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Cartilhas orientam granjas e agroindústrias em período de pandemia 
para reduzir riscos de disseminação do novo Coronavírus

DFSuin celebra 20 anos de atuação em prol da suinocultura brasiliense 

 Motivados pela necessidade de debaterem sobre o 

mercado de suínos da região e pela visão coletiva de trabalhar 

fora da porteira junto à cadeia produtiva de suínos, um grupo 

pequeno de suinocultores do DF, tiveram a iniciativa de criar 

uma Associação que representasse os interesses da categoria 

nas interlocuções com entidades púbicas e privadas, e também 

que pudesse organizar e fortalecer a suinocultura da região. 

 O atual vice-presidente da DFSuin, Alexandre Cenci, 

conta que tem vivo em sua memória o primeiro encontro com 

os produtores de suínos, realizado no prédio da administração 

da CEASA, na sala de reunião do SICOOB, (antiga Credibrasília).   

‘’Os suinocultores que ali estavam, queriam construir algo 

coletivo e integrado em prol da suinocultura, começava naquele 

momento um processo que ao longo de 20 anos tornou-se um 

exemplo de inovação, estratégias e lideranças para todo o 

Brasil’’.

 A Associação de Criadores de Suínos do Distrito 

Federal (DFSuin) completou, em 30 de março, 20 anos de 

fundação. As duas décadas de atuação da entidade em prol do 

desenvolvimento do setor teve sua comemoração adiada, 

devido ao momento de distanciamento social que o cenário 

atual nos recomenda. Mas o que importa é que essa história de 

trabalho, dedicação e sucesso que transformou a suinocultura 

brasiliense, merece a nossa homenagem.  

 Foi com esse propósito que em 2000 foi fundada a 

DFSuin, desde o início, seu objetivo foi organizar suinocultores e 

agroindústrias com o intuito de reduzir custos de produção e 

nivelar preços de vendas, posteriormente a entidade criou uma 

bolsa de comercialização de suínos.

 O presidente da DFSuin, Josemar Medeiros, informa 

que atualmente a Associação se encontra bem estruturada, e 

apesar de poucos associados, a cadeia é reconhecida por ser 

organizada e desenvolver ações que beneficiam todos os elos. 

“Mesmo em meio a essa turbulência de Pandemia, a DFSuin tem 

procurado manter sua dinâmica de atuação em prol do 

desenvolvimento de nosso setor, primando pela realização de 

ações de marketing focadas na qualidade e saudabilidade da 

carne suína. Com essas ações nós esperamos fortalecer cada vez 

mais a suinocultura do Distrito Federal e o nosso produto junto 

ao consumidor, principalmente o consumidor doméstico”.

“É importante salientar que esse processo construtivo foi 

inovador, por integrar produtores e frigoríficos estabelecendo 

uma relação profissional de companheirismo, transparência e 

coletividade”, destaca Cenci. 

 Hoje a Associação conta com reuniões semanais da 

bolsa de suínos, uma central de compras de insumos, parcerias 

com entidades e ações anuais que promovem o aumento do 

consumo da carne suína. Na bolsa de suínos o objetivo é definir 

preços de venda semanal com base no comportamento do 

mercado. A entidade é filiada à ABCS e ainda possui parcerias 

com o Sebrae-DF e a FAPE/SENAR-DF, o que propicia ampliar as 

ações institucionais e serviços voltados aos associados, ao varejo 

local, faculdades e restaurantes. “Dentre as ações, anualmente 

são realizados o Festival Sabor Suíno, Whorkshop Gastronômico 

de Carne Suína nas faculdades, Circuito Gastronômico nos 

restaurantes, Capacitação em Cortes Suínos nas redes varejistas, 

Capacitação Técnica para os profissionais das granjas, Missões, 

Consultoria Ambiental, Assistência Técnica e Gerencial, entre 

outras.

