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Projeto busca alcançar a meta de exportação
mensal de 500 mil toneladas de carne de aves e
de suínos somados. (Página 08)

REUNIÕES COM A MINISTRA
Encontros abordaram situação da Arábia Saudita
e prioridades da avicultura e suinocultura para o
ano de 2019 (página 07)

PRESIDENTE DA ABPA SE REÚNE
COM GOVERNADOR EDUARDO LEITE

Acompanhado por outras lideranças, Francisco
Turra defendeu, no Palácio Piratini, a manutenção
de um ambiente favorável ao crescimento do setor
(página 09)

ENCONTROS NO MINISTÉRIO

Representantes da ABPA discutem sobre a
agenda de demandas da avicultura e da
suinocultura do Brasil (página 08)
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ÍNDICES CONJUNTURAIS
IBC – BR
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO
BANCO CENTRAL
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Após avançar 0,02% em
outubro,
a
economia
brasileira teve nova alta em
novembro de 2018. O Índice
de Atividade Econômica do
Banco
Central
(IBC-Br)
avançou
0,29%
em
novembro ante outubro, na
série com ajuste sazonal. O
índice
de
atividade
calculado pelo BC passou de
139,29 pontos para 139,70
pontos
na
série
dessazonalizada no período.
Este é o maior patamar
para o IBC-Br com ajuste
desde
junho
de
2015
(139,93 pontos).
(Fonte: Estado de Minas)

ÍNDICE DE VOLUME DE VENDAS NO VAREJO
Observação metodológica: Receita bruta de vendas deflacionada por índices de preços específicos para cada
Unidade da Federação, construídos a partir dos relativos de preços do IPCA.
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INEC – CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
O Índice Nacional de Expectativa do
Consumidor (INEC) registrou 114,3
pontos em dezembro, aumento de
0,6% em relação a novembro, é o
sexto
aumento
consecutivo
do
indicador.(Fonte: CNI)

FONTE: CNI
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ÍNDICES CONJUNTURAIS
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 18/01

Fonte: BACEN

“Com alta de 0,29% em novembro, o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br) confirmou a
percepção de que a atividade do quarto trimestre foi
fraca.

Diante

do

resultado,

e

dos

indicadores

antecedentes já conhecidos para o mês de dezembro,
economistas veem viés de baixa para suas estimativas
para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no
período. Um avanço menor do PIB no quarto trimestre
deve tornar mais desafiador um crescimento acima de
2,5% da economia neste ano, devido a uma menor
contribuição do chamado carregamento estatístico.
Ainda assim, analistas mantêm o otimismo, por causa
da melhora das condições financeiras e da perspectiva
de aprovação de reformas no ano. O IBC-Br de
novembro veio ligeiramente acima da expectativa do
mercado, que era de uma alta de 0,2%, conforme a
média das projeções colhidas pelo Valor Data. No mês,
a produção industrial subiu apenas 0,1%, enquanto o
volume de serviços ficou estável e as vendas no varejo
surpreenderam positivamente, com alta de 2,9%. Na
comparação anual, o IBC-Br subiu 1,86%.”
(Fonte: Valor Econômico)
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ÍNDICE ABRAS
As vendas dos supermercados registraram crescimento real de 1,58% em outubro, na comparação com igual
período do ano passado. Os dados, que descontam a inflação do período (medida pelo IPCA), foram
divulgados pela Associação Brasileira dos Supermercados (Abras). No acumulado dos dez primeiros meses
do ano, a alta real de vendas foi de 1,9%. A variação nominal foi de 5,49% de janeiro a outubro e de 6,21%
considerando apenas o desempenho do mês passado. (Fonte: Valor Econômico)

Evolução das Vendas do Setor – Total Brasil
(Var. Mês x Mesmo Mês do Ano Anterior)
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RELATÓRIO DE INFLAÇÃO
CONJUNTURA INTERNA
ATIVIDADE ECONÔMICA E MERCADO DE TRABALHO
O crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2018
refletiu, pelo lado da oferta, a aceleração da
atividade industrial, notadamente da indústria de
transformação, expressivamente impactado pela
paralisação do setor de transporte rodoviário de
cargas, em maio. Observou-se continuidade do
crescimento do setor de serviços, sétima expansão
trimestral consecutiva, com destaque para comércio e
transportes, segmentos também afetados diretamente
pelo evento em maio. Do lado da demanda, destacouse o crescimento significativo da FBCF, influenciado
pela importação de equipamentos para a indústria de
petróleo e gás.1 O consumo das famílias apresentou
leve aceleração no período, acumulando crescimento
de 4,2% ao longo de sete trimestres ininterruptos de
expansão, em linha com a recuperação moderada do
mercado de trabalho e com a evolução positiva do
mercado de crédito. A projeção de crescimento do PIB
para 2018 foi ajustada para 1,3%, de 1,4% apresentada
na edição anterior do Relatório de Inflação, com
relativa similaridade nas projeções dos componentes.
Para 2019, manteve-se a projeção de crescimento de
2,4%. É fundamental destacar que essa perspectiva
está condicionada a um cenário de continuidade das
reformas e ajustes necessários na economia brasileira,
notadamente as de natureza fiscal. (Leia mais:
Relatório de Inflação)

CONFIANÇA DO COMÉRCIO FECHA 2018 NO MAIOR NÍVEL EM CINCO ANOS
Superadas as turbulências do cenário político, as expectativas em relação ao desempenho da economia são
as maiores desde 2013. Três em cada quatro varejistas pretendem contratar mais nos próximos meses, e a
percepção de acúmulo de estoques é a menor em quatro anos.

