
PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUÍNOS ANO 7 | 2019

30

SUCESSO ENTRE 
AS LIDERANÇAS 

DA SUINOCULTURA, 
SNDS DISCUTE 

NOVAS MANEIRAS 
DE VER O MUNDO

ED
IÇ

Ã
O

 E
SP

EC
IA

L
SNDS: PROGRAMAÇÃO SURPREENDE 
PÚBLICO E TRAZ DISCUSSÕES ATUAIS E 
NECESSÁRIAS PARA A CADEIA DE VALOR

ABCS LANÇA O INÉDITO GRANDE 
LIVRO DA CARNE SUÍNA COM RECEITAS 
DE RENOMADOS CHEFS BRASILEIROS



C O N H E C I M E N T O 
E S P E C I A L I Z A D O 
A J U D A N D O  V O C Ê .

Escaneie
e saiba mais

As exigências de gestão na suinocultura 

só crescem. E a Agroceres PIC, preocupada 

em ajudar os clientes nesse desafi o, 

desenvolveu amplo programa de serviços 

de apoio para todas as fases da produção,

da cobertura à indústria e ao processamento.

NOSSO OBJETIVO, 
ACIMA DE TUDO, 
É MELHORAR 
A COMPETITIVIDADE 
DO PRODUTOR.

São mais de 20 tipos de apoio 

especializado para ajudar o cliente 

no dia a dia da gestão técnica e 

operacional das granjas, contribuindo 

para obter contínuas melhorias em 

efi ciência, custos e produtividade.

www.agrocerespic.com.br

Anuncio.indd   3 18/07/2019   12:10:07



XVIII Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura 
(SNDS) foi um marco para todo o setor! Realizado no início de 

agosto, no Rio de Janeiro, o evento reuniu as principais lideranças e 
cumpriu com maestria seu objetivo de discutir as novas maneiras de 
ver o mundo em diferentes aspectos que norteiam a nossa cadeia de 
valor, nas áreas de tecnologia, política, marketing, mercado, sanidade 
e gestão.

Em dois dias de trocas de conhecimento e networking, o SNDS con-
tou com patrocinadores de peso que também proporcionaram 
momentos inesquecíveis aos quase 300 participantes. O seminário 
também foi palco de lançamento do inédito “O grande livro da carne 
suína”, que traz 60 receitas com renomados chefs brasileiros, mais 
uma entrega imperdível!

O resumo deste evento você confere nesta edição especial da 
Revista da Suinocultura, que traz o resumo de cada palestra, os 
melhores momentos da abertura, nossos patrocinadores ouro  
e frases e depoimentos dos participantes. 

Boa leitura!

editorial

MARCELO LOPES
Presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores de 
Suínos

www.abcs.com.br

comunicacao@abcsagro.com.br
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XVIII SNDS TRAZ 
PROGRAMAÇÃO MODERNA 

E APROXIMA VAREJO DA 
SUINOCULTURA BRASILEIRA

EVENTO REUNIU CERCA DE 300 LIDERANÇAS PARA DEBATER 
INOVAÇÃO, MARKETING E SANIDADE, BEM COMO LANÇAR O “GRANDE 

LIVRO DA CARNE SUÍNA”, O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE SUÍNOS 
E A MAIOR SEMANA NACIONAL DA CARNE SUÍNA PARA SETEMBRO.

snds
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snds

O PRESIDENTE DA ABCS, 
MARCELO LOPES, DEU BOAS-
VINDAS AOS PARTICIPANTES 
DO XVIII SNDS.

 XVIII Seminário Nacional de Desenvolvimento da 
Suinocultura (SNDS), realizado nos dias 1 e 2 de 

agosto, no Rio de Janeiro, consolidou mais um marco 
para a história de setor.

Cerca de 300 das principais lideranças participaram de 
debates tão relevantes quanto inovação, marketing e 
sanidade em um contexto global marcado pelo impacto 
sem precedentes da Peste Suína Africana na Ásia, 
novas demandas do consumidor/legislação e profunda 
mudança social e no modo de produção de suínos pela 
Revolução Digital.

Com o tema “O poder da inovação está em novas manei-
ras de ver o mundo”, o tradicional encontro foi aberto 
pelo presidente da Associação Brasileira dos Criadores 
de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, que saudou os pre-
sentes e suinocultores de todo o país após a execução 
do Hino Nacional brasileiro.

O

Reveja os 
melhores 
momentos 
desta edição 
do SNDS:
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Em nome deles, o presidente da ABCS agradeceu aos 
patrocinadores ouro do evento Agroceres Pic, DB Gené-
tica Suína, MSD Saúde Animal e Trouw Nutrition, os 
apoiadores Sebrae Nacional e as redes de varejo Extra 
e Pão de Açúcar, além dos patrocinadores prata Elanco 
e Vaccinar, antes de discursar. O evento contou tam-
bém com o patrocínio crachá da Microvet e do charger 
do Saudali.

“Temos o desafio de alinhar nossa capacidade ao agora. 
Estamos à frente da quarta maior suinocultura do 
mundo e a liquidez da nossa atividade depende também 
deste alinhamento ao consumidor atual. Este compro-
misso está em nossas mãos”, introduziu.

AUTORIDADES

Entre outras autoridades, também discursaram na 
abertura do XVIII SNDS, o analista da unidade de Com-
petitividade do Sebrae Nacional, Gustavo Melo, o secre-
tário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), José Guilherme 
Leal, e o o presidente da Frente Parlamentar de Agrope-
cuária (FPA), deputado federal Alceu Moreira.

O representante do Sebrae Nacional, que apoia a ABCS 
em diversas iniciativas, destacou as realizações dos 
10 anos desta parceria. “A associação fomenta a dinâ-
mica de uma cadeia produtiva que é de suma impor-
tância para o País. Contem com o Sebrae nos 27 esta-
dos para agregar para este setor que já tem tantas rea-
lizações”, disse.

snds

OS PARTICIPANTES FORAM SURPREENDIDOS NA ABERTURA 
COM UM SHOW DE SAMBA QUE É A CARA DO RIO DE JANEIRO

O ANALISTA DA UNIDADE DE COMPETITIVIDADE DO 
SEBRAE NACIONAL, GUSTAVO MELO

8 | ed. 29 revista da suinocultura



Como porta-voz da ministra Tereza Cristina e do Mapa, 
o secretário de defesa agropecuária, José Guilherme 
Leal, discursou sobre a reorganização do órgão e seus 
impactos para o setor e a importância a ABCS no traba-
lho conjunto para a sanidade do setor.

“Temos que saber enfrentar os desafios, em um ano de 
ajustes inclusive de orçamento, com maturidade. Na 
defesa agropecuária, a suinocultura tem desafios rele-
vantes e o papel da ABCS em parceria conosco é estra-
tégico. O plano para erradicar a PSC em todo o territó-
rio, prevenir a entrada da PSA e completar a área livre de 
aftosa em todo o país são alguns deles”, ressaltou.

Já o presidente da FPA, deputado federal Alceu Moreira, 
exaltou a suinocultura brasileira como um setor de refe-
rência na produção agropecuária. “Nós temos con-
dições de competir com qualquer país do mundo se 
tivermos condições iguais. Temos que criar política 
agroindustrial a partir do governo. Somos competido-
res comerciais globais, apesar de todos os obstáculos 
internos, que vamos superar juntos”, frisa.

Os dois dias de evento reservaram palestras de exce-
lência (confira cada uma delas nas páginas a seguir) 
com grandes referências das áreas de inovação, marke-
ting, sanidade, modelos organizacionais e outras e, 
também, os anúncios de dois grandes marcos para pro-
moção da carne suína.

snds

O PRESIDENTE DA FPA, 
DEPUTADO FEDERAL 
ALCEU MOREIRA

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO MAPA, JOSÉ GUILHERME LEAL

PARCERIA COM O VAREJO

O primeiro foi a confirmação da 7ª Semana Nacional da 
Carne Suína com oito redes varejistas a partir de 26 de 
setembro. A edição mais abrangente da “maior vitrine 
da proteína no varejo brasileiro” contará com a partici-
pação das redes Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, Grupo 
Big, Hortifruti, Natural da Terra, Lopes Supermercados 
e Oba Hortifruti, somando mais de mil lojas no país.

“O ponto principal, para mim, é este alinhamento com 
o varejo. Seus diretores estiveram presentes durante 
todo o SNDS, o que mostra um comprometimento iné-
dito com nosso produto. Ou seja, sair da comunicação 
de dentro da fazenda e chegando no consumidor. É algo 
importantíssimo para levar a verdade da produção, que 
muitas vezes não temos”, comemorou Marcelo.

Para ele, esta edição da SNDS é a maior oportunidade 
da história do segmento para o demonstrar que a carne 
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suína produzida por milhares de profissionais no Brasil é 
uma proteína de excelência.