  Similar com Estados da região Centro-Oeste, os 

suinocultores do Distrito Federal também são totalmente 

independentes. Entre os 20 associados estão seis frigoríficos e os 

maiores produtores do Distrito Federal, que dispõem de granjas 

com tecnologia de ponta, todas legalizadas com licença 

ambiental e   orientadas para lidar com os animais dentro dos 

padrões de respeito ao bem-estar animal, desde a criação até o 

abate. As propriedades associadas correspondem a 

aproximadamente 95% da produção local. 

 O primeiro presidente eleito da entidade foi o 

suinocultor Roberto Melo. Em ordem cronológica, a Associação 

foi liderada também pelos produtores: Marcelo Lopes, 

Alexandre Cenci, Ivo Jacó de Souza e pelo atual presidente, 

Josemar Medeiros. Todos empreendedores de extrema 

experiência profissional na área, que colaboraram muito, 

desenvolvendo um trabalho de apoio desdobrado em várias 

ações estratégicas junto às granjas, frigoríficos e ao público 

consumidor. 
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 Diante da situação de alerta sobre a pandemia (COVID 19) 

enfrentada mundialmente, diversos setores têm sido afetados e 

surgem dúvidas sobre as medidas de prevenção necessárias neste 

cenário. Pensando na saúde de todos e também visando proteger 

o agronegócio, no sentido de garantir o abastecimento de 

alimentos e insumos, a equipe técnica da ABCS elaborou seis 

cartilhas com conteúdos orientativos para aprimorar os cuidados 

dentro das granjas e frigoríficos. O material esclarece possíveis 

questionamentos aos diferentes elos da cadeia suinícola.

 

 Para o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, é fundamental 

investir em ações educativas e que chamem atenção para a 

mudança de hábitos, pois neste momento a colaboração de todos 

é essencial. “O que podemos fazer é diminuir os riscos para evitar o 

contágio e disseminação da doença e a união de toda a cadeia no 

esforço de proteger as pessoas e garantir a continuidade do 

funcionamento do setor pode salvar vidas. A produção de 

alimentos não pode parar e por isso, precisamos aumentar os 

nossos cuidados para manter a saúde dos nossos colaboradores e 

a segurança alimentar”.

 O  material completo para download está disponível no 

site da ABCS, no link: www.abcs.org.br/materiais-e-publicacoes/



 Josemar Xavier de Medeiros
 Presidente - DFSuin

C

DFSuin define Plano de Trabalho 
para o segundo semestre

.................................................................................

EDITORIAL EM DESTAQUE

 Douglas explicou que foi elaborado um plano 

abrangente para atender todos os elos da cadeia de 

suinocultura, que possa também suprir as necessidades de 

mudança que o período atual nos oferece. Dentre as ações, 

serão realizadas três séries de webinars, a primeira iniciou em 

junho e debate temas relacionados à agroindústria e o 

mercado global em tempos de Pandemia. A segunda série 

será direcionada às granjas de suínos com temas 

relacionados ao manejo e ao bem-estar animal. E a terceira 

série irá abordar temas técnicos de sanidade. Além das 

webinars que continuam até em outubro/2020, serão 

realizados neste semestre: Curso de cortes suínos para o 

varejo; Webinar em formato de “PCT” para granjas associadas 

e uma Live de Gastronomia que irá mostrar ao consumidor 

final as diversas opções de cortes e preparo com a carne 

suína. 

 A Diretoria DFSuin reuniu-se no dia 23/06, para 

discutir o plano de trabalho desenvolvido em parceria com a 

Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), e 

aprovar a renovação de contrato com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS). A proposta de 

trabalho foi apresentada pelo gestor executivo, Douglas 

Rocha, por meio da plataforma online - Zoom.  

 No intuito de potencializar o marketing da carne 

suína nas redes sociais, a ABCS tem lançado todo mês, 

campanhas temáticas muito atrativas com conceitos de 

alimentação saudável aliada ao sabor e a versatilidade da 

carne suína. Esse material rico em imagens e informações está 

disponível e pode ser utilizado pelos associados da DFSuin, 

com inserção das logomarcas de cada agroindústria.

