


Detalhamento
A importância dessa demanda é auxiliar os
integrados das agroindústrias na
constituição das CADECs, para discutir
custos de produção, tabela de remuneração
para receberem um preço justo pelos leitões
e também ajudar nas negociações quanto
aos investimentos que as agroindústrias
exigem dos integrados denominado de
check-list para adequações das instalações
às novas tecnologias ou exigências dos
órgãos oficiais e importadores quanto a
biossegurança das granjas e ao Bem-Estar
Animal.

DEMANDA 1:
Contratação de consultoria para 

acompanhamento da constituição das 

CADECs das agroindústrias com integração 

e posterior participação nas reuniões das 

CADECs, que tenha expertises em custos de 

produção, tabelas de remuneração e 

investimentos que as agroindústrias 

exigem dos integrados.
Entregue proposta de contratação, 
com a descrição de perfil do consultor 
e plano de trabalho (ACSURS) para o 
Superintendente da CNA Bruno 
Lucchi, que deu encaminhamento ao 
pleito para o Presidente da CNA, e 
está em análise, sendo que até o 
momento não há definição.  

RESPOSTA:



Detalhamento

- MAPA, ainda não publicou a Minuta
de Instrução Normativa de Bem-estar
animal.

- No entanto, já publicou a norma que
institui a retirada de animais mortos
na propriedade e a destinação dessas
carcaças.

DEMANDA 7
Bem-estar animal e destinação correta das 

carcaças – MAPA

ABCS está realizando reuniões junto ao 
MAPA  (Gabinete da Ministra, Secretário 
de Defesa Agropecuária e área técnica 
relacionada), buscando efetivar a 
publicação, e assim ter uma norma que 
ampare juridicamente o setor. 

Minuta de norma em fase final para a 
publicação.

RESPOSTA:



Detalhamento:

O Paraná pleiteia a elevação do seu
status sanitário via OIE, o que incluiu
o fim da vacinação contra febre
aftosa.

Isso auxiliará nas exportações da
carne suína produzida no estado, que
busca reconhecimento da OIE como
Zona Livre de Febre Aftosa sem
vacinação em 2021, e área livre de
PSC em bloco distinto dos demais
estados que compõem a zona livre.

Ações estão sendo feitas via APS
junto com o Governo do Paraná
ADAPAR e SEAB/PR.

DEMANDA 11:
Fim da vacinação contra a febre 

aftosa – aumento de status sanitário

ABCS angariou recursos financeiros 
com outras entidades que 
representam a cadeia de suínos, e de 
agosto a outubro realizou 15 
Seminários Técnicos, focando em 
redução do risco para febre aftosa, a 
peste suína africana e clássica, e 
formas de melhoria da biosseguridade 
em granjas para impedir a entrada 
das principais doenças emergentes.

RESPOSTA:



Detalhamento:

Também junto com a Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná –
ADAPAR, ligada à Secretaria de
Estado da Agricultura, a APS
trabalha para garantir maior
biosseguridade nas granjas de
suínos do Paraná. Já foi expedida
Portaria n. º 265, da ADAPAR,
sobre a necessidade de
instalação até novembro/2019, de
cercas de isolamento e áreas
próprias de controle para
atividades na granja.

DEMANDA 12:
Biosseguridade nas granjas A Associação Brasileira de Criadores de 

Suínos (ABCS), junto a ABPA, CNA, 
ABEGS, ABRAVES, EMBRAPA e MAPA 
identificaram a necessidade de integrar 
os representantes da  cadeia no sentido 
de fortalecer a biosseguridade no país, 
e mitigar os fatores de risco de entrada 
de doenças. Assim, foi organizado todo 
o material técnico-cientifico para 
promover as capacitações e 
organização em 12 estados dos 
Workshops sobre Doenças Virais de 
Importância na criação de Suínos, em 
que contou com 15 eventos técnicos 
promovendo a capacitação de mais de 2 
mil profissionais atuantes da produção 
e médicos veterinários.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Manter e aprofundar as discussões
sobre Bem-estar animal e uso
prudente e restrições ao uso de
antimicrobianos, ponderando o
atendimento à crescente demanda do
mercado consumidor, e às limitações
de investimento do produtor.