“Estamos indo para mais uma edição com todos os 
grandes players. Vai ser sensacional, diferente e ocor-
rerá no momento exato, ao que tudo indica, que nossa 
economia começará a andar. O mercado interno é 
importantíssimo, assim como o externo, pois é onde 
fica 80% da nossa produção”, lembrou.

snds

PARTICIPANTES 
PRESTIGIAM HAPPY HOUR 

OFERECIDO PELO GPA.

VAREJO INTEGRADO NA CADEIA DE VALOR

Outro marco para alinhamento do setor com a demanda 
do cliente final foi o lançamento do Plano de Desenvol-
vimento de Suínos (PDS), anunciado pela diretora de 
perecíveis in natura do GPA, Patrícia Mendes. A inicia-
tiva visa qualificar toda a cadeia desde as granjas para 
multiplicar o consumo.

“Temos milhões de informações sobre o consumidor 
brasileiro em 19 estados e centenas de lojas físicas do 
Pão de Açúcar e Extra. Por isso, lançamos o PDS que é 
um conjunto de ações integradas para efetivar a fideli-
zação à carne suína e suas delícias para gerar um grande 
case no agronegócio brasileiro”, disse a executiva.

O grupo foi apoiador exclusivo do evento e ofereceu 
junto com a ABCS o Happy Hour de abertura do SNDS, 
realizado na noite de quinta-feira (01/08), proporcio-
nando momentos de network e descontração, no clima 
do Rio de Janeiro.

TEMOS O DESAFIO DE ALINHAR NOSSA 
CAPACIDADE AO AGORA. ESTAMOS À FRENTE DA 
QUARTA MAIOR SUINOCULTURA DO MUNDO E A 
LIQUIDEZ DA NOSSA ATIVIDADE DEPENDE TAMBÉM 
DESTE ALINHAMENTO AO CONSUMIDOR ATUAL. 
ESTE COMPROMISSO ESTÁ EM NOSSAS MÃOS.

MARCELO LOPES 
PRESIDENTE DA ABCS

10     |    ed. 30 revista da suinocultura



presidente da Inova Consulting, Luis Rasquilha, abriu 
o primeiro painel “Futuro, tendências e inovações: as 

oportunidades de uma revolução que está em curso” com 
a palestra: «Agro Business Inteligente: as agro trends e a 
indústria 4.0” no primeiro dia do XVIII Seminário Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura.

O tema é crítico pois, como o próprio especialista des-
tacou, “não vivemos uma era de mudanças, mas uma 
mudança de era” dada a velocidade e profundidade do 
impacto da 4º Revolução Industrial com a Indústria 4.0 
no modo de produção, hábitos, costumes, comércio  
e até fisicamente.

“Sabe por que o retrovisor é menor que o para-brisas? Por-
que o caminho que vem pela frente é mais importante do 
que o que você deixou para trás”, alertou. 

Ele introduziu um breve histórico sobre os saltos tecno-
lógicos da humanidade nos últimos séculos e como a Era 

LUIS RASQUILHA: 
A INOVAÇÃO JÁ 
NOS DOMINOU, 

INCLUSIVE O AGRO

tecnologia

O

ESPECIALISTA EM INOVAÇÃO 
APRESENTOU O CONTEXTO DE COMO 

A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL JÁ 
TRANSFORMOU A HUMANIDADE E SER 

PROTAGONISTA NESTA NOVA ERA
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tecnologia

Digital está tendo e terá impactos até mais profundos 
na humanidade.

“A 4ª Revolução Industrial é baseada em sistemas físicos 
cibernéticos, ou seja, fábricas inteligentes e conectadas 
que começaram a surgir em 2016. É o poder da tecnologia 
e da conectividade que também já está no campo. Este é 
um movimento que está crescendo com uma rapidez sem 
paralelo”, disse.

Prova disso, segundo o especialista, já é impossível ima-
ginar nosso cotidiano sem pelo menos 20 “invenções” que 
sequer existiam há 15 anos, como Iphone, Netflix, Google, 
Pinterest, Facebook, WhatsApp, AirBnB, YouTube, Waze, 
Instagram, Uber, entre outras. 

 “Parecia inofensivo, mas já nos dominou. Até nossa espécie 
está mudando e vai mudar, inclusive fisicamente. Os hábi-
tos já são completamente outros. Por exemplo, nos últimos 
dois anos, a emissão de CNHs entre os jovens de 18 anos 
caiu 46,7%. Agora as festas são virtuais”, comparou.

Luis apresentou dados de que, atualmente, 52% da população 
mundial estava conectada em 2017. Até 2025, praticamente 
100% da população mundial estará conectada. “A bateria e a 
conexão já são quase necessidades básicas do homem, até 
antes de algumas necessidades biológicas”, brincou.

Assim, mais 90% do conteúdo disponível na internet foi 
gerado nos últimos dois anos e o volume de informação 
existente dobrará a cada 12 horas até 2020. No início do 
século XX, o mesmo processo levava 10 anos. Para ele, esta 
avassaladora transformação gera novas regras, verdades 
e hábitos e isso criará Humanos 2.0, meio seres humanos, 
meio máquinas, até 2030.

AGRO TRENDS

Rasquilha apresentou pesquisas da Associação Bra-
sileira de Marketing Rural (ABMRA) que mostram que 
o produtor rural brasileiro médio está na faixa dos 
30 anos, nasceu na era digital, faz compras on line 
de forma independente, faz tudo pelo smartphone, 
tomará decisões cada vez mais pelo digital farming e 
valoriza mais o serviço pós-venda que o preço.

“Uma nova geração está assumindo a gestão dos 
negócios familiares. Já estão online, sedentos de 
conhecimento e buscando informação em diver-
sas fontes, exigindo maior proatividade na forma 
de atuar por parte de distribuidores e cooperativas. 
96% deles usa WhatsApp, por exemplo”, revelou.

Além disso, algumas tendências são muito claras, 
segundo o especialista, para o setor. Entre elas, um 
planeta menos previsível, o foco na saúde e na quali-
dade de vida, preocupação com a sustentabilidade, 
clientes mais exigentes, mundo globalizado, cadeia 
de valor inteligente, integração de canais omnicanal 
e Digital Farming.

“A transformação já está acontecendo. Você sabem. 
Temos nuvens artificiais, tratores autônomos, 
robôs de processamento agrário automatizados, 
agricultura vertical, drones, pássaros robóticos. 
Como disse Darwin, não é o maior, nem o mais forte 
que sobrevive, mas o que melhor se adapta”, frisou.

Por isso, Luis deixou 10 dicas: tenha um propósito 
claro, venda um sonho, aproxime pessoas e tecnolo-
gias, foque em nichos de alto valor, crie um ecossis-
tema, interaja com o cliente, erre rápido, olhe para 
frente, faça sua transformação digital, adote inovação.

“Como bem disse Alvin Toffler, os analfabetos do 
Séc. XXI não serão aqueles que não sabem ler e 
escrever, mas aqueles que não sabem aprender, 
desaprender e reaprender”, finalizou.

COMO DISSE DARWIN, NÃO É O MAIOR, 
NEM O MAIS FORTE QUE SOBREVIVE, 
MAS O QUE MELHOR SE ADAPTA.

LUIS RASQUILHA

FORÇA DA POPULAÇÃO CONECTADA

Fonte: PHD Ventures (adap. Inova Consulting)
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4,2 BILHÕES DE NOVOS CONSUMIDORES
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jornalista e sociólogo William Waack apresen-
tou sua palestra “O Brasil vai dar certo? – Cená-

rio político brasileiro e implicações para o agronegó-
cio” durante o Painel 1 no primeiro dia do XVIII Seminário 
Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS).

A aguardada apresentação do renomado jornalista 
abordou os dilemas e obstáculos que os poderes políti-
cos nacionais têm pela frente para favorecer o desen-
volvimento do País ou mesmo prejudicá-lo.

“Não estou aqui para animar o auditório, mas sim para 
trazer os fatos tais como eu sou capaz de interpreta-
-los. Em outras palavras, eu não jogo contra ou a favor. 
Eu não torço. Venho aqui para trazer elementos sobre o 
que está ocorrendo na política brasileira e os cenários 
que se oferecem inclusive para o agro”, introduziu.

Waack lembrou que a agropecuária brasileira tem sido 
fundamental para a economia do país e sua contribui-
ção atenuou os péssimos resultados do PIB nos últimos 
anos. “Recentemente tivemos novas previsões de redu-
ção do crescimento econômico para este ano e o setor 
que vocês representam é essencial”, pontuou.