 O presidente da DFSuin, Josemar Medeiros, ressalta 

ainda, que a entidade tem sido parceira de primeira hora da 

ABCS na implementação do Plano de Trabalho - FNDS, e que 

as ações este ano são focadas principalmente, na promoção e 

marketing institucional da carne suína. “Essas ações 

beneficiam igualmente todos os elos da cadeia, 

particularmente o produtor, que com isso abre mais mercado 

para os seus animais, e os frigoríficos, que processam a carne 

suína e distribuem junto às redes de varejo. Com isso, 

esperamos fortalecer cada vez mais a carne suína junto ao 

consumidor doméstico”.  

Tivemos que modificar nossos relacionamentos, 

substituindo reuniões presenciais por reuniões virtuais. 

Perdemos o calor humano do contato com os amigos, mas 

ganhamos a eficiência e a praticidade dos encontros virtuais. As 

reuniões semanais da Bolsa de Suínos do DF, também passaram 

a ser realizadas nessa modalidade. Observamos um 

significativo crescimento do comércio eletrônico e a 

necessidade de reorganização dos processos logísticos com o 

pronto atendimento ao consumidor. Nunca foi tão valorizado o 

contraponto entre “crise” e “oportunidade”. Ao final desta 

pandemia, teremos que avaliar o que permanecerá de todas 

essas mudanças.  Precisamos nos reinventar! 

No meio desta turbulência, a DFSuin tem procurado 

manter sua dinâmica de atuação em prol do desenvolvimento 

de nosso setor, destarte neste ano em que comemoramos os 20 

anos de criação da Associação. Em março, participamos 

ativamente do Encontro de Lideranças do Sistema ABCS, 

realizado aqui em Brasília, oportunidade em que foram 

discutidos e analisados os desafios e as oportunidades para a 

suinocultura brasileira neste ano.  Em abril, a nossa Associação 

foi destaque pela iniciativa de uma Ação Solidária para doação 

de cortes suínos às pessoas necessitadas, cadastradas no Banco 

de Alimentos da Ceasa/DF. Parabéns aos produtores e 

frigoríficos que participaram dessa ação! É importante destacar 

ainda, a implementação da Central de Compras de Insumos, 

iniciativa mediada pela DFSuin que vem propiciando 

importantes economias de escala gerando valor para nossos 

associados. Além disso, em parceria com a ABCS, fomos co-

realizadores de uma série de Webinars voltados às 

Agroindústrias. Estamos também compartilhando todo o 

material digital de marketing da carne suína, que possui um 

apelo visual muito forte, e o material educativo de prevenção a 

disseminação do novo Coronavírus. Lembrando que todos os 

associados tem permissão para o uso desse conteúdo. 

Finalmente, queremos deixar aqui uma palavra de 

otimismo aos nossos associados. As exportações de carne suína 

têm atingido recordes sucessivos. Neste final de semestre, 

temos assistido uma recuperação dos níveis de renda e 

consumo com reflexos positivos nos preços recebidos pelos 

suinocultores e nos volumes de venda de nossos frigoríficos. 

Esperamos que ao final do ano, possamos ver a superação da 

Pandemia e a completa normalização da atividade econômica. 

hegamos ao final do primeiro semestre de 2020. Um 

semestre muito difícil e inusitado para todos devido ao 

surgimento da Pandemia de Covid-19. Fomos muito 

impactados pelas incertezas trazidas por esse vírus 

desconhecido, tanto na área da saúde como na área da 

economia. O distanciamento social imposto pela pandemia 

modificou hábitos inclusive de consumo. Vimos restaurantes e 

assemelhados serem fechados, bloqueando este importante 

canal de consumo, com impactos na cadeia produtiva da carne 

suína e com reflexo imediato nos preços pagos aos 

suinocultores e na atividade dos nossos frigoríficos. 

 Associados da DFSuin/Sindisuinos doam 1,5 tonelada de carne 
suína ao Banco de Alimentos da Ceasa 

A ação solidária beneficiou 29 instituições de caridade, ajudando 2.500 pessoas em vulnerabilidade social  

Central de Compras viabiliza melhores preços na compra de insumos 

.................................................................................

