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 Ao encerrar mais um ano, o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul - ACSURS, Valdecir Luis Folador, comenta alguns temas relacionados à entidade e 
à atividade, projetando metas e falando sobre os desafios para o futuro. Ele frisa a importância da 
participação do suinocultor junto à ACSURS.  

Suinocultura gaúcha conta com aproximadamente 8 mil criadores

Entre aspas
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ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pelo médico veterinário Maurício Hoshino da Costa Barros, 
consultor Técnico-Comercial 
e-mail: mhcbarros@minitube.com.br

A importância do software de gestão 
em Centrais de Inseminação Artificial

 A cada dia que passa, vivenciamos o rápido 
avanço das mais diversas tecnologias e, em muitos ca-
sos, fazemos o uso delas para nos ajudar a ser mais efica-
zes e eficientes em nossas atividades. 
 Na suinocultura tecnificada isso não é diferente, 
e o uso de softwares para auxiliar a gestão da produção 
tem se mostrado cada vez mais importante. As principais 
vantagens do uso de softwares são: ampliar e agilizar a 
extração de informações gerenciais, automatizar pro-
cessos e integrar equipamentos utilizados na rotina de 
produção, melhorar a tomada de decisões e tempo de 
resposta frente a problemas, reduzir o retrabalho e con-
sequentemente custos, controlar um grande volume de 
informações e garantir a sua rastreabilidade. 
 No caso de centrais de inseminação artificial, 
não há um tamanho mínimo ou referência de número 
de machos a partir da qual seria necessária a implanta-
ção de um software de gestão. A recomendação é que 
todas as centrais, independentemente de seu tamanho, 
possuam essa ferramenta para o gerenciamento do ne-
gócio. O foco principal foi por muito tempo a maximi-
zação da produtividade por macho nos plantéis, porém 
outras informações relevantes têm sido demandadas 
pelos usuários. Além da produção, o valor genético dos 
animais tem se tornado um dos principais pontos a ser 

explorado e gerenciado dentro das centrais, bem como 
dados relacionados ao controle de qualidade do sêmen 
processado e informações pós-produção. 
 Em termos de tecnologia, o contínuo aumento 
do uso de aparelhos smartphone e tablets têm exigido 
o desenvolvimento de aplicações mobile, facilitando o 
acesso a informações por meio de relatórios e gráficos 
dinâmicos, de qualquer lugar e hora, através da internet. 
Desta forma, a relação entre os gestores e as áreas ope-
racionais pode ser mais integrada, melhorando significa-
tivamente os resultados das empresas.

“A recomendação é que todas 
as centrais, independentemente 
de seu tamanho, possuam essa 
ferramenta para o gerenciamen-
to do negócio.”



METAS E DESAFIOS

“Nosso objetivo é continuar    o trabalho desenvolvido 
até aqui da melhor e mais   eficiente maneira”
 ESTRELA - No mês de novem-
bro, a Associação de Criadores de Suínos 
do Rio Grande do Sul - ACSURS comple-
tou 46 anos de fundação. Com sede em 
Estrela, há cerca de 100 quilômetros de 
Porto Alegre, a entidade acolhe os sui-
nocultores de todo o Estado, que hoje 
são aproximadamente 8 mil.
 Presidida pelo agropecuarista 
Valdecir Luis Folador desde 2005, a en-
tidade trabalha exaustivamente a favor 
dos suinocultores, em todas as esferas. 
“Nosso objetivo é continuar o trabalho 
desenvolvido até aqui da melhor e mais 
eficiente maneira”, frisa.  
 No encerramento de mais um 
ciclo, o representante máximo da enti-
dade projeta metas e fala sobre os desa-
fios para os próximos anos.

TEXTO: SIMONE JANTSCH

Presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador

 Metas
 Folador: A ACSURS tem como 
meta continuar desenvolvendo esse tra-
balho de representação dos produtores 
nos interesses deles da porteira pra fora, 
atuando nas questões institucionais jun-
to aos órgãos públicos tanto do Estado 
quanto do País. Também precisamos 

modernizar, a cada ano, o trabalho da 
entidade, para que possamos cada vez 
mais melhor representar o produtor. 

 Cadecs
 Folador: A implantação de Co-
missões para Acompanhamento, Desen-



“Nosso objetivo é continuar    o trabalho desenvolvido 
até aqui da melhor e mais   eficiente maneira”

volvimento e Conciliação da Integração 
– Cadecs tornou-se obrigatória a partir 
da aprovação da Lei da Integração. No 
RS, um trabalho pioneiro desenvolvi-
do pela ACSURS colocou em prática o 
início de algumas Cadecs mesmo an-
tes da aprovação da Lei. Já temos um 
bom trabalho feito, mas ainda é preci-
so melhorar algumas questões, através 
do aperfeiçoamento nos encontros e 
negociações junto às empresas inte-

gradoras, buscando viabilidade econô-
mica para a propriedade desses suino-
cultores. Precisamos avançar na criação 
de novas Cadecs e também na questão 
da profissionalização das Cadecs. Nos-
so objetivo – e estamos buscando por 
isso – é ter um profissional técnico que 
conduza melhor esse trabalho que já 
vem sendo feito.

