
R
EV

IS
TA

Ano 1  .  Ed 03  .  MAI/ JUN 2019

CULTURA suína

SEMINÁRIO DA ASSUVAP DEBATE 
O MERCADO SUINÍCOLA, APONTA 
AS TENDÊNCIAS, OS DESAFIOS E  
FAZ AS PROJEÇÕES DO FUTURO 
DA ATIVIDADE NO BRASIL.



ex
pe

di
en

te



Assuvap

Diretor Presidente
Fernando da Silva Araújo

Diretor Secretário
Fernando Gomes Martins

Diretor Financeiro
João Carlos Bretas Leite

Diretor de Mercado e Marketing
Armando Barreto Carneiro

Diretora Técnica/ Meio Ambiente 
Patrícia Morari Mendes

Coosuiponte

Diretor Presidente
João Carlos Bretas Leite

Diretor Financeiro
Fernando Gomes Martins

Diretor Comercial
Armando Barreto Carneiro

Diretor Planejamento
Rodrigo Ramos Torres

Diretor Secretário
Fernando da Silva Araújo

Conselho Fiscal em ambas as entidades:
Efetivos

José Joaquim de Oliveira Lopes
José Miguel de Oliveira Fernandes

Geraldo Fialho Resende Filho

Suplentes
José Noêmio Gomes da Cunha

Welington Pereira Giardini
Fernando César Soares

Jornalista responsável
Pedro Carvalho (19785/MG) 

Coordenação executiva
Paula Gomides

Projeto gráfico
Os3 Comunicação

Impressão
Gráfica D&M

Tiragem
200 unidades

Caros associados,

Esta edição especial da nossa revista foi desenvolvida 
com a finalidade de discutir o futuro da suinocultura no atual 
contexto de mundo altamente globalizado e auxiliar com as 
tendências para o desenvolvimento do setor.

As principais informações dos temas que foram apresen-
tados no nosso Seminário Mercado Globalizado, realizado 
com apoio da ABCS, em Ponte Nova, estão sendo divulga-
das para contribuir com a atividade suinícola. 

 Para compreendermos o nosso negócio com uma visão 
mais ampla, disponibilizamos um artigo sobre a situação da 
Peste Suína Africana no continente asiático, fato marcante 
que está alterando a dinâmica do mercado de carnes a nível 
global, tornando-se uma grande oportunidade para o nosso 
setor.

Nas páginas seguintes, também levantamos dados que 
apontam o crescimento da suinocultura brasileira até o fim 
de 2019 e um artigo sobre o marketing verde. Desenvolver 
com sustentabilidade é o nosso caminho rumo ao cresci-
mento. 

Para finalizar, trazemos a história de lutas da Fazenda 
Penalva, propriedade do nosso associado Manoel Teixeira 
Lopes, que é um dos exemplos bem-sucedidos da produção 
tecnificada e sustentável da nossa suinocultura mineira.

Boa leitura.

Fernando da Silva Araújo

Presidente da Assuvap
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A Bayer/Dianagro, +Parceiras da suinocultura 

do Vale do Piranga, conduziram um treinamento 

com os colaboradores da Coosuiponte, no dia 

28/5, no Espaço Interagir, sede da entidade. 

O momento foi de aprendizado para agregar 

resultados positivos para a suinocultura local e 

fomentar a linha de produtos da empresa.

Segundo o médico veterinário, Antônio 

Mira, a ação também fortaleceu a parceria 

entre a empresa e a Assuvap e Coosuiponte, 

visando melhor atendimento por parte dos 

colaboradores aos suinocultores da região. 

“Uma iniciativa muito bem estruturada pelos 

organizadores das instituições, que estão de 

parabéns”, avaliou Mira. “Acredito que treinamos 

colaboradores que as informações serão 

repassadas ao consumidor final, o principal elo 

da cadeia. Ações como essas geram resultados 

positivos e devemos fazer mais vezes”, garantiu 

o profissional.

A Assuvap e a Coosuiponte vêm, ao longo dos anos, 

trabalhando para satisfazer as necessidades dos 

suinocultores na aquisição de produtos e serviços. 

Uma das responsáveis pelo sucesso deste trabalho 

é a coordenadora comercial e de vendas, Fernanda 

Osório. A profissional orienta e acompanha os 

setores de vendas e de expedição e supervisiona 

o contato diário com os cooperados. Com isso, a 

Fernanda e toda a equipe da cooperativa buscam a 

melhoria constante dos processos, a fim de manter 

os elevados padrões de excelência.

Caso cooperados, fornecedores ou demais 

profissionais necessitem de nossos serviços, a 

Fernanda estará disposta a recebê-los na sede 

da Coosuiponte, pelo telefone (31) 3819-3922 ou 

e-mail vendas1@coosuiponte.com.br

Conte com a Fernanda, conte conosco!

A prática de compliance e fiscalização são fundamentais para a governança 

e para assegurar a conformidade da Cooperativa com as leis e regulamentos, 

internos e externos. Além da conformidade, é importante integrar medidas 

ante corrupção por meio de um programa de integridade para prevenção, 

detecção e remediação dos atos lesivos previstos na lei 12.846/13.

Ocemg - Workshops PDGC – 22-11-18, item 13 – página 13.

Bayer/Dianagro promovem treinamento 
interno para colaboradores da Coosuiponte

Conte conosco

Compliance

NOTÍCIAS
RÁPIDAS
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Dia de Cooperar 
movimenta a Praça 
de Palmeiras, em 
Ponte Nova/MG

A Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova 

e Região (Coosuiponte) e o Sicoob de Ponte Nova 

realizaram, dia 6/7, o tradicional evento do Dia de 

Cooperar, na Praça de Palmeiras, com o objetivo de 

colaborar por um mundo mais justo e igual. A ação 

contou com uma variedade de serviços para as famílias 

pontenovenses, como distribuição de pipoca e algodão 

doce, apresentação do Grupo Senzala de Capoeira e 

muita diversão para as crianças. 