Segundo ele, no exato momento em que a palestra 
ocorria, o Presidente da República e os ministros do 
Meio Ambiente, das Relações Exteriores e da Segu-
rança Institucional estavam reunidos para explicar os 
dados relativos ao desmatamento florestal no Brasil.

cenário político

“Por que quatro das principais autoridades da República 
estão reunidas agora para isso? Você pega outro fato de 
hoje, a capa da The Economist que tem o toco de uma 
árvore e manchete: velório para a Amazônia. O editorial 
da revista diz que o mundo com o qual o Brasil tem rela-
ções comerciais deveria boicotar produtos brasileiros 
em função das posturas do atual governo”, alertou.

O

WILLIAM WAACK: 
“BOLSONARO TERÁ 
DE FAZER POLÍTICA 
SE QUER O MELHOR 

PARA O PAÍS”
O RENOMADO PROFISSIONAL 

DESTACOU NUANCES SOBRE O 
CENÁRIO POLÍTICO E PRINCIPAIS 

DESAFIOS DO GOVERNO PARA EVITAR 
FALÊNCIA DO ESTADO E DA ECONOMIA

RECENTEMENTE TIVEMOS 
NOVAS PREVISÕES DE REDUÇÃO DO 
CRESCIMENTO ECONÔMICO PARA ESTE 
ANO E A SUINOCULTURA É ESSENCIAL.

WILLIAM WAACK
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cenário político

De acordo com Waack, o The Economist é apenas o 
último exemplo de órgãos da imprensa vistos como 
conservadores e objetividade nas coberturas, sem vín-
culo a partidos políticos ou favoráveis a ideologias de 
esquerda ou mesmo sensacionalistas, que sugere este 
tipo de medida.

“Todos os veículos da Europa e dos EUA, todos, estão 
adotando este tipo de crítica. Está se formando é um 
perigoso consenso, segundo o qual os grandes vilões 
da atualidade são Trump e Bolsonaro por conta das 
mudanças climáticas. O que quero dizer é que o mer-
cado para nossos produtos terá dificuldades em se 
manter com este rótulo. Não é brincadeira”, enfatizou.

Diante desta e outras realidades, como a incapacidade 
do Brasil ganhar em produtividade para sair da estagna-
ção econômica, o jornalista reflete sobre a capacidade 
política do governo Jair Bolsonaro em conduzir uma 
transformação neste cenário.

“Bolsonaro surgiu também como a personificação 
de que fundamentos básicos da economia precisam 
mudar para sairmos desta estagnação. Ele personifi-
cou alguém que está cansado do atual modelo e que iria 
chutar o pau da barraca da velha política e também tirar 
o PT do poder. Mas agora esta onda começa a se frag-
mentar. Veja o exemplo dos caminhoneiros e a tabela do 
frete”, notou.

Para o analista, existe um choque entre a visão liberal 
de Paulo Guedes e uma cultura econômica-governa-
mental muito consolidada de proteção a determina-
dos setores. Assim, ao mesmo tempo que boa parte 
dos empreendedores quer um melhor ambiente de 
negócios mais liberal, ninguém está disposto a abrir 
mão de “vantagens”.

“A frase da ministra Tereza Cristina a Paulo Guedes de que 
o ́desmame seja devagar` resume bem este choque. Por 

isso, eu pergunto qual a governabilidade do Bolsonaro? 
Vejam que deixo de lado os debates ideológicos, mas 
friso questões que realmente importam”, explicou.

Neste sentido, de acordo com o palestrante, Bolsonaro 
depara-se também com o fato de o Brasil ter o “pior sis-
tema político do mundo”. “O presidente chegou ao cargo 
com grande apoio popular. Mas chegou desprezando a 
política e nenhum presidente aprova algo sem o Con-
gresso em nosso sistema. Daí, Rodrigo e Jair aos tapas 
e beijos. E ele terá que articular com a política”, disse.

Daí, para William, chegam as reformas como a tributá-
ria, já que os gastos públicos vem subindo em média 5% 
mais que o crescimento econômico. Ele também citou 
as reformas previdenciária e política e, também, a MP da 
Liberdade Econômica.

“Chegamos ao nosso recorde histórico de carga tribu-
tária com 35,7% e, ainda assim, o estado não consegue 
investir. Estamos quebrados como país e nisso não há 
ideologia”, detalhou.

Segundo Waack, a administração de um país como o 
Brasil não é como de uma empresa, onde simplesmente 
se cortam custos, pois existem milhões de pessoas 
pobres que dependem do estado.

“Todas as reformas dependem do Jair Bolsonaro enten-
der que ele precisa fazer política. Não adianta xingar 
adversário, brigar com números. Isso vale para eleição, 
não para governar. A ideia de que podemos destruir as 
instituições é perigosa e a pior para o País”, finalizou.
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marketing

O NEUROMARKETING 
É FERRAMENTA EFICAZ NA 
CONQUISTA DO CONSUMIDOR FINAL
PARA O ESPECIALISTA FERNANDO KIMURA, O CONVENCIMENTO 
PASSA NECESSARIAMENTE PELA COMUNICAÇÃO, ENTENDIMENTO 
DA MENSAGEM ATÉ CHEGAR AO “CORAÇÃO” DO PÚBLICO
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cliente final é o objetivo de qualquer cadeia produ-
tiva e com a suinocultura não é diferente. A pales-

tra “Consumidor: conheça-me ou devoro-te” do espe-
cialista em neuromarketing Fernando Kimura fechou 
a programação do primeiro dia do XVIII SNDS, justa-
mente, para aprofundar sobre como ocorre o processo 
de escolha pelos consumidores.

“Nossas escolhas são pautadas por dezenas de fatores 
e vão muito além do racional e do consciente. As infor-
mações nos chegam de diversas formas e construímos 
conceitos, inconscientemente, sobre produtos e mar-
cas”, introduziu o palestrante.

Segundo Kimura, as pessoas definem até mesmo sua 
“identidade” a partir do que compram em uma espé-
cie de “compro, logo existo”, parafraseando o filósofo 
René Descartes. Por isso, empresas e setores, como o 
da carne suína, precisam trabalhar sobre o que seu pro-
duto representa para as pessoas.

“Somos o que compramos ou consumimos. Nós esco-
lhemos por fatores entre razão e emoção, muitas vezes 
pela emoção que vem por meio de valores inconscien-
tes. Muitas vezes marcas vendem dados e informação, 
pode até fazer sentido, mas o consumidor é convencido 
por mais que isso”, explica.

Tais “valores inconscientes” vão além das informa-
ções técnicas sobre um produto, ou seja, vai além de 
informar se a carne suína é saudável, nutritiva segura e 
sustentável. Para o especialista, o melhor marketing é 
aquele que é capaz de mobilizar razão e emoção.

“A percepção do consumidor sobre um produto ou uma 
marca pode ser construída. Ou seja, memórias emocio-
nais podem ser criadas, seja para emoções positivas, 
seja para rejeição. Quem não se lembra de algum comer-
cial que criou uma memória repetitiva e positiva capaz de 
influenciar nossas escolhas de consumo?”, indagou.

No entanto, Kimura alertou que o cérebro humano 
pode ter alta reatividade e, para “convencê-lo”, é 

SOMOS O QUE COMPRAMOS OU CONSUMIMOS. NÓS ESCOLHEMOS POR FATORES ENTRE RAZÃO E EMOÇÃO, MUITAS 
VEZES PELA EMOÇÃO QUE VEM POR MEIO DE VALORES INCONSCIENTES. MUITAS VEZES MARCAS VENDEM DADOS E 
INFORMAÇÃO, PODE ATÉ FAZER SENTIDO, MAS O CONSUMIDOR É CONVENCIDO POR MAIS QUE ISSO.

FERNANDO KIMURA

marketing

O

preciso seguir um caminho que passa necessaria-
mente pela comunicação e o entendimento até chegar 
ao “coração”.

“Por exemplo, a Lady Gaga começou sua carreira com 
uma estratégia de chamar atenção e, a partir disso, 
mostrou seus talentos e o que representava. Ela sedu-
ziu seus públicos. Os produtos e marcas fazem o mesmo 
com seus consumidores”, comparou.

Sobre a comunicação, Kimura ressaltou que ela pode 
ser dirigida aos cinco sentidos do público-alvo para, jus-
tamente, construir as memórias positivas de maneira 
mais abrangente. “Temos o tato, a visão, o olfato, o pala-
dar e a audição. Muitas vezes as ações se restringem à 
visão. Há muitas oportunidades a se explorar”, frisou.

Com estes instrumentos, disse o palestrante, o comu-
nicador pode acessar, descobrir e até mesmo aprovei-
tar o inconsciente do consumidor. Ele citou o exemplo 
do cigarro Luck Strike que captou os movimentos de 
emancipação feminina no início do século XX e firmou- 
se como símbolo desta “liberdade” das mulheres.

“Há inconscientes individuais e coletivos que podem ser 
usados para construção de memórias positivas e des-
tes valores para uma marca ou produto. Pessoalmente, 
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marketing

experimentei isso na Microsoft, que fazia uma verda-
deira evangelização sobre o uso de computadores e do 
sistema deles”, relatou.