 Proximidade com o produtor
 Folador: Acredito que a en-
tidade desempenhe seu papel nesse 
sentido, mas a ACSURS quer que o sui-
nocultor fique também cada vez mais 
próximo à entidade, mostrando a ele a 
importância de uma entidade forte – e 
isso só acontece quando o suinocultor 
está comprometido com a entidade. 
Uma entidade forte demonstra a força 
do produtor, pois é ela quem represen-
ta os interesses do suinocultor além da 
produção.    

 Sucessão
 Folador:  Outro desafio, também 
refletindo sobre o futuro da associação, 
é pensar na sucessão da entidade. Pre-

“Uma entidade forte 
demonstra a força do 
produtor, pois é ela 
quem representa os in-
teresses do suinocultor 
além da produção.”

cisamos pensar na renovação para que 
a entidade se mantenha moderna, para 
que ela seja ágil e mantenha o espírito 
de trabalho em defesa dos interesses do 
produtor e da cadeia produtiva da sui-
nocultura. A ACSURS está bem estrutu-
rada, mas precisamos avançar. 

 Desafios
 Folador: Por fim, acredito que a 
cada aniversário os desafios se renovam 
e o principal deles é manter a entidade 
ativa e forte na representação dos pro-
dutores. Para isso, é importante que os 
suinocultores participem da entidade. 
Os produtores de suínos do RS tem a res-
ponsabilidade de ajudar a manter a as-
sociação que é deles e de fazer com que 
ela tenha cada vez mais saúde econômi-
ca para que juntos possamos avançar. 
Nossa entidade tem feito, cumprido seu 
papel e o desafio é continuar o trabalho 
desenvolvido até aqui da melhor e mais 
eficiente maneira naquilo que compete 
a nós como ACSURS, como represen-
tantes dos produtores para que a gente 
tenha um futuro melhor para os nossos 
suinocultores. 



PROJETO INÉDITO

Carne moída suína é novidade 
nas gôndolas do maior grupo 
de varejo do País
 A carne suína está presente 
em 75% dos lares brasileiros, com mais 
de 430 mil de toneladas consumidas ao 
ano, segundo pesquisa da Associação 
Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), 
em parceria com o instituto Kantar 
World Panel. Contudo, apesar da grande 
popularidade e de ser a proteína animal 
mais comercializada no mundo, no Bra-
sil o consumo ainda oferece oportunida-
des de expansão na comparação com os 
demais tipos de carnes.
 Cada vez mais, o consumidor 
busca opções de carne diversificadas 
que remetam à praticidade e facilidade 
de preparo e consumo, mas que, de al-
guma forma, preservem a tradicionali-
dade da gastronomia local ou nacional. 
Atento a esse comportamento, o Grupo 
Pão de Açúcar (GPA), maior grupo de 
varejo do Brasil, reinventa um produto 
presente na cultura e cozinha brasileira: 
a carne moída. Ela é um dos produtos 
de origem animal mais procurados pelo 
consumidor, por ser utilizada em inú-
meras receitas brasileiras. Para oferecer 
aos clientes uma nova opção durante 
as compras, chega às lojas da bandeira 
Pão de Açúcar a carne moída suína.  A 
novidade exclusiva será comercializada 
em bandejas resfriadas produzidas dire-
tamente por parceiros da indústria com 

aprovação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
 Um dos atrativos da versão mo-
ída, além praticidade, é o preço, mesmo 
sendo preparada com cortes nobres, 
como miolo da paleta e pernil, em mé-
dia 25% menor que o da bovina. Por ora, 
apenas lojas Pão de Açúcar do Estado de 
São Paulo comercializarão o produto. A 
partir do segundo semestre, supermer-
cados da marca no Rio de Janeiro e no 
Paraná devem oferecer a novidade. A 
expectativa é de que a comercialização 
seja expandida para outras bandeiras do 
GPA em 2019, com a previsão de atingir 
até 10% de participação no volume total 
das vendas de carnes suínas resfriadas 
nas redes em que for disponibilizada.
 O presidente da ABCS, Marcelo 
Lopes, comemora mais essa novidade 
no varejo brasileiro e se mostra otimista. 
“A aproximação da ABCS com o GPA há 
alguns anos vem mostrando que a carne 
suína é um bom negócio e se reflete em 
mais essa conquista para a suinocultura 
brasileira. O grupo tem lançado tendên-
cia entre os supermercados. Temos cer-
teza que esta novidade será bem aceita 
pelos consumidores e aumentará o es-
paço da nossa proteína nas gôndolas, 
trazendo resultados positivos para toda 
a cadeia”, afirmou.

XII Sinsui ocorre nos 
dias 21, 22 e 23 de 

maio de 2019
 
 O XII SINSUI – Simpósio 
Internacional de Suinocultura será 
realizado nos dias 21, 22 e 23 de 
maio de 2019 no Centro de Even-
tos da PUCRS em Porto Alegre (RS). 
Na edição anterior, foram realiza-
das 26 palestras técnicas com am-
pla análise de temas de pesquisa 
e extensão em temas de interesse 
à suinocultura. Foram priorizados 
assuntos práticos, de ocorrência 
comum no Brasil, com aplicação 
direta à realidade das granjas. 