Fonte: CNC
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EXPORTAÇÕES DE 2018
As exportações brasileiras de carne de frango alcançaram 4,100 milhões de toneladas em 2018. Graças
à média mensal de embarques de 377,3 mil toneladas no segundo semestre - o melhor desempenho dos
últimos três anos - o setor reduziu perdas acumuladas nos seis primeiros meses de 2018 (-13,4% em
relação ao 1° semestre de 2017) e encerrou o ano com resultado 5,1% menor em relação às 4,320
milhões de toneladas exportadas em 2017. Parte deste desempenho decorre do saldo positivo obtido
pelo setor em dezembro. As exportações realizadas no último mês de 2018 alcançaram 352,8 mil
toneladas, volume 9,9% superior às 321,1 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2017. As
exportações totais de 2018 geraram receita de US$ 6,571 bilhões, número 9,2% menor em relação aos
US$ 7,235 registrados no ano anterior. O bom desempenho das vendas no mês de dezembro garantiu
uma alta de 11,3% para o período, com saldo de US$ 581,4 milhões - contra US$ 522,5 milhões em
dezembro de 2017.
Carne suína - Em dezembro, houve elevação de 8% nos embarques de carne suína, com total de 55,2
mil toneladas no último mês de 2018 - em dezembro de 2017, as vendas chegaram a 52,6 mil
toneladas. Com isto, o setor encerrou o ano com exportações totais de 645 mil toneladas, volume 7,4%
menor em relação às 697 mil toneladas registradas em 2017. As perdas de 19% acumuladas no primeiro
semestre do ano (na comparação com o primeiro semestre de 2017) foram reduzidas pela elevação de
3,6% nos últimos seis meses do ano. Em receita, as vendas de carne suína chegaram a US$ 104 milhões,
número 10,2% menor em relação ao mesmo período de 2017, com US$ 116,3 milhões. No total do ano,
as vendas geraram receita de US$ 1,210 bilhão, número 25,6% inferior em relação ao saldo do ano
anterior, com US$ 1,626 bilhão.

EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE DE FRANGO (TON)
2017

2018

%

JAN

355.105.679

323.279.005

-9,0%

FEV

325.372.159

304.376.490

-6,5%

MAR

374.623.298

367.676.994

-1,9%

ABR

317.708.398

247.296.481

-22,2%

MAI

344.662.485

327.975.296

-4,8%

JUN

362.965.172

230.424.566

-36,5%

JUL

375.633.063

454.481.521

21,0%

AGO

407.568.132

387.767.639

SET

380.029.880

OUT

EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE SUÍNA (TON)
2017

2018

%

JAN

63.453.541

53.614.995

-15,5%

FEV

51.251.255

42.101.069

-17,9%

MAR

62.032.517

57.165.284

-7,8%

ABR

50.507.316

39.853.722

-21,1%

MAI

48.299.059

47.149.372

-2,4%

JUN

63.230.162

34.475.028

-45,5%

JUL

56.829.691

67.215.919

18,3%

-4,9%

AGO

67.767.460

63.306.947

-6,6%

355.617.260

-6,4%

SET

60.232.304

55.767.409

-7,4%

358.809.348

356.438.688

-0,7%

OUT

57.667.837

61.987.151

7,5%

NOV

318.132.173

314.243.837

-1,2%

NOV

53.565.122

57.869.307

8,0%

DEZ

313.663.851

343.555.237

9,5%

DEZ

52.672.556

55.287.261

5,0%

TOTAL 4.320.298.053 4.100.636.005

-5,1%

TOTAL 697.067.088 645.516.019

-7,4%
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EM PAUTA NA ABPA
ENCONTRO COM A MINISTRA TEREZA CRISTINA
No dia 08 de janeiro, a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o Secretário-executivo, Marcos Montes,
receberam o presidente da ABPA, Francisco Turra, e o diretor-executivo da associação, Ricardo Santin,
na sede do ministério, em Brasília (DF). Além de reafirmar o apoio da avicultura e da suinocultura ao
trabalho da Ministra, os representantes da ABPA trataram de demandas e prioridades dos setores para o
ano de 2019.

SITUAÇÃO DA ARÁBIA SAUDITA
Turra também esteve no dia 22 de janeiro em Brasília (DF), juntamente com o presidente do Conselho
Diretivo da ABPA, Leomar Somensi, o diretor técnico, Rui Vargas e o diretor de relações institucionais,
Ariel Mendes, novamente em reunião com a Ministra Tereza Cristina.
Entre os vários pontos da reunião, tratou-se da questão emergencial relativo à não-autorização de
plantas para embarques à Arábia Saudita, restringindo o número de autorizações à 25 unidades
frigoríficas. De imediato, a Ministra se dispôs a realizar missão e outras ações. Há grande confiança em
uma rápida reversão deste quadro.
Na reunião também foram abordados temas como o PROEX, as prioridades do setor para a Secretaria de
Defesa Agropecuária, a viabilização de recursos via Inovagro e Moderagro e outros pontos. O tema
“Arábia Saudita” também foi tratado” com o Secretário de Relações Internacionais do Agronegócio,
Orlando Leite Ribeiro, que também está engajado na retomada das habilitações.