  Douglas ressalta que a Associação administra o grupo, mas não 

realiza compras, os produtos solicitados são faturados individualmente.  

Ele explica ainda, que dinâmica da Central de Compras é dividida em três 

etapas: A primeira etapa é a coleta de dados sobre o volume de insumos 

demandado por cada granja, em seguida é solicitado a cotação dos 

produtos com todas as empresas parceiras. Depois, os responsáveis pelas compras de cada granja, analisam os orçamentos, 

“nem sempre o menor preço ganha, há critérios técnicos que influenciam a tomada de decisão por parte dos compradores”. 

Por fim, a etapa final é a compra conjunta com as empresas ganhadoras. 

  A Central de Compras da Associação e Sindicato de Criadores de 

Suínos do Distrito Federal (DFSuin e Sindisuínos) realizou em junho, a 

maior compra coletiva desde sua reconstituição, em novembro do ano 

passado. O serviço é oferecido a todos os associados da entidade, mas 

atualmente, conta com a participação de cinco produtores e de várias 

empresas amigas, fornecedoras de medicamentos e nutrientes para a 

formulação de ração suína. 

  Coordenada pelo gestor executivo da DFSuin, Doulas Rocha, a 

Central segue atuante, realizando reuniões online com frequência e 

cotações mensais. “Com o engajamento e cooperativismo entre 

produtores e vendedores, torna-se viável juntar um pedido maior para 

conseguir melhores descontos, assim todos saem ganhando”, diz o gestor. 

 “Estamos nos aprimorando cada vez mais para atender as necessidades dos nossos associados, a expectativa é 

avançarmos possibilitando a entrada de outros produtos para aumentar o mix que está sendo ofertado”, conclui Douglas. 

 Com os impactos sociais e econômicos devido à pandemia do 

Coronavírus, quatro associados da DFSuin/Sindisuinos, tiveram a iniciativa 

de doar cortes suínos para a comunidade carente do DF. No dia 8 de abril 

foi entregue ao Banco de Alimentos da Ceasa, 1,5 tonelada de carne suína, 

para ser distribuída em 29 instituições cadastradas no Programa. 

 “O objetivo da ação foi ajudar alguns abrigos e famílias diante 

desse cenário que é desafiador para todos os brasileiros. Esperamos que 

esse pequeno gesto sirva de exemplo a ser seguido por outros 

empresários do setor alimentício,” destacou o presidente da DFSuin, 

Josemar Medeiros.  

 Segundo a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Ceasa, 

Lidiane Pires, é a primeira vez que o Banco de Alimentos recebe carne suína como 

donativo. “É sensacional poder oferecer essa proteína para as pessoas em 

vulnerabilidade alimentar, levando em conta o quanto a carne suína é saudável e ajuda no nosso sistema imunológico”.  

 A ideia foi inspirada pelo suinocultor, Rodrigo Batista, ele ressalta 

que neste momento de dificuldade a solidariedade deve prevalecer. 

“Todo mundo pode fazer alguma coisa além daquilo que é sua obrigação, 

esse é o espírito desta doação, se todos contribuírem um pouquinho a 

gente minimiza os efeitos dessa pandemia”, disse. 

 Para garantir a segurança sanitária nos procedimentos desde o abate dos 

animais doados até a logística de entrega dos cortes, a Associação buscou a 

parceria da Seagri-DF e optou pelo Banco de Alimentos, por ser um Programa de 

credibilidade que atua de forma transparente, evitando o desperdício de 

alimentos e ajudando a população que está em vulnerabilidade alimentar. A 

subsecretaria de Defesa Agropecuária da Seagri-DF, Danielle Araújo, frisou que o 

Serviço de Inspeção da DIPOVA realizou o controle sanitário dos animais desde o 

recebimento no frigorífico a inspeção do abate, dos cortes, embalagem e 

armazenamento na agroindústria. 
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