DEMANDA 14:
Uso prudente de 

antimicrobianos e Bem-estar 

animal

Foi desenvolvida cartilha técnica
abordando a temática do uso prudente dos
antimicrobianos e também uma série de
seminários técnicos de bem-estar animal,
sustentabilidade. Onde se capacitou 934
profissionais em relação ao uso prudente
dos antibióticos em fábricas de ração de
uso próprio ou comercial. Onde se instrui
para quando utilizar, quem prescrever e
também seu tempo de carência e os
riscos quanto à resistência bacteriana aos
antibióticos.

Foram realizadas diversas reuniões no
gabinete da Ministra em conjunto com o
Secretário de Defesa Agropecuária e a
área técnica, onde se conseguiu a
prorrogação da IN 14 por mais 12 meses
e passando por nova revisão, e também
por consulta pública.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Buscar parcerias no sentido de
fomentar a uma maior atuação do
suinocultor no mercado futuro de
grãos, buscando redução dos custos
de produção.

DEMANDA 15:
Como operar mercado de grãos

Elaboração de cartilha sobre o tema
de mercado de grãos e realização de
palestras e seminários técnicos nos
estados, capacitando os profissionais
para monitorar o mercado e realizar
a compra antecipada.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Ameaças x vulnerabilidade x biosseguridade e
os riscos que produtores independes e
integrados estão vulneráveis (exemplo o vírus
Seneca, a PRRS URUGUAI, a PESTE SUÍNA
AFRICANA, Peste suína Clássica, Febre
aftosa)
Elaborar em conjunto com o MAPA uma
norma e um Programa Nacional de
Biosseguridade mínima para as granjas
(normas com procedimentos mínimos para a
integração e produtores independentes).
ABCS precisa trabalhar com o MAPA e depois
IMA com as afiliadas para melhorar a
biosseguridade das granjas. (Programa
parecido com o da Aftosa)

DEMANDA 23:
Biosseguridade nas Granjas

Foram realizadas diversas reuniões e
participação em grupo de trabalho
estabelecido pelo MAPA para o
desenvolvimento do plano oficial Brasil livre
de PSC e procedimentos de biosseguridade
em portos e aeroportos para ampliar a
fiscalização e impedir a entrada de produtos
de origem animal com potencial de veicular
doenças;

Audiências no gabinete da Ministra de
Agricultura em conjunto com
representantes do setor suinícola para
operacionalizar o Plano de PSC e angariar
recursos financeiros;

Organização de 15 Workshops sobre
Doenças Virais de Importância na criação de
Suínos para promover a capacitação de
mais de 2 mil profissionais da produção e
harmonização com o serviço veterinário
oficial de 12 estados.

RESPOSTA:





Detalhamento:
Criar uma agenda junto aos órgãos oficiais para 
reivindicar a prorrogação dos custeios e 
financiamentos dos suinocultores, buscar através do 
FONIAGRO uma metodologia de cálculo dos custos 
de produção das diversas formas e fases da 
suinocultura, cujo objetivo seja facilitar as 
negociações através das CADECs de uma 
remuneração mais justa para os suinocultores, 
integrados ou independentes. Quanto a trabalhar o 
MAPA para ganhar o máximo de prazo para 
adequação das instalações (granjas e fábricas de 
rações), as exigências contempladas nas INs que 
ainda estão em construção se devem ao fato de que 
os suinocultores estão sem recursos para 
investimentos devido às crises dos últimos anos no 
setor.