O trabalho da empresa americana de software apresen-
tava muita frequência e consistência e a comunicação 
começava em todas as partes da companhia para seus 
funcionários. “Eles trabalhavam lá nos anos 1990 o con-
teúdo, a forma, a perspectiva de quem via e o tom das 
mensagens. Para entender a parte, você precisa com-
preender o todo”, argumentou.

ELEMENTOS VISUAIS E ARTÍSTICOS 
SÃO ESSENCIAIS PARA MEXER COM AS 

EMOÇÕES DOS CONSUMIDORES

HÁ INCONSCIENTES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS QUE PODEM SER USADOS 
PARA CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS 
POSITIVAS E DESTES VALORES PARA 
UMA MARCA OU PRODUTO.

FERNANDO KIMURA

Para Kimura, os elementos artísticos em uma comunica-
ção são muito relevantes para construir a percepção de 
valor e as emoções do consumidor, justamente por tra-
balharem outros elementos e percepções do público.

“Hoje vivemos uma intensa antropofagia cultural que 
mescla elementos de diversas áreas para a experiência 
do cliente. Esta estética é uma ferramenta para acessar 
as sensações e os sentimentos do público”, finalizou.
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o grande livro

m sabor marcante, inesquecível e de lugar cativo 
no gosto do brasileiro, a carne suína tem desbra-

vado um caminho antes distante, mas que hoje já mos-
trou que veio para ficar: o da gastronomia. A queridi-
nha de chefs e ingrediente fundamental para eviden-
ciar cardápios a ponto de ganhar premiações e Estrelas 
Michelin, a proteína agora também é protagonista do 
primeiro livro de receitas brasileiro voltado exclusiva-
mente para ela: O grande livro da carne suína: 60 recei-
tas que modernizaram a carne de porco no Brasil.

GRANDE LIVRO 
DA CARNE SUÍNA 

ESTREIA NO SNDS 
E SURPREENDE 

CADEIA COM SEU 
INEDITISMO E 

CONTEÚDO

U

A PUBLICAÇÃO É A PRIMEIRA 
BRASILEIRA VOLTADA 

EXCLUSIVAMENTE PARA A PROTEÍNA E 
TRAZ RECEITAS ESPECIAIS CRIADAS POR 

CHEFS RENOMADOS DE TODO O PAÍS

Lançada pela ABCS durante o XVIII SNDS, realizado no 
Rio de Janeiro, em agosto, a publicação conta com o 
apoio editorial da editora e revista especializada em 
gastronomia, a Prazeres da Mesa, que realizou a cura-
doria dos chefs que participaram da elaboração das 
receitas com mais de 20 cortes, que contemplam diver-
sos preparos, desde frigideira à churrasqueira, dos 
mais simples aos mais elaborados. 

Com a variedade de receitas, o livro atesta as possibili-
dades da carne suína e traz um toque de requinte pelas 
mãos de chefes brasileiros renomados e apresentadores 
de TV, como Alex Atala, Carlos Bertolazzi, Jimmy McMa-
nis, Roberto Ravioli e também receitas de restaurantes 
conceituados, como Nico Cucina, Rubaiyat e Terraço Itá-
lia. Com história, qualidade, versatilidade, sabor e saúde, 
é inaugurado um novo  capítulo na gastronomia.

As receitas fáceis de preparar, “quando o tempo para 
a cozinha está escasso”, as fáceis de compartilhar, “ 
quando o momento é dedicado a aproveitar o melhor 
da companhia de amigos e família, e fáceis de impres-
sionar, “quando tudo o que se quer é arrancar suspiros 
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o grande livro

de admiração”. Ao total, são 156 páginas, contendo 60 
receitas produzidas por chef’s de todo o Brasil. 

O livro também conta a história da suinocultura brasi-
leira, apresentando a sua evolução, em uma cronologia 
que vai até o atual contexto, com os principais métodos 
e tecnologias utilizados na produção. Outro bônus que a 
publicação traz é o manual com os principais cortes suí-
nos, que inclui mais de 20 cortes, detalha as formas de 
preparo e dá dicas de tempero 

Para o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, o livro é 
resultado do intenso trabalho em equipe da entidade e 
associados. “Esse é o resultado de décadas de inves-
timentos em novas tecnologias e boas práticas na 

produção de suínos, um desenvolvimento contínuo que 
envolve mais de 20 mil produtores em todo o Brasil e 
culmina em um produto que cumpre as exigências do 
mercado mundial. Este livro é uma celebração dessas 
décadas de trabalho, ele é de todos nós”, comemora o 
presidente da ABCS, Marcelo Lopes. 

Ricardo Castilho, Diretor Editorial da revista Prazeres da 
Mesa, também destacou a originalidade da publicação. 
“No livro, além dessas receitas especiais, mostramos 
dicas de preparo, explicamos cada corte e, claro, desven-
damos porque a carne suína está cada vez mais saudá-
vel e saborosa. Trata-se de um livro imperdível para os 
amantes da gastronomia, uma referência para todos que 
fazem parte desse delicioso universo do comer bem”. 

O premiado chef Rodrigo de Oliveira, responsável pelo 
restaurante Mocotó, localizado em São Paulo, e pre-
sente no livro com uma receita de copa-lombo, exalta a 
iniciativa de produzir um livro gastronômico totalmente 
voltado para a proteína suína e reforça a importância de 
se trabalhar com ela. “Do ponto de vista gastronômico, 
mostrar que a gente tem potencial não explorado ainda 
e que tem novas combinações para serem feitas, novas 
técnicas, novas maneiras de apresentar. Mas, também 
no mercado como um todo, o sistema de alimentação 
que a gente quer construir é muito mais saudável, muito 
mais diverso, muito mais justo e o suíno, ele é talvez uma 
das culturas mais viáveis de todos os pontos e com cer-
teza a gente ganha mais consumindo melhor o suíno e 
com mais consciência”.

ESSE É O RESULTADO DE DÉCADAS DE INVESTIMENTOS EM NOVAS TECNOLOGIAS 
E BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS, UM DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO QUE 
ENVOLVE MAIS DE 20 MIL PRODUTORES EM TODO O BRASIL E CULMINA EM UM PRODUTO 
QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO MUNDIAL. ESTE LIVRO É UMA CELEBRAÇÃO 
DESSAS DÉCADAS DE TRABALHO, ELE É DE TODOS NÓS.

MARCELO LOPES 
PRESIDENTE DA ABCS

MARCELO LOPES APRESENTA O GRANDE 
LIVRO PARA O PÚBLICO DO SNDS
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mercado

MENDONÇA DE BARROS 
PREVÊ ESCASSEZ DE CARNE 
SUÍNA NA ÁSIA NO 3º TRI
ESPECIALISTA TAMBÉM ABORDOU CENÁRIO ECONÔMICO 
NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PIORARAM 
EM RELAÇÃO AO INÍCIO DO ANO
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mercado

engenheiro agrônomo e economista Alexandre 
Mendonça de Barros palestrou sobre as “Perspec-

tivas e impactos da macroeconomia sob a ótica do mer-
cago agro” no segundo dia do SNDS XVIII.

O palestrante traçou, em cerca de uma hora, um deta-
lhado panorama dos cenários econômicos global, 
nacional e dos setores da agropecuária que mais afe-
tam a suinocultura brasileira.

Mendonça de Barros, inicialmente, abordou a econo-
mia internacional cujo ritmo de crescimento está desa-
celerando enquanto os riscos globais estão subindo 
apesar de, ao menos em curto prazo, parecerem positi-
vos ao Brasil.

“O maior de todos os problemas é a agressiva polí-
tica externa de Trump. O México é apenas o caso mais 
recente, mas o conflito com a China é o mais relevante. 
Vai além do comércio e tem como centro tecnologia e 
poder. Não será resolvido a curto prazo”, avaliou.

No caso do Brasil, disse o especialista, o conflito 
comercial e o impacto da Peste Suína Africana (PSA) 
podem consolidar a posição do país como grande e 
confiável fornecedor de alimentos. Ainda assim, a 
imprevisibilidade e os desdobramentos de tal disputa 
ainda são desconhecidos.

“A economia americana ainda cresce. Os otimistas 
dizem que não haverá inflação e que o ciclo segue por 
mais um ano, favorecendo a reeleição de Trump. Para os 
pessimistas, cuja opinião compartilho, a guerra comer-
cial vai causar danos e uma desalavancagem financeira 
desorganizada levará Trump à derrota”, posicionou-se.

De acordo com Alexandre, a Europa também vive um 
momento difícil com o Brexit e o conflito UE/Itália, bem 
com a desaceleração da Alemanha e a emergência da 
direita populista. A previsão de crescimento da Zona 
Euro caiu de 1,6% para 1,3%. 