NA CNA – GT DE CUSTOS DE PRODUÇÃO
No mesmo dia, os representantes da ABPA participaram de uma reunião com a diretoria da CNA, para
tratar do lançamento do trabalho do Grupo Técnico criado pelo Foniagro, que tem como objetivo definir
os parâmetros de custos de produção de aves e de suínos. A ABPA está focada na construção, em aliança
:Carlos SilvaBrasileiro,
/MAPA
comFotos
o Governo
de uma solução efetiva para as demandas emergenciais que impactam o setor

produtivo.
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EM PAUTA NA ABPA

CASA CIVIL: PLEITOS DO SETOR
O presidente da ABPA, Francisco Turra, e o diretor-executivo da entidade, Ricardo Santin, reuniram-se no dia 8
de janeiro com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em Brasília. Com eles também estiveram os
deputados federais Valdir Colatto e Abelardo Lupion. O encontro foi pautado pela agenda de demandas da
avicultura e da suinocultura do Brasil, como mercados prioritários e outros pontos. Os representantes da ABPA
também destacaram o total apoio e confiança do setor produtivo na ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
diante dos desafios que os setores terão em 2019.

PRESIDENTE DA ABPA PARABENIZA RICARDO GOUVÊA COMO
SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E DA PESCA DE SC
Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), visitou no dia 7 de janeiro,
Ricardo Gouvêa, para dar boas-vindas e parabeniza-lo pelo novo cargo de secretário da Agricultura e da Pesca
de Santa Catarina. Durante o encontro, Turra e Gouvêa abordaram temas como exportação de carnes e o
fortalecimento do setor. “Ricardo Gouvêa tem conhecimento mercadológico e respaldo técnico para assumir o
novo cargo. Tem grande experiência no setor de proteína animal e saberá aproveitar as oportunidades de
negócio que surgirão para o setor produtivo catarinense, que é o maior produtor nacional de suínos e segundo
maior produtor de aves do Brasil”. Gouvêa já foi membro do conselho diretivo e presidente da Câmara de
sustentabilidade da ABPA.
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EM PAUTA NA ABPA

PRESIDENTE DA ABPA SE REÚNE COM GOVERNADOR EDUARDO LEITE
O presidente da ABPA, Francisco Turra, reuniu-se no dia 16 de janeiro, no Palácio Piratini, em Porto
Alegre, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Acompanhado por outras lideranças do
setor, ele defendeu uma sintonia no trabalho com o governo estadual, criando um ambiente que
permita o crescimento da avicultura e da suinocultura gaúcha e brasileira.
Eduardo Leite se mostrou bastante receptivo às ideias apresentadas no encontro. “Queremos sim
auxiliar não somente estes setores, mas todos os demais da cadeia produtiva. Para isso, temos
desafios como desburocratizar o Estado, torná-lo mais eficiente e melhorar a infraestrutura, entre
outros. Também queremos acabar com a cultura da desconfiança, na qual os produtores primeiro têm
de provar que estão bem intencionados para depois ter apoio, mudando para a lógica da confiança nas
pessoas”, afirmou o governador gaúcho, que estava acompanhado pelo chefe da Casa Civil, Otomar
Vivian, e pelo secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.
Durante a reunião, o diretor-presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), Nestor
Freiberger, entregou a Leite um ofício apresentando números do setor no Rio Grande do Sul, o
terceiro maior do Brasil. Dentre eles, destacam-se a geração de 44 mil empregos diretos, as 7,5 mil
famílias que criam frangos de corte, o abate de 780 milhões de aves por ano e a produção de 3,2
bilhões de ovos a cada 12 meses somente em solo gaúcho.
O presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips), José Roberto Fraga Goulart, passou
às mãos do governador um amplo estudo sobre o ramo da proteína animal no Rio Grande do Sul. O
material também traz proposições como fomentar o aumento da produção e oferta de milho no
Estado, fortalecer a defesa sanitária e a garantia da isonomia fiscal. Também participaram da
audiência o deputado estadual Sérgio Turra e o diretor executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos.
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Desafios à Competitividade das Exportações
Brasileiras 2018

Direção:
Francisco Turra Presidente
Ricardo Santin Diretor-executivo
Rui Vargas Diretor-técnico
José Perboyre Diretor Financeiro e Adm.
Ariel Mendes Diretor de Rel. Institucionais

Quer receber nossa seleção de notícias
diárias no seu What’s App? Mande uma
mensagem com seu nome e empresa para o
número +55 11 99168-9363
Acompanhe a ABPA nas redes sociais:

www.abpa-br.org • Fone: +55 11 3095-3120
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