Avesui 2019 está 
agendada para os 
dias 23, 24 e 25 de 

julho
 
 A AveSui se consolidou 
através dos anos como o ponto de 
encontro dos setores de aves, suí-
nos e peixes da América Latina. A 
próxima edição do evento  acon-
tecerá em Medianeira (PR), no LAR 
Centro de Eventos. A visitação a 
feira é gratuita.
 O evento conta com o 
apoio institucional da Associação 
de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul - ACSURS.



CONSELHO DO AGRO

Demandas da suinocultura são 
levadas à futura ministra
 BRASÍLIA - As demandas e os 
entraves do setor agropecuário brasilei-
ro foram apresentados à futura ministra 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, 
em reunião do Conselho do Agro reali-
zada no dia 22 de novembro. Promovido 
pela Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), o encontro reuniu 
representantes das cadeias produtivas 
do agronegócio nacional, entre elas, a 
Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos (ABCS) - entidade a qual a AC-
SURS é afiliada, para apresentação das 
prioridades do setor para os próximos 
anos. A reunião permitiu às entidades 
representativas dos produtores rurais, 
que atuam na defesa de temas de inte-
resse do setor e do país, apontar ao novo 
governo as necessidades do agronegó-

cio brasileiro. 
 O presidente da ABCS, Marce-
lo Lopes, solicitou à ministra dedicação 
para fortalecer as políticas públicas com 
foco na saúde animal. “O Ministério já 
atua de forma assertiva no programa 
Brasil Livre de Peste Suína Clássica e, 
com apoio da ABCS, pode fortalecer ain-
da mais o projeto. Em um trabalho con-
junto podemos sensibilizar e estimular 
ainda mais o desenvolvimento da suino-
cultura no Brasil”, ponderou.
 Lopes aproveitou a oportuni-
dade para parabenizar a parlamentar 
por sua indicação e por ser uma grande 
defensora da agropecuária brasileira. 
“Parabéns, deputada, pelo trabalho rea-
lizado na sua legislatura e por toda a de-
dicação ao setor, principalmente neste 
último ano como presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA). Sa-
bemos que os desafios virão, mas conte 
com o apoio do setor suinícola”, disse.
 Tereza Cristina agradeceu o 
apoio e destacou que a atuação à frente 
da Pasta será desafiadora e, por isso, a 
contribuição do setor produtivo é fun-
damental. “Conto com a colaboração 
de todas as entidades do agro para mo-
dernizarmos o Mapa”. A futura ministra 
comentou ainda sobre a proximidade da 
Pasta com o Ministério do Meio Ambien-
te (MMA). “Mesmo ainda sem o nome 
do novo (ou nova) ministro do MMA 
será essencial ter sinergia entre as duas 
pastas e isso é um pleito do presidente 
eleito, por isso os dois órgãos vão traba-
lhar juntos e em prol do crescimento do 
Brasil”, destacou.
 No encontro, o presidente da 
CNA, João Martins, convidou a futura 
ministra para participar das reuniões do 
Conselho do Agro e frisou que a “a casa 
do produtor rural está sempre de portas 
abertas para recebê-la”.

 Fonte: ABCS.



Visite a 
Vetanco 
na IPPE 

2019

 A BV Science, unidade de negócios conjunto entre Vetanco S.A. e Dr. Bata Ltd., es-
tará presente na International Production e Processing Expo (IPPE 2019), que ocorre de 12 a 
14 de fevereiro em Atlanta (EUA).
 No estande P - 11621, Hall C, a BV Science irá expor sua linha de produtos, incluin-
do o Detoxa Plus, Dysantic, Di Heptarine S, Herbanoplex CP, Uniwall Mos 25 e o Gamaxine. 
A equipe técnica e comercial atenderá consultas de clientes em uma grande sala de estar 
VIP preparada para reuniões, livings semi-exclusivos e postos de atendimento com todo o 
conforto necessário para uma boa reunião.
 A IPPE é o maior evento anual do mundo dedicado à indústria de carne e nutrição 
animal. Os principais líderes do setor visitam a feira a cada ano para desenvolver sua rede 
de contatos e informar-se sobre os últimos avanços tecnológicos e os problemas enfrenta-
dos pela indústria. Este ano, a IPPE envolverá mais de 1,2 mil expositores e 30 mil visitantes 
entre compradores e vendedores da mais recente tecnologia de produtos e serviços para a 
indústria.
 Em 2016, a Vetanco S.A., laboratório internacional com forte presença comercial 
nas Américas, juntamente com a Dr. Bata Ltd., laboratório de pesquisa e desenvolvimento 
europeu, anunciaram a fusão de seus departamentos para suporte em marketing, departa-
mento técnico e de pesquisa e desenvolvimento, e juntos deram origem à BV Science. Hoje 
de forma conjunta, já coordenam suas ações nas Américas, Europa e Ásia.

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Vetanco