A evolução da economia segue bem na Ásia (China, 
Índia e Japão com, respectivos, 6,3%, 7,5% e 2,1%), mas 
outros países do mundo emergente estão em má situa-
ção (África do Sul e América Latina). Argentina, fora a 
Venezuela, tem um dos cenários mais complicados com 
inflação acima dos 55,8%, câmbio “derretendo” e reces-
são nos últimos três trimestres de 2018.

BRASIL

O consultor destacou que todos os dados recentes 
sugerem um enfraquecimento da retomada do cresci-
mento e o aspecto mais relevante para isso foi a perda 
do “entusiasmo” em torno do ambiente econômico 
e político.

“Em consequência, muitas empresas não conseguirão 
atravessar o ano pois o consumo corrente continuará 
fraco. A política econômica até agora se resumiu na 
proposta da reforma da previdência e não haverá uma 
revolução liberal. O crescimento do ano está perdido”, 
sentenciou.

Para Mendonça de Barros, dada a falta de apetite do 
Executivo por uma pauta de reformas econômicas, 
desenvolveu-se um sistema paralelo para trabalhar por 
duas pautas fundamentais: passar a agenda econômica 
básica e defender as instituições democráticas.

“O Congresso está trabalhando na pauta econômica do 
crédito suplementar e reformas da Previdência e Tribu-
tária. Acreditamos que a reforma da previdência será 
aprovada e que a tributária será encaminhada”, disse.

0

A POLÍTICA ECONÔMICA ATÉ AGORA 
SE RESUMIU NA PROPOSTA DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA E NÃO HAVERÁ UMA 
REVOLUÇÃO LIBERAL. O CRESCIMENTO 
DO ANO ESTÁ PERDIDO.

ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS
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SUINOCULTURA

A epidemia de Peste Suína Africana da China, segundo 
o analista, é um marco que vai rearranjar o mercado 
internacional de carne suína. O Vietnã perdeu 3 milhões 
de cabeças, ou 10% do rebanho total, e a China, foram 
poucas as novas notificações o que reforça o ceticismo 
de que a situação é muito mais grave que a apontada 
pelo governo.

“Há ainda muita mentira nos dados a respeito do 
impacto da PSA na Ásia, especialmente China e Vietnã. 
Ninguém discute que já foram abatidos mais de 25%, 

mas já se fala em 50%. Meu sentimento é que a escas-
sez naqueles mercado virá mais forte a partir do ano que 
vem”, contextualiza.

A partir do impacto da doença nos plantéis da Ásia, o 
preço passou a subir em todo o mundo mas teve um 
freio nos EUA em função da guerra comercial e a sobre-
taxa chinesa sobre a carne suína. Já a Europa tem sido 
bem ativa nos envios à China, com alta de 44% até abril.

“No Brasil, o ritmo de exportação de carne suína foi 
forte em maio e junho, acumulando crescimento de 
28% no primeiro semestre, mesmo com apenas nove 

Fonte: USDA. Elaboração: MBAgro
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mercado

plantas habilitadas para exportação. Contudo, o preço come-
çou a cair de R$ 5,50 para chegar a R$ 4,75 por quilo vivo em 
julho”, sinalizou.

Para Alexandre, a razão é a antecipação de abates na China já 
que os produtores tentam evitar mais prejuízos, o que ainda 
sustenta a oferta interna no país asiático. No entanto, ele 
explica que a escassez começará a dar sinais a partir do ter-
ceiro trimestre deste ano.

“Não é tão simples atender a 25% da produção de mundial da 
noite para o dia. Por exemplo, o Brasil tem apenas nove frigo-
ríficos autorizados a exportar para a China. A expectativa é de 
que mais fábricas sejam autorizadas no segundo semestre. 
Com boa demanda externa, o cenário é positivo para a suino-
cultura, apesar de as rações piorarem diante dos problemas na 
safra de milho dos EUA”, finalizou.

NO BRASIL, O RITMO DE EXPORTAÇÃO 
DE CARNE SUÍNA FOI FORTE EM MAIO E 
JUNHO, ACUMULANDO CRESCIMENTO DE 
28% NO PRIMEIRO SEMESTRE, MESMO COM 
APENAS NOVE PLANTAS HABILITADAS 
PARA EXPORTAÇÃO. CONTUDO, O PREÇO 
COMEÇOU A CAIR DE R$ 5,50 PARA CHEGAR 
A R$ 4,75 POR QUILO VIVO EM JULHO

ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS

Fonte: MBAgro
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PALESTRA APRESENTOU NÚMEROS SOBRE 
O CONSUMO, RESISTÊNCIA BACTERIANA 
E SUGESTÃO DE AÇÃO SOBRE O TEMA NO 

BRASIL E NO MUNDO

DR. DUTRA 
DETALHA QUADRO 

E ALTERNATIVAS 
SOBRE USO DE 

ANTIMICROBIANOS

médico veterinário Maurício Dutra realizou a 
palestra “Resistência microbiana: o papel das 

entidades representativas e dos produtores no uso res-
ponsável de antimicrobianos em suínos” na manhã do 
segundo e último dia do XVIII SNDS.

Maurício é médico veterinário com PhD em epidemiolo-
gia experimental e suas aplicações em doenças infec-
ciosas pela Universidade de São Paulo (USP) e sua tese 
doutoral estudou justamente a relação ente o uso de 
antimicrobianos e a resistência bacteriana em granjas 
em diferentes países.

O

sanidade
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“Há várias formas de disseminação da resistência 
microbiana e a pecuária tem um papel relevante para 
isso, bem como a saúde humana. Não podemos demo-
nizar os antimicrobianos. Mas, certamente, há impor-
tante parcela de uso desnecessário”, pontuou.

O especialista contextualizou que o primeiro antibió-
tico, a penicilina, foi criado por Alexander Fleming e, 
até 1986, mais de 100 tipos de antimicrobianos haviam 
sido desenvolvidos, gerando inclusive um Prêmio Nobel 
a Howard Florey e Ernst Chain em 1945. Em 1987, mais 
uma classe destes elementos foi descoberta e, em 2015, 
o último antibiótico – Teixobactin – foi desenvolvido.

“Um estudo publicado na revista Nature mostrou que 
existe uma proporção crescente de bactérias que apre-
sentam resistência aos antibióticos comuns. Já nos 
EUA, foi identificado, inclusive, bactérias resistentes ao 
“último antibiótico”, que citei há pouco”, detalhou Dutra.

Outro estudo, este recomendado pelo governo Britâ-
nico, destacou que o uso desta terapêutica apresentou 
aumento do 40% para humanos, majoritariamente nos 
países BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China), e bactérias 
relacionadas a doenças como Tuberculose e Malaria 
ganharam resistência.

“Na saúde humana, por exemplo, é de até 50%. Esta é a 
principal forma de disseminação da resistência bacte-
riana, seguida pelo uso na produção animal. Além disso, 
é demonstrada uma associação entre o uso em animais 
e humanos. É o caso da staphylococcus aureus, resis-
tente à meticilina, que pode causar desde lesões na pele 
até pneumonia necrotizante”, acrescentou.

Por isso, continuou o Dr. Maurício, existe uma aliança 
tripartite entre OMS, OIE e FAO para o Plano de Ação Glo-
bal sobre a resistência aos antimicrobianos cujo o obje-
tivo é o uso prudente, responsabilidade compartilhada 
e proteger o futuro, com o slogan “Uma só saúde e um só 
bem-estar”.

“O Plano de Ação Global Uso Racional de Antimicrobia-
nos 2016-2020 visa conscientizar sobre a resistência 
antimicrobiana e ameaças relacionadas, desenvolver 
sistemas de monitoramento na produção de alimentos, 
reforçar a governança relacionada ao tema e promover 
boas práticas e uso prudente”, descreveu.

O PLANO DE AÇÃO 
GLOBAL USO RACIONAL DE 
ANTIMICROBIANOS 2016-2020 
VISA CONSCIENTIZAR SOBRE A 
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 
E AMEAÇAS RELACIONADAS, 
DESENVOLVER SISTEMAS 
DE MONITORAMENTO NA 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, 
REFORÇAR A GOVERNANÇA 
RELACIONADA AO TEMA E 
PROMOVER BOAS PRÁTICAS 
E USO PRUDENTE.

MAURÍCIO DUTRA

sanidade
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De acordo com o veterinário, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a 
partir disso, criou o Plano de Ação Nacional para 
Prevenção e Controle da Resistência aos Antimi-
crobianos e o setor produtivo, com participação 
da ABCS, lançou a iniciativa “Aliança para o uso 
responsável de antimicrobianos”.

PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Maurício apresentou dados sobre a rela-
ção entre a biomassa global de seres huma-
nos (350 milhões de toneladas) e animais de 
produção (1,01 bilhão de toneladas) e o uso de 
antimicrobianos.