O evento também recebeu vários outros serviços 

gratuitos, como o desenho de caricaturas pelo artista 

plástico Fabrício Santos, corte de cabelo pela MF Escola 

de Beleza, aferição de glicose e pressão pela Drogaria 

Coutinho, cadastramento para isenção da taxa de 

carteira de identidade pelo Rotary Club Piranga e Polícia 

Civil, muita música com Cícero Moreno e Terremoto 

Sonorização, além dos apoios da Unimed Ponte Nova, 

Rádio Ponte Nova, TV Educar, Faculdade Dinâmica.

De acordo com a auxiliar de marketing da 

Coosuiponte, Lorena Fonseca, o Dia C é um movimento 

nacional de estímulo às iniciativas voluntárias 

diferenciadas e transformadoras, realizadas por 

cooperativas. “Nesta ação, temos a melhor forma de 

exercermos o voluntariado, com nossas próprias mãos, 

sendo agentes de transformação social, beneficiando 

não apenas o próximo e, sim, a nós mesmos. Um mundo 

mais justo e feliz está em nossas mãos, atitudes simples 

movem o mundo”, disse. 

O gerente do Sicoob, Ivan Sabino, relatou a motivação 

do Dia de Cooperar. “Há 10 anos, desenvolvemos esse 

trabalho social, filantrópico, que temos feito com muito 

carinho, muito gosto. É um momento que vemos as 

pessoas felizes, pessoas que são cuidadas com os 

serviços prestados. É muito gratificante”.

Na oportunidade, também houve arrecadação de 

fraldas para entidades assistenciais do município.



Crise de PSA na 
Ásia continua 
sem controle e 
impactando o 
mercado global

ANÁLISE DE
MERCADO

De acordo com o relatório do MB Agro, o ritmo de notificações enviados à Organização Mundial de Saúde (OIE) 

de novos casos de peste suína africana na China reduziu para 6 casos em junho, contra 9 em maio e 10 em abril. No 

total, desde agosto de 2018, foram 144 ocorrências em 32 províncias chinesas, com perda reportada em 1,133 milhão 

de cabeças. Já no Vietnã, a estimativa atual indica perdas de 2,6 milhões de cabeças (9,4% do rebanho total) com 

quase todo o país tomado pela doença, sendo que a primeira detecção ocorreu em fevereiro de 2019. Com novas 

notificações surgindo, não há sinal de controle da situação na região, com 6 países com casos reportados (China, 

Camboja, Mongólia, Vietnã, Coréia do Norte e Laos). O preço da carne suína subiu 18% ao consumidor chinês no 

comparativo maio 2018/19. 

Segundo o relatório, no início do mês, circulou a notícia de que pesquisadores chineses teriam desenvolvido uma 

vacina preventiva à PSA com elevada taxa de sucesso, porém o Ministério da Agricultura Chinês negou a afirmação, 

citando que pesquisa e manipulação de vírus são fortemente regulados na China e que não havia base científica. 

Outra publicação citou que cientistas britânicos publicaram estudo com progressos no entendimento do vírus que 

podem levar ao desenvolvimento da vacina. Alguns cientistas com conhecimento do assunto acreditam que isso 

poderá levar anos, devido à complexidade do vírus. Por outro lado, há bastante dinheiro envolvido nos estudos e um 

interesse grande das empresas em chegar primeiro nessa possível solução.
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ANÁLISE DE
MERCADO

Fonte: MB Agro adaptado pela Assuvap

ourofinosaudeanimal.com

Resolutor

• Antimicrobiano 
mais versátil para 
a sua granja;

• Concentração  
25% maior que o 
produto concorrente.

Resolve as infecções 
dos suínos com uma 
única dose.

Anuncio_Resolutor_10,5x14cm_0719OF01.indd   1 11/07/19   17:22

As importações, a partir da 

Europa, foram 74% maiores no 

comparativo abril 2019/18 e 44% no 

acumulado do ano. Já as compras 

de carne suína do Canadá também 

foram fortes em março (+80% 

sobre março 2018). Entretanto, 

há alguns dias, a China informou 

ter encontrado cargas de carne 

suína congelada com resíduos de 

ractopamina, que é proibido na 

China, mas permitido no Canadá. 

A investigação foi aprofundada e a 

China bloqueou, temporariamente, 

a importação de todo o país, 

informando ter encontrado 

certificados de exportação 

falsificados, questionando o sistema 

de inspeção canadense. Em 2018, 

o Canadá exportou para a China 

quase o dobro do volume de carne 

suína enviado pelo Brasil. Sabe-se 

que as relações diplomáticas entre 

os dois países estão tensas desde 

a prisão no Canadá, em dezembro 

2018, da executiva chinesa da 

empresa Huauwei, a pedido dos 

EUA. Caso o problema não seja 

resolvido rapidamente, certamente 

favorecerá o fluxo a partir do Brasil 

e da Europa. 

Nos EUA, o atrito com a China e 

a sobretaxa de 62% têm restringido 

o crescimento das exportações 

de carne suína, que caíram 4% até 

abril para a China continental e 

18% quando incluído Hong Kong. E, 

sem aproveitar a demanda externa, 

até o momento, o preço futuro do 

suíno acomodou, se aproximando 

do físico ao redor de USD 0,75/libra 

após ter quase atingido USD 1,00/

libra em meados de abril. Segundo 

o USDA, a produção americana de 

carne suína deverá expandir 3,7% 

neste ano, enquanto as exportações 

previstas em junho sugerem 

crescimento de 10,2% sobre 2018. 

Já as produções de carne de frango 

e bovina devem crescer 1,0% e 1,2%, 

respectivamente, com exportações 

estáveis frente ao ano anterior. 

Sem a China, estes números serão 

difíceis de serem atingidos.