DEMANDA 1:
Trabalhar via Brasília a prorrogação dos custeios e 
financiamentos para investimentos do setor de 
suinocultura devido à crise dos últimos dois anos, 
trabalhar o FONIAGRO para discutir metodologia de 
cálculo dos custos de produção de suínos em todas 
as fases da criação, trabalhar o MAPA para ganhar o 
máximo de prazo para adequações das granjas e 
fábricas de rações às exigências das INs que estão 
em construção, como: IN-14, Biossegurança e de 
Bem-Estar Animal.

R: 1- Estivemos no Banco do Brasil e na Secretaria de 
Política Agrícola para tratar de endividamento. O BB 
falou que casos serão analisados pessoalmente por 
seus gerentes e que os produtores devem buscar 
suas agências e notificar sua situação. Já o MAPA 
manteve no Plano Safra os limites do INOVAGRO e 
ABC, que iriam ser reduzidos, após a justificativa da 
ABCS de que aqueles números não atendiam a 
suinocultura. Para 2020 pretendemos melhorar estas 
linhas. No legislativo, está em andamento a 
aprovação da MP 897 que trás mais ferramentas para 
o crédito agrícola e negociação de dívidas, como, por 
exemplo, o Fundo Garantidor Solidário.

2- As CADECS foram trabalhadas junto com a CNA no 
Programa CADEC Brasil e foram fortalecidas. Já as 
negociações com o Foniagro não avançaram em 
função de mudanças na diretoria da ABPA e devem 
ser retomadas em 2020.

3 – A ABCS conseguiu prorrogar a IN 14 por mais um 
ano. Em 2020 deve ser publicado o novo texto com 
algumas adequações para produtores. Já a IN de 
bem-estar animal está em sua fase final de ajustes 
pelo MAPA e também deve sair em 2020.

4 - Em biossegurança a ABCS realizou 15 Workshops 
de Doenças Virais em diversos estados e capacitou 
mais de 2300 profissionais.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Definir diretrizes que garantam equilíbrio 
entre a agroindústria, os avicultores e 
suinocultores integrados garantindo 
segurança jurídica entre todos os elos da 
cadeia produtiva. O prazo já foi prorrogado 
por inúmeras vezes, precisamos de ajuda 
para que estas metodologias sejam 
publicadas.

DEMANDA 3:
FONIAGRO - Metodologia custo produção

A ABCS, juntamente com a ACSURS fez o 
levantamento dos custos para contratar um 
técnico específico para isso. Foi solicitada a 
contribuição da CNA para custear esta 
pessoa, porém eles negaram esta 
possibilidade em 2019.

Para 2020, juntamente com o SENAR, foi 
desenvolvido um curso que será oferecido 
nas Federações e Sindicatos para treinar os 
produtores integrados em negociação, 
custos de produção e na lei de integração. 
Com isso acredita-se que as remunerações 
devem melhorar.

Em relação a metodologia, as negociações 
com o Foniagro não avançaram em função 
de mudanças na diretoria da ABPA e devem 
ser retomadas em 2020.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Considerar que algumas adequações 
sugeridas pela IN 14 são essenciais para 
aperfeiçoar o uso de antimicrobianos na 
carne suína produzida no Brasil, mas é 
primordial ouvir o setor para construir 
normas tangíveis e aplicáveis (Prazos 
adequação). Conforme documento 
protocolado junto ao MAPA pela ABCS.

DEMANDA 6:
IN 14 (Fábricas de Rações)

A ABCS lançou em 2019 as cartilhas que 
trazem orientações para que os 
produtores façam melhorias nas suas 
fábricas de ração visando atender a 
futura adequação da IN 14.

Neste ano também a ABCS conseguiu 
prorrogar a IN 14 por mais um ano e 
vem monitorando o novo texto com 
algumas adequações para produtores 
que deve ser publicado em 2020.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Atuar junto ao Governo Federal no sentido de 
viabilizar o modal ferroviário para transporte 
de insumos (milho e soja), a curto prazo nas 
regiões/estados onde o modal já existe em 
funcionamento e em médio e longo prazos na 
reativação de sistemas que estão parados.