Enquanto os humanos consumiram cerca de 200 
mil quilos destes ingredientes, os animais pas-
sam de 1 milhão de toneladas em 2014, de acordo 
com o Sistema de Supervisão da Resistência 
Antimicrobiana do Canadá.

Apenas na produção de suínos, 63,5 mil tonela-
das foram consumidas no mesmo ano, de acordo 
com a USDA, dos quais 20% do total na China, 
18% nos EUA, 16% na Europa e 46% no resto do 
mundo em um volume de 960 milhões de tonela-
das de ração.

“Os suínos consomem em média no mundo 172 
mg/kg de animal vivo. Os maiores consumido-
res em 2030 serão os mesmos, mas os maio-
res aumentos relativos já estão mudando para 
países como Índia, Myamar e Nigéria, entre 
outros”, acrescenta.

sanidade

30     |    ed. 30 revista da suinocultura



Na Europa, segundo dados de 2015, o consumo vem 
baixando nos últimos anos, apenas Espanha, Chipre e 
Itália ainda estavam acima da média mundial. Alema-
nha, França e Reino Unido, por exemplo, já se aproxi-
mavam a menos de 100 mg/kg de animal produzido. 
Suécia, Finlândia e Noruega se aproximavam de zero 
quanto ao uso continuado.

“Na medida que o uso caiu na produção de suínos na 
Europa, a resistência seguiu a mesma tendência, como 
demonstram pesquisas publicadas. O Brasil também 
tem muitas oportunidades de melhoria”, comentou.

A tese de doutorado de Maurício avaliou 25 sistemas de 
produção de suínos no país em 2017 e identificou que, na 
média, são consumidas 258,4 mg/kg de animal na soma 
de sete princípios ativos, número similar ao da Espanha. 
“Ai vem a perguntas: É possível manter/melhorar a pro-
dutividade e a eficiência reduzindo o uso de antimicro-
bianos em um sistema de produção?”, indagou.

De acordo com o expert, sim. As principais ferramen-
tas para isso são biossegurança, incremento do proto-
colo de vacinação, metais como zinco e cobre, otimiza-
ção da qualidade das dietas, diagnóstico, biossegurança 
externa, condições ambientais, comunicação qualificada 
com a equipe, qualidade de água e manejos eficientes.

Dutra ainda orientou: “Volte aos manejos básicos de 
biossegurança, melhore o diagnóstico, adote alterna-
tivas como Eubióticos, Ácidos Orgânicos, Probióticos, 
Prebióticos e Óleos essenciais e elimine as doenças. 
Enfim, tenha um plano de ação abrangente que consi-
dere todos estes aspectos. Temos exemplo de granja 
que reduziu o uso em quase 60% em um ano, sem varia-
ção significativa na produtividade”, finalizou.

TENHA UM PLANO DE AÇÃO ABRANGENTE QUE CONSIDERE TODOS ESTES 
ASPECTOS. TEMOS EXEMPLO DE GRANJA QUE REDUZIU O USO EM QUASE 60% 
EM UM ANO, SEM VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA NA PRODUTIVIDADE.

MAURÍCIO DUTRA
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painel

A programação do XVIII SNDS realizou, tam-
bém, um debate entre técnicos da produção 
pecuária e representantes das cadeias de 
varejo a respeito do uso responsável de anti-
microbianos promotores de crescimento  
da suinocultura.

Entre os participantes, estavam o presi-
dente da Comissão de Aves e Suínos da 
CNA, Iuri Machado; a diretor Técnica e 
Comercial da ABCS, Charli Ludtke; e os 

representantes das redes Extra e Pão de 
Açúcar, Oba Hortifruti, Hortifruti Natural da 
Terra e Carrefour, além do médico veteriná-
rio Maurício Dutra.

Os destaques foram a importância divulga-
ção de informação verídica e bem funda-
mentada para os consumidores em geral, 
bem como o desenvolvimento da cadeia e 
entendimento mais profundo a respeito das 
preferências dos clientes das redes.

DEBATE MOBILIZOU VAREJO  E SUINOCULTORES
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gestão

EXECUTIVO E ESPECIALISTA EM 
MODELOS ORGANIZACIONAIS FALOU 
SOBRE O “PAPEL EXISTENCIAL” DOS 

LÍDERES DA NOVA ERA

NÉLIO BILATE 
EMOCIONA 

AUDITÓRIO COM 
PALESTRA SOBRE 

PROPÓSITO E 
FELICIDADE

consultor em cultura organizacional Nélio 
Bilate realizou a palestra “Felicidade e 

propósito: a nova era da gestão” no painel 4 do 
XVIII SNDS.

O executivo, que foi diretor da Renault, iniciou a 
apresentação com uma provocação: “senhores: 
a África, o Brasil e o mundo precisa de alimento. 
Vocês são os caras. Precisam gostar de movi-
mento e mudança”, provocou.

Por isso, assinalou Bilate, devemos considerar 
o que o poeta Mário Quintana expressou a fim 
estarmos livres e preparados internamente para 
transformações. Disse o poeta: 

O
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“De repente tudo vai ficando tão simples que assusta. 
A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a 
bagagem. As opiniões dos outros, são realmente dos 
outros, e mesmo que sejam sobre nós; não tem impor-
tância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não 
temos certeza de nada. E, isso não faz a menor falta. 
Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado e 
sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim 
entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, 
é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração naquele 
momento. E só.”

A citação incomum em uma palestra para executivos 
foi seguida da ênfase no ponto do propósito em fazer 
alguma coisa, o que, na prática, segundo o palestrante, 
deve ser “ficar feliz em deixar os outros felizes”.

Então, Nélio compartilhou um desafio que teve de supe-
rar em sua vida pessoal e do qual tirou várias lições 
como “desativar a queixa para ativar a possibilidade”. 
“Precisei aprender francês em poucas semanas para 
aproveitar uma oportunidade que eu queria muito na 
Renault. E consegui”, disse.

O palestrante também compartilhou uma “fórmula” que 
para ele é muito útil, chamada RASPA. “O R de respirar, o 
A de ancorar, o S de sentir, o P de pensar e, enfim, o A de 
agir. Isso significa autoconhecimento para ações con-
cretas”, resumiu.

Para o executivo, precisamos saber quem somos de ver-
dade, observar onde colocamos nossas energias, no que 
acreditamos, o que nos motiva, o que nos alegra, o que 
valorizamos, que é nossa essência e o que nos entristece 
para afirmarmos o propósito do que fazemos.

“Gosto de um pensamento do Osho que diz: se você 
sofre, é para você. Se você se sente feliz, é para você. 
Se você se sentir contente, é por você. Ninguém mais é 
responsável pela forma como você se sente, só você e 
ninguém mais além de você. Você é o inferno e o paraíso 
também”, citou.

Mas as mudanças profundas, lembrou Bilate, não vêm 
com calma e sossego. “Elas são uma ventania na qual 
nada cai no mesmo lugar. E como enfrentar as mudan-
ças que são tantas? Existem mudanças e transições. 
Mudança é o que acontece fora das pessoas”, descreveu.

BILATE COMPARTILHOU A 
FÓRMULA RASPA PARA BUSCAR O 

AUTOCONHECIMENTO. 
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Para ele, transição é o processo interno natural e neces-
sário para que as pessoas possam lidar com uma nova 
situação e, ao contrário do que se pensa, as pessoas 
resistem à transição e não propriamente às mudanças. 
“Os líderes da Nova Era são a mudança, não esperam por 
ela”, sentenciou.

Mas como eles são? Segundo o especialista em mode-
los organizacionais, é o líder transformador, responsá-
vel e conector. “Trata-se de ter autenticidade, coragem 
e humanidade. Mudar do “poder sobre” ao “poder para”. 
É sobre ter consciência intelectual e intuitiva. Além 
do lógico, analítico e científico, o criativo, holístico e o 
empático”, enumerou.

Para Nélio o líder sente, pensa e escolhe fazer com ética 
e significado: isso significa fazer com propósito, que o 
que move as pessoas e suas “entregas” para o mundo. “É 

OS LÍDERES DA NOVA ERA SÃO A 
MUDANÇA, NÃO ESPERAM POR ELA.

NÉLIO BILATE

O PALESTRANTE CATIVOU A 
PLATEIA COM SUA MENSAGEM 

DE PROPÓSITO E FELICIDADE

o que queremos deixar para as futuras gerações. O que 
querem escrever na sua história?”, lembrou.