No caso dos suínos, os abates cresceram 5,5% no primeiro trimestre, porém a produção de carcaças subiu 

um pouco menos (3,9%) devido ao menor peso das carcaças. Isso implica em um consumo doméstico de 3,9% no 

1T19. Com relação a junho, a parcial das exportações de carne suína (até a 3ª semana) indicou aumento de 116,6% 

sobre o mesmo mês do ano passado, mas chamou atenção a forte alta de preços reportada (48,4% sobre o mês 

MERCADO CHINÊS

NÚMEROS DA PRODUÇÃO BRASILEIRA

anterior, em dólares). A ver se não haverá revisão 

dessa informação, lembrando que no ano passado, 

na ocasião de alteração de metodologia no cômputo 

dos dados, houve distorções nos dados que foram 

corrigidos a posteriori. 

No mercado doméstico paulista, o suíno subiu 

16,4% em junho, negociado acima de R$ 100/@ nos 

últimos dias, enquanto há um ano estava em torno de 

R$ 65,00/@. Já a meia carcaça subiu 16,6% no mês, 

negociada acima de R$ 8,00/kg. 

O cenário para as carnes no segundo semestre é 

muito interessante, em função da expectativa de boas 

exportações e preços, mas em termos de margens, 

a perspectiva certamente piorou neste último mês, 

dada a percepção de quebra da safra americana. A 

equipe do MB Agro ainda entende que o mercado 

será favorável e que a alta nas receitas será maior que 

nos custos, mas a situação está pior que o esperado 

anteriormente.
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P
odemos olhar para trás e nos lembrar 

do passado. Às vezes, com certa nitidez, 

revivemos os períodos mais nostálgicos 

da nossa infância ou nossos momentos 

mais recentes, as conquistas pessoais 

ou coletivas. E se buscarmos em nossas memórias os 

principais fatos do ano anterior, lembraremos do período 

de crise que derrubou os preços do suíno brasileiro e 

culminou em prejuízos avassaladores para o setor. 

Reviver o passado, especialmente os momentos 

mais turbulentos, pode ser uma tarefa exaustiva, mas é 

essencial para o crescimento do todo. Já diria a milenar 

filosofia chinesa, “se queres prever o futuro, estuda o 

passado”. Pois, antes de respondermos à pergunta que 

nos propusemos nesta edição da revista, precisamos 

retornar um pouco aos anos anteriores para extrair 

lições valiosas deste mercado totalmente globalizado, 

lembrando, por exemplo, do recente episódio vivido com 

a Rússia, que, no final de 2017, suspendeu as importações 

da carne brasileira e corroborou para a desvalorização 

do produto. 

Algum tempo depois, os ventos mudaram. No início 

deste ano foi possível projetar a China alavancando 

o setor, devido a Peste Suína Africana (PSA) que se 

espalha pelo continente asiático, dizima planteis e 

eleva a demanda chinesa pela carne brasileira. Dados 

da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 

confirmam que os embarques de carne suína registraram 

altas consideráveis nos últimos meses, e a tendência é 

aumentar, conforme o produto se torne mais escasso no 

mercado asiático. 

Ainda que a suinocultura brasileira tenha motivos 

para celebrar no presente, é preciso agir com cautela 

para garantir um futuro promissor. Lembrar do passado 

recente e evitar que o mercado externo seja o principal 

fator a ditar os rumos da suinocultura brasileira pode 

ser um passo importante. “Temos que ver o que 

está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos e, 

especialmente, na Europa”, sugeriu o médico veterinário, 

Iuri Machado. O profissional aposta que o mercado 

interno será o grande futuro da suinocultura nacional.
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“Nos países da União Europeia, a carne 

bovina se tornou carne de luxo, enquanto a suína 

e de frango se tornaram as mais consumidas”, 

exemplificou. O que acontece nestes países, 

segundo ele, é que a criação bovina no campo 

aberto perdeu espaço para as lavouras de soja 

e milho, devido a valorização dos commodities de 

grãos. Este recuo da área de pastagem e do rebanho 

bovino resultou no aumento do confinamento de gado, 

mas a prática é menos eficiente para bovinos quando 

comparada aos suínos e frangos. O confinamento fez 

reduzir a produção e, aliado a isso, aumentar os custos 

de produção. Como resultado, a carne bovina ficou mais 

cara.

Segundo Machado, este cenário também é uma 

realidade no Brasil e tende a se intensificar ainda mais 

no futuro, o que pode abrir uma brecha no mercado de 

proteína animal que, certamente, será preenchida pelo 

produto mais atrativo ao consumidor. Neste ponto, a 

cadeia suinícola brasileira tem uma grande vantagem: 

ela é bastante competitiva. Conforme apontam os novos 

levantamentos da InterPIG e da Embrapa, os custos 

da suinocultura brasileira são tão competitivos quanto 

de outros grandes produtores de suínos pelo mundo. 

“A atividade no país está cada vez mais profissional, 

evoluindo em termos de escala de produção. Mas nosso 

consumo per capta/ ano de carne in natura ainda é baixo 

em relação aos outros países do mundo”, completa 

Machado.

Para o profissional, futuramente, o consumo interno 

deve ser o grande destino da carne suína produzida 

no Brasil, mas será preciso continuar desenvolvendo a 

qualidade do produto para oferecer uma carne ainda mais 

atrativa para o consumidor. “O trabalho de marketing das 

associações é extremamente relevante, assim como o 

aperfeiçoamento dos processos de produção, tanto nas 

granjas, como nos frigoríficos, no transporte dos animais 

ou no melhoramento genético. Ampliar a venda in natura 

é um processo que começa dentro das granjas, através 

da adequação e do preparo para o futuro”, disse. 

