionam o 
desenvolvimento de toda a atividade. 

A campanha propagou por meio de vários formatos e canais a 
qualidade, a segurança socioambiental, o prazer e a saúde que a 
carne suína pode oferecer aos consumidores do Brasil.

Em seu sétimo ano, a Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) em 
2019 foi marcada por sua multicanalidade e versatilidade na hora de 
comunicar no período de 26 de setembro a 13 de outubro. A maior 
vitrine da proteína no Brasil contou com as três principais redes de 
varejo em faturamento do país, hortifrutis premiados em 
atendimento e produtos frescos e supermercados que atendem o 
público de A a D.

15
TREINAMENTOS

CAPACITADOS
900
MAIS DEREDES DE 

VAREJO
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12%
Crescimento nacional

43,5%
Crescimento total da rede

43,5%

15%
Crescimento nacional

10%
Crescimento total da rede

59,3%

84,4%
Crescimento RJ e ES

Crescimento SP

O Grupo Big relatou 
crescimento nas 
vendas de carne 
suína. Entretanto, no 
momento atual da 
Companhia, não há 
permissão para divulgação 
de mais informações.

A cada ano, por meio do expressivo aumento de vendas, essa ação nacional 
gera cada vez mais novos negócios para produtores e frigorí�cos do setor, 

impactando assim toda a cadeia.

35 formas de
Mais de

comunicar
Com o consumidor no PDV 

42
milhões
de brasileiros impactados
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FRIGORÍFICOS

EMPRESAS AMIGAS

VAREJO

ASSOCIAÇÕES E PRODUTORES

Investimos porque acreditamos 
na construção de um futuro de 
oportunidades para a cadeia de 
valor da suinocultura brasileira.