O palestrante cativou a plateia, frisou que a vitória da 
felicidade para si e os demais está mais próxima para 
quem age com propósito e, por fim, deixou uma poesia 
de Cora Coralina:

“Desistir... eu já pensei seriamente nisso, mas nunca 
me levei realmente a sério; é que tem mais chão nos 
meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais 
esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus 
ombros, mais estrada no meu coração do que medo na 
minha cabeça”.
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Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - ABCS

Foi muito bom ter vocês aqui! Ao longo desses dois dias, 
vivenciamos momentos incríveis e muito proveitosos. O 
SNDS foi um encontro leve e descontraído, com conteúdo 
de qualidade e um ambiente de negócios e integração 
entre empresas e pessoas.
Te esperamos em 2021
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depoimentos

“ESTAMOS PASSANDO POR UMA FASE ÁUREA DA SUINOCULTURA E É EXCELENTE ESTAR 
LADO A LADO COM AS PESSOAS QUE CONSTROEM O DIA A DIA NOSSO SETOR.”

FLAURI MIGLIAVACCA 
DIRETOR TÉCNICO DA MIG-PLUS

“NA DÉCADA DE 1980, A SUINOCULTURA ERA SIMPLES MAS HOJE É MUITO MAIS 
COMPLEXA. HOJE, SE NÃO NOS ATENTAMOS A DIVERSOS OUTROS FATORES, NÃO 
SEREMOS COMPETITIVOS.” 

RUBENS VALENTINI 
EX-PRESIDENTE DA ABCS

“NÃO PODEMOS OLHAR A REALIDADE ATUAL E SORRIR. HÁ UM CONTEXTO ATÉ MESMO 
DE UM BOICOTE CONTRA O BRASIL. CONSUMIDORES AO REDOR DO MUNDO JÁ ESTÃO 
PRESSIONANDO PARA EXIGIR GARANTIAS DA SUSTENTABILIDADE DE NOSSA PRODUÇÃO.” 

WILLIAM WAACK 
SOCIÓLOGO E JORNALISTA

“TEMOS TUDO AO ALCANCE DE UM CLIQUE E ISSO MUDA TUDO. EM 2022, BATEREMOS 8 BI 
DE PESSOAS E ATÉ 100% DE CONECTADOS! E ISSO SIGNIFICA QUE NÃO DEVEMOS QUERER 
MUDAR O MERCADO MAS, SIM, ENTENDÊ-LO.” 

LUIS RASQUILHA 
CEO DA INOVA CONSULTING

“A ABCS TEM UM PAPEL ESTRATÉGICO NA DEFESA AGROPECUÁRIA EM PARCERIA 
CONOSCO. VISAMOS ERRADICAR A PSC, PREVENIR A ENTRADA DA PSA E COMPLETAR A 
ÁREA LIVRE DE AFTOSA EM TODO O PAÍS.” 

JOSÉ GUILHERME LEAL 
SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (MAPA)
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“A DINÂMICA DE UMA CADEIA PRODUTIVA QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O 
PAÍS. CONTEM COM O SEBRAE NOS 27 ESTADOS PARA AGREGAR PARA ESTA CADEIA 
PRODUTIVA QUE TEM TANTAS REALIZAÇÕES.” 

GUSTAVO MELO 
ANALISTA DA UNIDADE DE COMPETITIVIDADE DO SEBRAE NACIONAL

“O SNDS CHEGOU EM UM MOMENTO DIVISOR DE ÁGUAS, SEJA PELA PSA COMO TAMBÉM 
PELA VIRADA DA INOVAÇÃO DIGITAL. A SUINOCULTURA VAI MUDAR MUITO NOS 
PRÓXIMOS CINCO ANOS E TEMOS QUE NOS PREPARAR SOB O RISCO DE FICAR FORA JÁ 
QUE OS OUTROS PAÍSES ESTÃO SE PREPARANDO.” 

LUCIANO ROPPA 
CHAIRMAN DA YES

“TIVEMOS UM EVENTO SENSACIONAL E ATINGIMOS TODOS OS OBJETIVOS, PRINCIPALMENTE 
TRAZER TODAS AS LIDERANÇAS E TRAZER OS REPRESENTANTES DE TODOS OS GRANDES 
PLAYERS DO VAREJO. ISSO É UMA COISA QUE NÃO TEM PREÇO PARA LEVAR A INFORMAÇÃO 
VERDADEIRA PARA NOSSO CONSUMIDOR DE QUE TEMOS UM PRODUTO DE EXCELÊNCIA.” 

MARCELO LOPES, 
PRESIDENTE DA ABCS

“TIVEMOS UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE DEBATER OS ANTIMICROBIANOS COM OS 
REPRESENTANTES DO VAREJO. ELES ESTÃO DISPOSTOS A CONHECER O USO RESPONSÁVEL 
PARA QUE ELES POSSAM COMUNICAR AO CONSUMIDOR SOBRE A QUALIDADE DA CARNE SUÍNA.” 

IURI MACHADO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVES E SUÍNOS DA CNA

“NÓS TEMOS CONDIÇÕES DE COMPETIR COM QUALQUER PAÍS DO MUNDO SE TIVERMOS 
CONDIÇÕES IGUAIS.” 

DEP. FEDERAL ALCEU MOREIRA 
PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR DE AGROPECUÁRIA
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“A FELICIDADE É O CAMINHO INEVITÁVEL. OU A GENTE CONSEGUE MUDAR AS PESSOAS 
OU ALGUÉM VAI FAZER. OS LÍDERES TEM QUE ENGAJAR AS PESSOAS PARA QUE, COM 
PROPÓSITO, ELAS DAREM O MELHOR DE SI. ISSO GERA UM MODELO NOVO DE PENSAR E 
TRAZ SOLUÇÕES PARA AJUDAR AS EMPRESAS.” 

NÉLIO BILATE 
ESPECIALISTA EM MODELOS ORGANIZACIONAIS.

“HÁ AINDA MUITA MENTIRA NOS DADOS A RESPEITO DO IMPACTO DA PSA NA ÁSIA, 
ESPECIALMENTE CHINA E VIETNAM. NINGUÉM DISCUTE QUE JÁ FORAM ABATIDOS MAIS DE 
25%, MAS JÁ SE FALA EM 50%. MEU SENTIMENTO É QUE A ESCASSEZ NAQUELE MERCADO 
VIRÁ MAIS FORTE A PARTIR DO ANO QUE VEM.” 

ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS 
CONSULTOR DA MB ASSOCIADOS

“O FUNDO FOI CRIADO PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DE GOIÁS, 
INCLUSIVE A AGS. É MUITO IMPORTANTE VER TODA A CADEIA PROCURANDO SOLUÇÕES 
EM CONJUNTO.” 

JOAQUIM DE SOUZA 
PRESIDENTE DO FUNDEPEC

“PARTICIPAR DA SEMANA DA CARNE SUÍNA HÁ SETE ANOS E SABEMOS QUE TEM MUITO 
POTENCIAL POR SER SAUDÁVEL, SABOROSA E COM BOA RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO. POR 
ISSO, LANÇAMOS O PDS PARA DESENVOLVER AINDA MAIS A CADEIA DESDE AS GRANJAS.” 

PATRÍCIA MENDES 
DIRETORA DE PERECÍVEIS DO GPA

“O CARREFOUR CONSIDERA MUITO IMPORTANTE A APROXIMAÇÃO DO VAREJO COM O 
PRODUTOR. E GENTE QUER LEVAR NOSSA EXPERIÊNCIA DE VENDA AO PRODUTOR EM UM 
PROJETO DE LONGO PRAZO PARA DESENVOLVER AINDA MAIS A QUALIDADE DA CARNE SUÍNA.” 

ERNESTO FERNANDES 
DIRETOR DE AÇOUGUES DO CARREFOUR
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“ENTENDEMOS QUE É MUITO IMPORTANTE A ABCS TRAZER UM PANORAMA TÃO 
QUALIFICADO SOBRE AS TENDÊNCIAS PARA O CONSUMO DE CARNE SUÍNA. O DESAFIO 
É SABER O RITMO DESTAS MUDANÇAS. NA MINHA ÓTIMA, TEMOS QUE CADA VEZ MAIS 
CONECTAR COM O MERCADO CONSUMIDOR.” 

ALEXANDRE ROSA 
SUPERINTENDENTE DA AGROCERES PIC

“AS PALESTRAS TROUXERAM INFORMAÇÕES ATÉ PROVOCATIVAS SOBRE A VELOCIDADE 
INCRÍVEL DAS MUDANÇAS NO MUNDO E ISSO É UMA OPORTUNIDADE. A EPIDEMIA DE PSA 
NA CHINA VAI GERAR AUMENTO DE DEMANDA PARA TODOS OS SETORES DE PROTEÍNA 
ANIMAL AO MESMO TEMPO QUE DEVEMOS CUIDAR DO MERCADO INTERNO.” 

STEFAN MIHAILOV 
GENERAL MANAGER DA TROUW NUTRITION

“NÃO PODEMOS DEMONIZAR OS ANTIMICROBIANOS E NEM MUITO MENOS A CARNE. 
MAS, CERTAMENTE, HÁ IMPORTANTE PARCELA DE USO DESNECESSÁRIO. NA SAÚDE 
HUMANA, POR EXEMPLO, É DE ATÉ 50%.” 