O tema foi debatido pelo profissional durante 

sua palestra no Seminário Mercado Globalizado, 

realizado pela Assuvap e ABCS, em junho, na cidade 

de Ponte Nova/ MG. Na oportunidade, também foram 

apresentados, para dezenas de produtores, os desafios, 

as tendências e as oportunidades para a suinocultura 

continuar se aperfeiçoando e conquistar uma fatia 

ainda maior do mercado interno nos próximos anos. Os 

detalhes estão nas páginas seguintes.
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A
o ser questionado sobre o futuro da 

suinocultura, o médico veterinário 

Iuri Machado foi enfático: “A projeção 

é positiva. É uma atividade que se 

sustenta”. No entanto, ele alertou para 

os cuidados básicos que devem ser tomados para 

continuar melhorando a produtividade, aproximando 

mais a carne suína dos consumidores e ganhando 

mercado. O uso racional de recursos, a biosseguridade 

e a eficiência de produção e dos custos são critérios 

essenciais para a gestão da suinocultura e o 

crescimento da atividade nos próximos anos, garantiu 

o profissional, ao discorrer sobre os temas para mais de 

50 suinocultores, estudantes e profissionais do setor 

durante o Seminário Mercado Globalizado, realizado, 

em junho, pela Assuvap e ABCS, em Ponte Nova/MG. 

Na palestra, ele retratou as características da 

sustentabilidade na suinocultura baseando-se na 

nova cartilha da ABCS, que pode ser utilizada pelos 

produtores como um roteiro para revisar eventuais 

gargalos que possam comprometer a perpetuação dos 

seus negócios. Machado explicou os três capítulos do 

material, começando pelas estratégias de gestão e 

avaliação da eficiência das granjas. “Produzir suínos 

é transformar grãos em carne”, disse, enquanto 

apresentava tabelas com números e estimativas das 

exportações de milho para afirmar que “hoje, o Brasil já 

é um dos maiores exportadores do grão”. O profissional 

também analisou a variação de preços do milho, por ser, 

segundo ele, informação importante para que o produtor 

se planeje para o mercado futuro.

O médico veterinário também alertou para a 

biosseguridade interna e externa nas granjas, explicando 

que um surto pode resultar em impactos econômicos 

significativos para o setor, como exemplo da Peste Suína 

Africana (PSA) na Ásia, especialmente na China, “onde 

já se fala em redução de quase 50% do plantel deste 

país”. Segundo ele, no Brasil, os focos observados são 

da Peste Suína Clássica (PSC), mas a pergunta que fica é 

“quando” e não “se” entrará uma outra doença no Brasil 

um dia, por isso a importância da biosseguridade interna, 

“para diminuir os riscos, como cuidados no transporte 

dos animais, manejo de limpeza e desinfecção”. 

“O maior vetor de doenças é o próprio suíno”, relatou. 

“É preciso cuidados com a frequência de entrada, status 

sanitário da origem do suíno e número de origens, 

principalmente em terminação”. A maneira de se carregar 

os animais no caminhão também é muito importante no 

ponto de vista da biosseguridade, afirma Machado. É 

preciso, ainda, um controle de pragas efetivo, através de 

um sistema integrado, por exemplo, adaptando melhor o 

ambiente, como a remoção de entulhos e outros focos 

de sujeira. Ele também refletiu sobre os cuidados com 

os dejetos, que podem ser utilizados com eficiência para 

fertirrigação e outras alternativas, como a compostagem 

ou biodigestão.

BI
O

SS
EG

U
RI

D
A

D
E

FÁ
B

R
IC

A
 D

E 
R

AÇ
Õ

ES

GESTÃO SUSTENTÁVEL 
E O FUTURO DO SETOR

"A projeção é positiva. É uma

atividade que se sustenta".

10 CULTURA SUÍNA



Outro cuidado é o uso prudente de antibióticos 

nas fábricas de rações. O tema foi debatido no 

mesmo evento pelo médico veterinário, Stefan Rohr. 

O profissional elencou os desafios e oportunidades 

na aplicação das boas práticas nas fábricas de 

rações próprias, explicando os procedimentos e os 

equipamentos básicos e necessários para o seu bom 

funcionamento. Também apresentou alguns requisitos 

higiênico-sanitários, os cuidados no armazenamento 

dos produtos, assim como o controle de resíduos para 

evitar proliferação de pragas nos locais. Os detalhes 

podem ser conferidos nas cartilhas da ABCS, disponíveis 

no site www.abcs.com.br (acesse pelo QRCode). 

O uso de antibióticos também foi tema de outra 

palestra da Assuvap, que pode ser conferida na página 

seguinte.
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O 
uso de antimicrobianos é um dos 

assuntos mais discutidos nos últimos 

cinco anos. Segundo a médica 

veterinária, Djane Dallanora, o tema 

está muito relacionado a ocorrência 

de doenças nas granjas e ao impacto econômico que 

a sanidade tem dentro do sistema de produção. No 

dia 26/6, a profissional esclareceu a importância do 

uso consciente dos antimicrobianos para cerca de 50 

pessoas, durante o quarto módulo do Treinamento 

de Suinocultores, Colaboradores e Chefes de Setor, 

realizado na sede da Assuvap, em Ponte Nova/MG.

Dallanora explicou que o uso irresponsável destes 

produtos pode causar, como maiores prejuízos, o 

desenvolvimento de resistência bacteriana, por 

isso, classifica o tema como “um assunto de saúde 

global” que também afeta o ser humano. “Além disso, 

estamos descobrindo outros efeitos desse uso de 

antimicrobianos, alguns deles sobre a resposta imune 

dos animais e, principalmente, sobre a microbiota, uma 

interferência sobre a população de microrganismos 

benéficos para o animal”, disse. 

Durante o curso, a palestrante afirmou que a melhor 

maneira para se reduzir o uso dos produtos é através 

da redução das doenças nas granjas. “Parte de uma 

reflexão de se fazer melhor os manejos nas granjas 

e melhorar as condições de criação dos suínos, mas 

também do uso de ferramentas preventivas”.

Como alternativas, Dallanora citou, ainda, 

todo o protocolo de vacinação e os produtos não 

antimicrobianos, caso dos ácidos e dos fitoterápicos, 

que têm função na linha da prevenção. “Mas o grande 

ganho é a gente trabalhar em sistemas que consigam 

respeitar as normas mínimas para criação desses animais 

em ambiência, em manejo, em fluxo de produção que 

permitam ocorrência de menos doenças”, completou.

Valter Batista, colaborador da Fazenda Bom Jardim 

(do proprietário Afrânio Brettas Leite), avaliou que a 

solução para reduzir os antibióticos está dentro das 

granjas. Ele também concluiu sobre a importância 

dessa palestra para o dia a dia: “Chama a atenção que 

muitas coisas básicas a gente acaba esquecendo e 

essa palestra nos faz lembrar de colocar em prática”, 

disse.

A Assuvap entende que aplicando estes conceitos é 

que se pode construir uma suinocultura cada vez mais 

forte, mais produtiva, sustentável e mais atrativa ao 

consumidor. Por isso, realiza os diversos cursos sobre 

estes temas na região e reforça o conteúdo através 

desta revista institucional. Afinal, são dos pequenos 

detalhes que emergem as grandes mudanças. 

Na sequência, entenda a importância do bem-estar 

animal para o mercado futuro e para a competitividade 

da suinocultura brasileira.
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USO CONSCIENTE DOS 
ANTIMICROBIANOS
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“
O que é bem-estar?”. Com essa pergunta, 

a médica veterinária, Charli Ludtke, iniciou 

sua palestra para mais de 50 suinocultores, 

estudantes e profissionais do setor, durante 

o Seminário Mercado Globalizado, realizado 

em junho, pela Assuvap e ABCS. “Para nós, bem-

estar é saúde, boa alimentação, boa instalação e 

comportamento apropriado. E a mesma coisa é válida 

para os suínos. São os princípios básicos”, respondeu a 

veterinária. Para ela, o tema do bem-estar animal (BEA) 

está diretamente interligado ao desenvolvimento do 

setor e aos assuntos já tratados nas páginas anteriores. 

Mais: pode-se dizer que o BEA faz parte do presente e 

representa o futuro do setor.

O assunto vem sendo muito discutido no mundo 

da suinocultura e alguns países já tratam como uma 

prioridade. No Brasil, as questões ligadas ao BEA estão 

cada vez mais em evidência e são consideradas um 

caminho sem volta. Trata-se de um estado de conforto 

que garante a produção dos suínos adequada para 

alcançarem os indicadores técnicos sem sofrimento, 

que se tornou de grande preocupação científica e 

social devido sua importância e abrangência.

Quando se fala em BEA, deve-se considerar os 

ganhos de produção e a aceitação do consumidor que 

a prática pode acrescentar, por se basear nos princípios 

da boa alimentação (água e ração), alojamento 

adequado, com facilidade de movimentação e conforto 

térmico, boa saúde e poucas situações de estresse 

do animal. “Adequado manejo reflete em produto de 

qualidade”, resume Ludtke. “A suinocultura precisa 

trabalhar para a harmonia entre meio ambiente, 

produção e o social. É possível produzir e abater 

corretamente. Temos que ter orgulho de fazer bem 

feito, com um sistema de produção responsável”.

Durante o evento, Ludtke também mostrou que 

BEA engloba todo o ciclo de produção, como por 

exemplo, a adaptação das granjas para gaiolas de 

gestação coletiva e baias coletivas, procedimentos de 

castração cirúrgica e eutanásia em granjas, além dos 

planos de contingências para questões como falta de 

água e energia ou greve de motoristas. BEA relaciona-

se, inclusive, com o uso consciente de antibióticos. 

“Estima-se que nos próximos anos as bactérias serão 

as maiores causadoras de mortes humanas. Muitas 

vezes, os antibióticos já não estão funcionando”, 

relatou a profissional, ao afirmar a importância de se 

tratar a cadeia animal e a saúde humana como um 

bem-estar único ou, em suas palavras, “uma só saúde”.

Para a profissional, BEA também abrange 

biosseguridade e evita a propagação de doenças 

como a Peste Suína Clássica e a Peste Suína Africana. 

Outro fator é a aceitação do mercado externo. Algumas 

regiões, como a comunidade europeia, já possuem 

uma legislação abrangente e detalhada sobre o 

tema. Por isso, a Assuvap realiza cursos e acredita 

que a capacitação é fundamental para o aumento da 

competitividade da carne suína nacional. 

Na página seguinte, entenda como o BEA pode 

abrir novos caminhos para a suinocultura brasileira.
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DESENVOLVIMENTO
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O 
aperfeiçoamento do processo de 

produção da carne suína brasileira 

vai muito além da conquista do 

mercado interno. É, também, uma 

missão para abrir novos negócios 

internacionais. Um primeiro passo foi dado com o 

acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, 

divulgado no final de junho. Ainda que o acordo passe 

por alguns obstáculos antes de sair efetivamente do 

papel, a cadeia suinícola já estuda os efeitos que ele 

pode trazer para a atividade a longo prazo. Do ponto 

de vista do desenvolvimento do setor, a expectativa é 

que ele traga resultados positivos para a carne suína 

brasileira.

O principal efeito deve ser a exportação do produto 

para atender o exigente mercado dos países da UE e, 

consequentemente, facilitar a habilitação para outros 

mercados mundiais. Pontos do acordo sugerem que 

o Mercosul vá eliminar, gradualmente, as tarifas de 

importação em 93% das linhas tarifárias, enquanto o 

bloco europeu deve liberalizar 82% das importações 

agrícolas. As cotas para alguns produtos do Mercosul 

foram antecipadas, sendo 25 mil toneladas de carne 

suína com tarifa de 83 euros por tonelada.

No entanto, os países europeus buscam, desde 

2014, melhorar o bem-estar animal (BEA) e tem o 

assunto como uma prioridade, considerado parte 

integral dos acordos comerciais do bloco. Por isso, 

para que a habilitação da exportação da carne suína 

brasileira se concretize, haverá uma maior cobrança 

quanto ao uso consciente de antibióticos e 

adaptação aos critérios de BEA, temas já discutidos 

nas reportagens anteriores, além da maior pressão 

para a atualização das plantas e melhoria dos 

sistemas frigoríficos.

O acordo também reforça compromissos específicos 

sobre direitos trabalhistas, proteção ambiental e 

desenvolvimento sustentável, abordando questões 

como o manejo sustentável e a conservação ambiental.

Neste mercado altamente globalizado, ganha 

espaço o produto de qualidade, gerido de forma 

profissional e tecnificada. Com esta edição especial, 

a Assuvap buscou apresentar os caminhos para a 

suinocultura brasileira continuar em franco crescimento 

e aumentar, cada vez mais, sua competitividade. Nesse 

ritmo, o futuro parece promissor, como se vê na página 

seguinte.

Acordo comercial histórico 
pode ampliar exportações 
brasileiras no futuro; mas 
exigências de bem-estar animal 
vão aumentar
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ACORDO MERCOSUL E 
UE: EFEITOS A LONGO 
PRAZO E A RELAÇÃO 
COM O BEA

Apesar do acordo entre Mercosul 

e UE ainda estar em processo 

de construção (e só deve ser 

aprovado no prazo de dois a três 

anos), fontes ligadas ao governo 

acreditam que a assinatura 

com a União Europeia aqueceu 

o mercado internacional, e 

o Ministério da Agricultura e 

Relações Exteriores já recebeu 

consultas de outros países que 

têm interesse em lançar novos 

acordos, como no caso do Japão.

Novos mercados?
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18,5%

A 
Assuvap pesquisou em várias 

referências antes de atestar que 

a suinocultura nacional segue no 

caminho do desenvolvimento e do 

crescimento. As projeções mais 

recentes do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) indicam que o aumento da produção de 

carne suína brasileira até o fim de 2019 deve ser de 6%, 

atingindo a marca de 3,9 milhões de toneladas, apoiado 

principalmente pela recuperação nas exportações e 

um crescimento moderado na demanda doméstica.

O USDA prevê um aumento de 23% nas exportações 

brasileiras em 2019, apoiado por exportações firmes 

para a China/Hong Kong. Diz a pesquisa, “em 2018, 

a participação do mercado brasileiro aumentou 

significativamente nesses dois países, o que ajudou a 

compensar parte das perdas devido ao fechamento da 

Rússia no ano anterior”. E vai além: o Departamento 

estima que as exportações de carne suína aumentem 

para esses mercados, pois China continua a enfrentar 

problemas com o surto de peste suína africana.

O presidente da Assuvap, Fernando Araújo, avalia 

que “de acordo com analistas de mercado, está em 

curso um aumento de oferta de suínos no mercado 

interno da China, com a redução do peso de abate 

visando conter a doença e reduzir as perdas”. 

“Este excesso de oferta poderá estender até o 

terceiro trimestre deste ano. A expectativa é que 

a China deverá ter escassez de suínos para abate a 

partir do quarto trimestre, fato que colabora com o 

aumento do volume das exportações e dos preços 

desta proteína a nível global”, completa Araújo.

NA DIREÇÃO CERTA
Suinocultura brasileira possui a maior projeção de crescimento entre os 
grandes produtores mundiais

Aliado a isso, o USDA confirma que a reabertura 

do mercado russo também gera otimismo para a 

suinocultura brasileira, e prevê uma tendência de 

alta nas exportações para Angola, Japão, México e 

Cingapura no próximo ano, uma vez que o “produto 

brasileiro é competitivo nesses mercados”. 

Pesquisa da Embrapa, com dados fornecidos pela 

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

ratifica que a suinocultura nacional está posicionada 

entre as cadeias produtivas mais avançadas do 

mundo, devido ao uso de alta tecnologia nas áreas 

de genética, nutrição, instalações e manejo, que 

permitem a produção de carne com elevados padrões 

de qualidade.

No entanto, segundo a pesquisa, para que a 

suinocultura brasileira reafirme a sustentabilidade 

diante da realidade do mercado global, “é preciso 

priorizar questões que envolvem a biossegurança, 

sanidade, bem-estar animal, uso racional de 

antimicrobianos e investimento em mão de obra”. Os 

temas já foram debatidos nos seminários realizados 

pela Assuvap e reforçados nesta edição da revista.

Fonte: Relatório Anual da ABPA (2018)

Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
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Marketing Verde:
A importância 
de se melhorar a 
imagem de sua 
granja Por M&P Engenharia

MEIO
AMBIENTE

Para os produtores de suínos 

e profissionais da área, não é 

novidade que a suinocultura 

contemporânea atende os mais 

rigorosos padrões ambientais e 

sanitários. No entanto, nem todos 

pensam assim. Parte da população 

brasileira ainda associa o animal 

a locais sujos, malcheirosos e 

malfeitos. Por isso, desafios tão 

grandes e tão importantes quanto 

o melhoramento genético, o 

aumento do valor nutricional da 

ração ou o controle fitossanitário, 

é também melhorar a visão que 

a sociedade tem da produção 

suína. Mas, afinal, como melhorar 

a imagem da suinocultura? Como 

essa melhora afetaria os lucros? E 

por que o meio ambiente é peça 

fundamental nesse processo?

O ponto central para a melhoria 

da imagem da suinocultura é a 

adoção do chamado 

Marketing Verde ou Ecomarketing. 

O Marketing Verde nada mais é 

do que um conjunto de ações, 

as quais objetivam o aumento 

das vendas e demonstram aos 

consumidores, ou interessados, 

o quanto a empresa está 

engajada na preservação do 

meio ambiente. Em outras 

palavras, além de fazer com que 

a granja suína não seja mais vista 

como um local desagradável e 

poluidor, o ecomarketing se torna 

a ferramenta capaz de vincular 

a suinocultura a uma imagem 

ecologicamente correta.

E de quais vantagens, de fato, 

uma granja poderia desfrutar? 

A primeira delas se 

relaciona com a 

vantagem de 

custo. 

A adoção de boas práticas 

ambientais é a base para todo o 

processo de ecomarketing, pois 

antes que um empreendimento 

se diga sustentável, ele deve, de 

fato, adotar práticas sustentáveis. 

Práticas que visam, por exemplo, 

reduzir o consumo de água, 

energia, ração, diminuir os riscos 

sanitários ou os gastos com 

tratamento de efluentes são 

capazes de reduzir, também, os 
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MEIO
AMBIENTE

custos de produção e com possíveis multas ambientais, 

otimizando o processo e elevando os lucros.

No entanto, o mais interessante a respeito do 

Marketing Verde aplicado à suinocultura é que grande 

parcela das granjas mineiras já possuem excelentes 

práticas ambientais em sua rotina. O tratamento dos 

efluentes e posterior fertirrigação, não lançando 

os dejetos nos rios; a geração de energia através 

de biodigestores; a captação de água de chuva; as 

composteiras e a destinação correta dos resíduos 

sólidos são exemplos amplamente difundidos nas 

propriedades licenciadas da região. Ou seja, a etapa 

fundamental para o Marketing Verde já faz parte do 

dia a dia da suinocultura. O que falta é a percepção 

por parte dos produtores que a divulgação de boas 

práticas ambientais pode ser extremamente vantajosa 

e que resulta na melhoria da imagem das granjas, 

assim como na valorização da carne suína e o posterior 

aumento dos lucros.

Outra grande vantagem que se pode obter por 

meio do Marketing Verde é a adequação aos novos 

princípios e exigências do chamado “Mercado Verde”, 

ou seja, o mercado de produtos sustentáveis. Grandes 

empresas alimentícias, que são a ponta da cadeia 

suinícola, como os Grupos Pão de Açúcar, Carrefour 

ou Walmart e consumidores individuais, têm sido cada 

vez mais exigentes na obtenção de seus produtos e 

escolha de fornecedores. Chegam a pagar preços 

mais elevados por produtos sustentáveis e excluem de 

suas listas de compras, produtores que não respeitam 

o meio ambiente. Ou seja, os produtos sustentáveis, 

incluindo a carne suína, possuem maior valor agregado 

que os tradicionais, além de gerarem maior empatia 

do público, resultando, assim, em um aumento das 

vendas.

Pensando ainda sobre os consumidores e empresas 

que buscam produtos sustentáveis, há quem questione 

que esse mercado ainda é muito restrito e, dessa 

forma, não representaria grandes ganhos às granjas. 

De fato, o mercado ainda está em fase inicial, mas as 

grandes empresas do planeta vêm fazendo cada vez 

mais investimentos em sustentabilidade, inclusive, 

conforme dito, selecionando fornecedores que adotem 

boas práticas ambientais. Sendo assim, é questão de 

tempo até que Mercado Verde se torne realidade em 

todo o país. Somado a isso, um mercado em estado 

embrionário apresenta grandes possibilidades para os 

que pretendem se inserir nele, já que a concorrência 

é praticamente inexistente e a possibilidade de lucro 

é quase infinita. Portanto, a adesão ao Mercado Verde 

deve ser vista, hoje, como uma oportunidade e, no 

futuro, como uma questão de sobrevivência.

Fica claro que o investimento em Marketing 

Verde deve ser entendido como prioridade em 

todo o setor suinícola, pois é a única ferramenta 

capaz não só de otimizar processos, elevar os 

lucros e atender as constantes exigências por 

um mundo sustentável, mas sim de mudar a 

suinocultura de patamar, desfazendo preconceitos 

sobre a carne suína e promovendo uma aceitação 

nunca antes vista. E então, você se convenceu que 

deve melhorar a imagem da sua granja?
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NOSSA
TERRA

E
m mais um dia normal no escritório da Fazenda 

Penalva, localizada nas proximidades de Juiz de Fora/

MG, o proprietário, sr. Manoel Teixeira Lopes, recebeu 

a reportagem da Assuvap para uma entrevista 

exclusiva sobre a sua suinocultura, referência no 

estado pelos excelentes índices zootécnicos e, principalmente, 

pela produção sustentável. Apenas algumas voltas pela fazenda 

seriam o suficiente para observar o zelo que o proprietário possui 

com o meio ambiente: em meio a variedade de árvores, plantas e 

a grama verde, indícios da boa saúde daquele local, encontram-se 

biodigestores e galpões estruturados, capazes de produzir sem 

causar danos colaterais à natureza que os cerca.

NOSSA TERRA

GRANJA ASSOCIADA À
ASSUVAP É EXEMPLO DE

PRODUÇÃO
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Manoel explica que a granja foi idealizada, nos 

anos 80, com um projeto tecnificado onde o meio 

ambiente já fosse uma prioridade. “Isso sempre foi 

uma preocupação do Sr. Manoel”, atestou Ricardo 

Luiz Bona, consultor da fazenda há 24 anos, também 

presente na entrevista. “Ele sempre investiu em 

tecnologia. Sempre. Sempre. O Manoel me dizia: ‘Se 

é para produzir sem equilíbrio, sem sustentabilidade, 

então é melhor fazer outra coisa’. Trabalhamos não 

porque existe lei, mas pelas gerações que estão vindo. 

Para que os nossos netos possam respirar, beber água, 

como hoje eu tenho essas condições”, disse Bona.

As responsáveis pela sustentabilidade do 

empreendimento são a técnica em zootecnia, 

Jordana Bento e a engenheira ambiental, Priscilieli 

Assis. Elas comentam que hoje a granja possui várias 

tecnologias para a preservação da natureza, como o 

desidratador, e aplica técnicas como fertirrigação e 

geração de energia para destinar, com eficiência, boa 

parte dos resíduos produzidos pela atividade. Nada 

vai para o ambiente em forma de poluentes. Mas a 

maior inovação fica por conta do sistema de gestão 

de águas, planejado para controlar o consumo deste 

importante recurso. “Cada setor dentro da fazenda 

tem um hidrômetro que facilita o controle de quanto 

cada animal consome por dia”, esclareceram. 