DEMANDA 9:
Logística

Esta demanda é trabalhada na Comissão 
de Logística do IPA. Este tema também é 
de interesse de várias entidades do 
setor. Entretanto, para avançar é preciso 
que as afiliadas tenham dados técnicos 
de onde as ferrovias deveriam estar, 
quais os benefícios econômicos para a 
suinocultura da região e o papel do poder 
público e do privado nesse projeto.

RESPOSTA:



Detalhamento:
A sugestão é mudar o foco da dinâmica de 
restrições do uso, para uma lógica de 
intervenções planejadas, respeitando as 
especificidades regionais, as modalidades de 
produção existentes no território e o mosaico 
de atividades desenvolvidas no meio rural em 
sintonia com o contexto social, econômico e 
agroecológico;

DEMANDA 10:
Mudança na Lógica dos instrumentos 

normativos da gestão ambiental;

A ABCS está acompanhando de perto, 
através do IPA, as negociações da nova 
lei de Licenciamento Ambiental que está 
na Câmara. O projeto prevê uma 
burocracia reduzida para renovações de 
licenças e atuação dos órgãos 
ambientais. Porém, cabe lembrar que, 
as leis ambientais estaduais podem ser 
mais rígidas do que as federais e isso 
exige uma atuação técnica permanente 
das afiliadas com seu governo estadual.

O texto do PL de Licenciamento foi 
amplamente debatido ao longo de 2020, 
porém o presidente da Câmara, 
Deputado Rodrigo Maia, não cumpriu o 
acordo e ainda não colocou o texto para 
votação. Pode ser que ela ocorra ainda 
em 2019.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Reativação do departamento de integração e 
estreitamento das relações com a CNA e 
avicultura integrada, buscando otimizar ações 
no sentido de fortalecer os integrados e as 
cadecs.

DEMANDA 21:
Departamento de integração RESPOSTA:

A ABCS, juntamente com a ACSURS fez 
o levantamento dos custos para 
contratar um técnico específico para 
isso. Foi solicitada a contribuição da 
CNA para custear esta pessoa, porém 
eles negaram esta possibilidade em 
2019.

Para 2020, juntamente com o SENAR, foi 
desenvolvido um curso que será 
oferecido nas Federações e Sindicatos 
para treinar os produtores integrados 
em negociação, custos de produção e na 
lei de integração. Com isso acredita-se 
que as remunerações devem melhorar.

Em relação a metodologia, as 
negociações com o Foniagro não 
avançaram em função de mudanças na 
diretoria da ABPA e devem ser 
retomadas em 2020.





Detalhamento:
A ação – palestra seguida de coquetel à base 
de produtos suínos – pretende reunir 
estudantes dos últimos semestres do curso 
de nutrição de universidades situadas na 
região Metropolitana de Porto Alegre e 
também de regiões onde o consumo da carne 
suína é menor. A sensibilização dos (as) 
futuros (as) profissionais de nutrição fará com 
que a carne suína esteja mais presente no 
cardápio das instituições/empresas onde 
esses profissionais irão atuar como, por 
exemplo, escolas de educação infantil, lar de 
idosos, presídios, indústrias que 
disponibilizam refeitório para os funcionários. 
A sensibilização dos profissionais quanto à 
inserção da carne suína no cardápio 
alimentar diário vai gerar efeito multiplicador 
e consequente aumento no consumo da 
proteína.