MAURÍCIO DUTRA 
MÉDICO VETERINÁRIO

“VIVEMOS UM MOMENTO NO QUAL AS PESSOAS NÃO QUEREM COMPRAR AQUILO SOBRE 
O QUE ELAS NÃO SE SENTEM SEGURAS. ESTA INFORMAÇÃO TEM QUE CHEGAR DE UMA 
PONTA A OUTRA DA CADEIA DE FORMA ÚNICA PARA QUE O CLIENTE SE CONVENÇA.” 

FRANCISCO HOMSI 
DIRETOR COMERCIAL E VICE-PRESIDENTE DO OBA HORTIFRUTI

“O MOVIMENTO DA ABCS É SEMPRE EVOLUTIVO E A GENTE VÊ ANO APÓS ANO O AVANÇO 
DO SETOR. APOIAR A ABCS NÃO SÓ CONSPIRA PARA O NOSSO NEGÓCIO COMO PARA 
MELHORES ENTREGAS PARA A SOCIEDADE.” 

LEONARDO MIYAO 
DIRETOR COMERCIAL DO HORTIFRUTI NATURAL DA TERRA
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patrocinador ouro

AGROCERES PIC FOI UMA DAS 
EMPRESAS PATROCINADORAS 
OURO NO XVIII SNDS

O DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DA AGROCERES PIC, 
ALEXANDRE ROSA

AGROCERES PIC 
DESTACA PAPEL DA 
GENÉTICA SUÍNA PARA 
OS DESAFIOS DO SETOR

diretor superintendente da Agroceres PIC, Alexandre Rosa, 
destacou a oportunidade que o SNDS proporcionou à lide-

ranças da suinocultura brasileira de debater os cenários e oportu-
nidades do setor durante a participação da empresa como patro-
cinadora ouro do evento.

“Não há mais dúvida de que o setor deve estar cada vez mais 
conectado ao consumidor final com transparência. Não  
devemos ter medo do que fazemos que é produzir alimentos 
de forma sustentável na grande maioria das propriedades”,  
comenta Alexandre.

Patrocinadora ouro do evento, a empresa é uma referência em ino-
vação e desenvolvimento em genética suína e, também, apresen-
tou suas soluções no seu estande e para o auditório.

“A genética tem como contribuir com os desafios técnicos da 
produção por meio de animais mais resilientes, por exemplo, no 
tema dos antimicrobianos. Esta é uma tendência. O timing desta 
mudança precisa ser costurado um pouco melhor”, opinou.

A Agroceres PIC disponibiliza no mercado brasileiro produtos e 
programas completos que incluem animais como avôs e avós, 
matrizes e reprodutores, bem como programas de atualização 
genética (AGPIC, CBV MAX e Genética Líquida AGPIC).

A empresa opera no país desde 1977, quando 
realizou a transferência de um núcleo gené-
tico de animais de elite, e é uma das princi-
pais apoiadoras do SNDS há várias edições.

O
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presidente da DB Agricultura e Pecuária, Décio 
Bruxel, elogiou o XVIII SNDS por ter sido completo 

ao abordar conteúdo econômico, técnico, político e, 
também, quanto a inovação que já está desenhando o 
futuro da atividade. 

“O conteúdo do evento foi muito bem focado. Tivemos 
a parte política e também a parte que chamo de futu-
rista, já que estamos vivendo a mudança para uma 
nova era. Isso é muito importante. Foi muito provei-
toso”, comentou.

Segundo ele, eventos como o SNDS e o contato com 
todas as lideranças da suinocultura presentes fazem 
com que ele, pessoalmente, acredite cada vez mais na 
atividade. Por isso a DB Genética Suína foi patrocina-
dora ouro da iniciativa.

“Acredito cada vez mais na suinocultura, mas não é fácil. 
Nossos preços, por exemplo, vinham subindo e depois 
tiveram uma queda. Tomara que estabilize e fique 
melhor”, desejou. 

Fundada em 1976, a DB Agricultura e Pecuária é consoli-
dada como uma das principais referências de genética 

patrocinador ouro

O DIRETOR DO GRUPO, DANIEL 
BRUXEL, APRESENTA EM 
PLENÁRIA A DB GENÉTICA SUÍNA

DB GENÉTICA SUÍNA 
DESTACA PAPEL DO 
SNDS NO ALINHAMENTO 
À “NOVA ERA”

O suína no mercado nacional há mais de 20 anos. Por meio 
de um sólido histórico de resultados, a marca repete 
entre os produtores brasileiros o mesmo sucesso 
obtido na suinocultura dinamarquesa.
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patrocinador ouro

LOUNGE DA MSD 
NO XVIII SNDS

O DIRETOR DA MSD, RUDY 
CLAURE APRESENTA A MSD 
AOS PARTICIPANTES

MSD APRESENTA 
SUA HISTÓRIA E 
REAFIRMA APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO 
DO SETOR

diretor da MSD, Rudy Claure, desta-
cou a importância das iniciativas da 

ABCS para o desenvolvimento da suino-
cultura durante o XVIII SNDS e frisou os 
pilares do conhecimento e da inovação da 
empresa centenária para levar soluções 
aos produtores.

“Nós apoiamos toda a cadeia e a promo-
ção da carne suína para demonstrar sua 
qualidade. Nos sentimos responsáveis, 
como elo do setor, em apoiar as ações da 
ABCS. Os produtores querem conquistar 
mercado e ganhar a confiança do consu-
midor brasileiro. Não tenho dúvidas de 
que a carne suína vai ocupar o lugar que 
merece. Já temos vários sinais disso e 
somos partícipes da evolução da suino-
cultura”, disse.

A empresa também apresentou um vídeo 
sobre seus mais de 125 anos de história e 
algumas de suas principais contribuições 
para a saúde de animais e da humanidade. 

No caso da suinocultura, Rudy destacou o Hidal 3 que permite melho-
rias em vários aspectos da produção.

“Nossa busca é sempre por apresentar tecnologias e soluções para ani-
mais saudáveis. O Hidal 3, por exemplo, é tecnologia de vacinação sem 
agulhas que vem de encontro ao que nossos clientes buscam em bem- 
estar animal, manejo simples e segurança. Traz muita facilidade, um 
controle bastante consistente e conveniência ao produtor”, detalhou. 

O
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patrocinador ouro

O DIRETOR COMERCIAL DA TROUW 
NUTRITION, DOUGLAS MORGONNI, 
APRESENTA A EMPRESA AOS 
PARTICIPANTES.

general manager da Trouw Nutri-
tion, Stefan Mihailov, destacou a 

qualidade do conteúdo apresentado nas 
palestras do XVIII SNDS por “provoca-
rem” o setor a refletir e avançar sob dife-
rentes aspectos.

“É muito importante para que todas estas 
lideranças enxerguem de forma ainda 
mais clara o que vem pela frente. O mundo 
está se transformando em uma veloci-
dade incrível e também precisamos ace-
lerar com novas tecnologias e, principal-
mente, sobre o que o consumidor vai que-
rer da carne suína”, frisou.

Quanto ao mercado, Stefan comen-
tou que o impacto da epidemia de Peste 
Suína Africana na China tem um impacto 
determinante para a suinocultura em 
todo o mundo, já que até 25% da carne 
suína do mundo vai “desaparecer da 
noite para o dia”.

TROUW NUTRITION 
ALERTA PARA 
VELOCIDADE DAS 
MUDANÇAS E O 
MERCADO INTERNO

O “Este quadro, certamente, vai estimular as exportações e elevar as 
margens mas, também, para outros produtos como a carne de frango 
e o bovina. O setor todo vai se favorecer. Mas temos que nos preocu-
par com o mercado interno que responde por 80%. E por isso, temos 
que elogiar as iniciativas da ABCS, pois é este mercado que vai garan-
tir a longevidade do nosso negócio”, apontou.
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REALIZAÇÃO: APOIO:

PATROCÍNIO OURO:

APOIO EXCLUSIVO DO VAREJO:PATROCÍNIO PRATA:

CRACHÁ: CHARGER:

A ABCS agradece seu apoio 
na realização do maior evento 
das lideranças da suinocultura 
brasileira. Juntos, mostramos 
as novas formas de ver o mundo!

Nós vemos novamente em 2021!
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dessa iniciativa!
FAÇA PARTE



VAREJO 
INDÚSTRIA TRABALHO 

INSTITUCIONAL MARKETING 
CAPACITAÇÕES  

POLÍTICA OFICINAS FRENTE 
PARLAMENTAR 

TREINAMENTOS CONGRESSO 
NACIONAL PRODUÇÃO 

CONSUMO INDÚSTRIA 
MERCADO PALESTRAS 

PESQUISA 

EM CADA 
MATRIZ DO 
FNDS UM DNA 
DE AÇÕES 