De acordo com Manoel, esse controle de água 

foi implementado há mais de 5 anos e vem gerando 

retorno positivo para a produção. Em um galpão onde 

se gastava quase 200 mil litros/dia, por exemplo, o 

consumo caiu para 110 mil litros/dia. “Descobrimos 

onde se desperdiçava e reduzimos”, completou 

Bona. “E o próximo degrau é diminuir ainda mais”, 

projetou, antes de afirmar que a ideia de aplicar 

esse sistema de controle de água foi, também, uma 

maneira de reduzir a produção de efluentes, a qual 

ele considera um “problema na suinocultura na zona 

da Mata Mineira”.

“Estamos tentando adequar nossa granja com 

todos os recursos”, completou o proprietário, afirmando 

que a granja está dentro das normas ambientais, com 

todos os licenciamentos em dia. E a frase seguinte o 

fez parecer à frente de seu tempo: “Estamos fazendo 

um estudo para aperfeiçoar isso ainda mais, para tentar 

antecipar as novas exigências que estão por vir. Cada 

vez precisa fazer com que a produção não agrida o 

meio ambiente, temos que ter essa harmonia”, explicou.

NOSSA
TERRA

Desidratador

Manoel Teixeira e Ricardo Bonna

“Ele sempre investiu em

tecnologia. Sempre.

O Manoel me dizia: 'Se é para 

produzir sem equilíbrio, sem 

sustentabilidade, então é 

melhor fazer outra coisa' ”
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O controle é reforçado por um sistema de 

bonificação da equipe, onde o proprietário incentiva 

os colaboradores a atingirem as metas através de uma 

premiação trimestral. “É um sistema de ganha-ganha”, 

disse o consultor. Esse sistema está implantado na 

granja há mais de 18 anos e abrange não só a redução 

do consumo de água, como também as melhorias dos 

índices zootécnicos, financeiros e colabora para o 

aumento do comprometimento da equipe e redução das 

faltas no trabalho. 

Essas medidas não são as únicas responsáveis 

pelos bons números da granja. A Fazenda Penalva 

conta, ainda, com softwares que auxiliam na gestão e 

no controle de informações. “Sabemos onde estamos 

e para onde vamos”, disse Bona, afirmando também 

que biossegurança, sanidade e o investimento em boa 

genética trazem grande avanço para a suinocultura. 

Manoel acrescenta que outro fator positivo para os 

índices zootécnicos é o trabalho com ração peletizada. 

“O aproveitamento do animal é maior e o desperdício é 

menor”, contribuiu Bona.  

Em muitos momentos, Manoel fez questão de 

exaltar a equipe que colabora para os resultados 

do empreendimento. São cerca de 50 funcionários 

responsáveis pelos múltiplos sítios: no sítio um, está 

o desmame (2.500 matrizes), no dois, a creche (12 mil 

leitões desmamados) e em outros três sítios estão as 

terminações (22 mil animais). Manoel tem a ciência de 

que educação é a base para o sucesso e incentiva que 

seus profissionais estejam em constante treinamento. 

Sua preocupação em investir em mão de obra qualificada 

é tamanha que, no mesmo dia dessa entrevista, ele 

recebeu em sua granja três estudantes de zootecnia 

para uma visita técnica. E quando a temática veio à 

NOSSA
TERRA

Vista da granja

Manoel e sua equipe

tona, o produtor logo mencionou a Assuvap como um 

importante espaço para a capacitação. 

“A associação consegue nos representar nos órgãos 

municipais, estaduais e federais e trazer a tecnologia, 

as informações, através de palestras, de seminários 

e da Suinfest, mostrando as novidades em nutrição 

e equipamentos”, disse. Outro trabalho citado pelo 

suinocultor foi a Bolsa de Suínos do Interior de Minas 

(BSim), que, em suas palavras, cria uma referência para 

comercialização do produto. “A BSim é um resultado 

dessa busca incessante que a Assuvap tem de nos 

fortalecer, um trabalho inédito que temos que reconhecer 

e agradecer em estarmos participando”, disse.  

“Gostaria de enaltecer o trabalho da associação pelo 

profissionalismo que congrega todos os suinocultores e 

leva muito conhecimento. Eu sou muito grato à Assuvap 

e à diretoria pela oportunidade de poder participar 

como associado”, concluiu Manoel, que é associado – e 

também cooperado da Coosuiponte.
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Assuvap desmistifica carne suína 
com estudantes de nutrição
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Alunos do curso de nutrição da Faculdade Dinâmica (Ponte 

Nova/MG) participaram de uma palestra de desmistificação da 

carne suína, ministrada pela nutricionista e consultora, Thaliane 

Dias. A ação foi desenvolvida pela Assuvap, ABCS e o Frigorífico 

Saudali, no dia 28/5, com o objetivo de apresentar aspectos 

nutricionais relativos à proteína, seus benefícios para a saúde 

humana e sua variabilidade de cortes saudáveis.

A consultora explicou aos alunos a relevância da carne na 

alimentação das pessoas, que pode ser opção nos cardápios, 

não só pelo teor nutricional, como também pelo custo-benefício. 

Segundo a nutricionista, é importante levar informações para dentro 

do ambiente acadêmico para formar profissionais conscientes dos 

benefícios da proteína suína. 

Maria Eliza de Castro Moreira, coordenadora do curso de 

nutrição da Faculdade Dinâmica, avaliou positivamente a palestra 

e ressaltou a importância de se valorizar a suinocultura regional: “A 

palestra foi bem interessante para os alunos. Tendo em vista que a 

região é forte produtora de carne suína, é importante valorizar o que 

a nossa região tem, e para podermos prescrever com sabedoria, 

com conhecimento real da composição da carne”, relata.

A Assuvap sempre realiza ou apoia eventos que, além de 

desmistificarem a carne suína, ampliam o potencial de consumo 

interno do produto. Em 2018, a associação, em parceria com o 

Saudali, realizou diversos eventos com nutricionistas e estudantes 

de Ponte Nova e região.
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