DEMANDA 1:
Os futuros nutricionistas e os 

benefícios da inserção da carne suína 

no cardápio de alimentos

A ABCS atuou em 2019 apoiando 
diretamente a todas as suas afiliadas 
com produção de conteúdo atual e 
inovador na área da saúde, além de 
ter realizado, com apoio do Sebrae, 
junto a algumas afiliadas, diversas 
palestras para a capacitação desses 
futuros nutricionistas. No caso dessa 
demanda específica, a palestra foi 
realizada na Expointer, no dia 
28/08/2019.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Realizar levantamento ou estudo sobre os 
resultados dos trabalhos realizados pela 
ABCS, entidades estaduais e parceiros, para 
promover o consumo da carne suína no 
Brasil, analisar inclusive se o que vem sendo 
realizado está alcançando as classes sociais 
onde o consumo é maior.

DEMANDA 2:
Consumo

A ABCS contratou a empresa Rojo 
Consultoria para realizar uma pesquisa 
junto aos consumidores. A pesquisa foi 
lançada no dia 26 de setembro de 2019 
com a participação das afiliadas, onde 
foram apresentados os resultados 
quanto ao consumo da carne suína nas 
classes sociais, além de outros dados 
importantes sobre o perfil de compra 
dos consumidores do Brasil, apontando 
os principais desafios e oportunidades 
para o crescimento de vendas da 
proteína.

RESPOSTA:



Detalhamento:
Trazer através das Associações Estaduais 
e/ou Regionais um modelo adaptado da 
semana da carne suína com o mesmo 
objetivo da Nacional, interagir e fortalecer o 
mercado com as redes supermercadistas 
locais.

DEMANDA 4:
Semana da carne suína: estadual e/ou 

regional
A Semana Nacional da Carne Suína (SNCS) 
é uma ação de ampla negociação junto aos 
varejos e tem trazido resultados para 
diversos frigoríficos ligados às afiliadas. 

Neste ano, a edição da SNCS foi realizada 
de 26 de setembro a 13 de outubro, em 
parceria com os três maiores grupos de 
varejo do Brasil (GPA, Carrefour e BIG), 
além dos mais posicionados grupos de 
hortifruti (Hortifruti/Natural da Terra e Oba 
Hortifruti) e grupo de grande atuação na 
região metropolitana de São Paulo (Lopes). 
Por meio de sua atuação nacional, a SNCS 
esteve presente em todos os estados 
representados pelas afiliadas.

Além disso, este ano, a ABCS apoiou 
algumas estaduais, que com operação 
local, geraram demanda de ações com 
redes de varejo em seus estados. 

RESPOSTA:



Detalhamento:
Lançar um evento com base em uma feira 
gastronômica de médio porte, ou uma festa 
do porco a nível nacional, realizado através 
das Regionais utilizando do FNDS, neste 
tendo como público alvo a população local e 
parcerias com restaurantes, bares e hotéis da 
cidade, bem como com os produtores de 
cervejas artesanais combinando o estilo da 
bebida ao prato; (Parceiras: ABCS, “ASTAP”, 
SEBRAE, CDL... etc)

DEMANDA 5:
PorkBeer

Ações como essas são realizadas pela 
associação de Rio Verde e algumas 
outras realizam eventos nessa linha. 
De acordo com o orçamento global do 
FNDS (que deve ser diluído para 
realização de ações nas granjas, nos 
frigoríficos e no varejo) ainda não é 
possível custear eventos nesse porte. 
Como novidade, em 2020, a ABCS 
lançará uma cartilha exclusiva com 
receitas de churrasco e as afiliadas 
poderão usá-la em ações locais .

RESPOSTA:



Detalhamento:
Expandir as ações de apresentação de cortes 
e preparações de pratos em setores mais 
populares das cidades (ex. cidades do interior 
ou periferia).

DEMANDA 6:
Intensificar as ações de divulgação do 

consumo da carne suína.

A ABCS constantemente, realiza 
ações de promoção e divulgação da 
carne suína junto às suas afiliadas 
que contribuem para o FNDS e assim 
ajudam a ratear o custo das mesmas. 
Esse ano, com o apoio da ABCS, já 
foram realizadas mais de 90 ações 
nessa linha em todo o Brasil junto às 
afiliadas.

RESPOSTA:


