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CHINA É LÍDER DAS IMPORTAÇÕES
BRASILEIRAS EM FEVEREIRO
O país assumiu a liderança entre os destinos das exportações de carne de
frango e suína durante o segundo mês de 2019. (Página 05)

CALÇADA DA FAMA

Presidente da ABPA está entre as 20 lideranças
políticas e personalidades que contribuíram
para o setor. (página 12)

EXPO CARNES Y LÁCTEOS 2019

Ação no México gera milhões de dólares
em negócios para exportadores brasileiros
(página 07)
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ÍNDICES CONJUNTURAIS
IBC – BR
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO BANCO
CENTRAL
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O
Índice
de
Atividade
Econômica (IBC-Br) do Banco
Central (BC) registrou queda
de 0,41% em janeiro de 2019,
frente ao mês anterior. O
recuo foi o mais expressivo
desde maio de 2018, quando o
indicador diminuiu 3,08%. O
desempenho, medido pela série
com ajuste sazonal, ocorreu
após uma alta de 0,21% em
dezembro de 2018.
(Fonte: Valor Econômico)

FONTE: BACEN

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 15/03

Fonte: BACEN

“A atividade econômica voltou a decepcionar neste começo de
ano, sugerindo que a retomada manteve o ritmo lento
observado desde meados de 2018. O Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br) começou 2019 não apenas
em queda, mas com um recuo maior do que o esperado pelos
economistas. Conforme divulgado ontem pela autoridade
monetária, o indicador teve retração de 0,41% entre dezembro
e janeiro, no cálculo dessazonalizado. A estimativa média de
22 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor
Data apontava para uma queda de 0,23%. Em dezembro, o
indicador cresceu 0,21%. Além do resultado decepcionante do
BC, o mercado mostrou que está menos otimista com a
retomada.

A

mediana

das

estimativas

de

instituições

financeiras e consultorias para o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) neste ano caiu pela terceira semana
seguida, passando de 2,28% na semana passada para 2,01%. O
resultado também foi divulgado ontem pelo BC no Boletim
Focus. No fim de fevereiro, a mediana apontava para alta de
2,48%”. (Fonte: Valor Econômico)
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ÍNDICE ABRAS
O ano de 2019 começou bem para o setor supermercadista, que registrou em janeiro 2,95% de crescimento
real - deflacionado pelo IPCA/IBGE - em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o
Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). De acordo com o estudo,
elaborado pelo Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS, na comparação com dezembro, o setor
apresentou queda de -22,07% nas vendas. (Fonte: Investimentos e Notícias)

Evolução das Vendas do Setor – Total Brasil
(Var. Mês x Mesmo Mês do Ano Anterior)
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EXPORTAÇÕES EM FEVEREIRO - FRANGO
FRANGO - As exportações brasileiras de carne de
frango (considerando todos os produtos, entre in
natura

e

processados)

alcançaram

316,9

mil

toneladas em fevereiro. O número é 2,2% superior
em relação ao mesmo período do ano passado,
quando foram embarcadas 310,2 mil toneladas. Em
receita, o resultado do segundo mês de 2019 é 6,3%
maior na comparação com o ano anterior.

Foram

US$ 526 milhões neste ano, contra US$ 494,9 milhões
em relação a fevereiro de 2018. No bimestre, o saldo
das exportações de carne de frango alcançou 598,7
mil toneladas, volume 6,6% menor que as 640,7 mil
toneladas embarcadas no mesmo período do ano

RANKING

PAÍS

VOLUME BIM
(MIL TONS)

SHARE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A. SAUDITA
CHINA
JAPAO
EM. ARABES
ÁFRICA DO SUL
U. EUROPÉIA
HONG KONG
IEMEN
COVEITE
IRAQUE

74.704.592
72.517.389
58.669.290
56.686.681
40.330.740
35.581.710
25.911.835
18.331.679
17.791.171
16.460.636

12,80%
12,40%
10,00%
9,70%
6,90%
6,10%
4,40%
3,10%
3,00%
2,80%

Lista dos principais destinos das exportações de carne de frango
no bimestre. Neste período, a Arábia Saudita segue como principal
destino de exportações.

passado. Em receita, as vendas bimestrais chegaram
a US$ 979,1 milhões, resultado 3,6% menor que os
US$ 1,015 bilhão gerados em 2018.
O principal destaque do mês é a China, que
assumiu

a

liderança

entre

os

destinos

exportações brasileiras em fevereiro.

das

O mercado

chinês importou no período 38,8 mil toneladas,
elevando suas compras em 11% em relação ao
segundo mês de 2018.

No bimestre, a alta das

vendas ao mercado chinês alcança 5%, com 72,5 mil
toneladas.
A Coreia do Sul, que recentemente habilitou mais
4

plantas

exportadoras

incrementou suas compras.

de

aves,

também

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Frango total (ton)
Volume
2018
2019
330.546 281.846
310.206 316.909
376.238
251.220
333.221
235.429
463.564
396.489
363.021
366.168
321.965
352.567

%
-14,70%
2,20%

No mês, a elevação

chegou a 24%, com 8,2 mil toneladas. No bimestre,
a alta é de 6%, com embarques totais de 15,6 mil

Jan-Fev
%

692.863
8,90%

640.753
-7,50%

598.755
-6,60%

toneladas.
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EXPORTAÇÕES EM FEVEREIRO – CARNE SUÍNA
CARNE SUÍNA - As exportações totais de carne suína

RANKING

PAÍS

VOLUME BIM
(MIL TONS)

SHARE

(considerando todos os produtos, entre in natura e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHINA
HONG KONG
RUSSIA
ANGOLA
CHILE
URUGUAI
ARGENTINA
CINGAPURA
GEORGIA
FILIPINAS

20.613.742
20.274.137
11.030.054
8.147.467
7.011.537
6.769.576
6.084.126
5.468.784
2.204.890
1.603.482

20,4%
20,1%
10,9%
8,1%
6,9%
6,7%
6,0%
5,4%
2,2%
1,6%

processados) alcançaram 54,09 mil toneladas em

Ranking com os principais importadores de carne suína do Brasil no
primeiro bimestre.

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan-Fev
%

Suínos total (ton)
Volume
2018
2019
54.422
48.573
42.749
54.092
58.116
40.290
47.732
35.031
68.225
64.276
56.590
63.068
58.727
56.289
97.171
-16,30%

fevereiro. O resultado supera em 26,5% o volume de
carne suína embarcada no segundo mês de 2018,
quando foram exportadas 42,7 mil toneladas. Em
receita, os embarques de carne suína geraram
receita de US$ 100,1 milhões, resultado 13,5%
superior ao saldo de fevereiro de 2018, com US$
88,2 milhões. Graças ao bom desempenho das
vendas

de

fevereiro, o

saldo

acumulado

das

exportações em 2019 (janeiro e fevereiro) alcançou
102,6 mil toneladas, volume 5,65% acima do
embarcado no primeiro bimestre de 2018, com 97,1

%
-10,70%
26,50%

mil toneladas. Em receita, as vendas deste o ano
totalizaram US$ 191,7 milhões, número 4% menor
que o resultado do primeiro bimestre de 2018, de
US$ 199,6 milhões. Reaberto em novembro do ano
passado, o mercado da Rússia importou no primeiro
bimestre deste ano 11 mil toneladas. O país já é o
terceiro principal destino do produto brasileiro.

102.665
5,65%
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EM PAUTA NA ABPA
AÇÃO NO MÉXICO GERA MILHÕES DE DÓLARES EM NEGÓCIOS PARA
EXPORTADORES BRASILEIROS
Terminou bem-sucedida a ação organizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), durante a
Expo Carnes Y Lacteos 2019, realizada entre 26 e 28 de fevereiro, em Monterrey (México).
Conforme levantamentos feitos pela associação junto às exportadoras que participaram da iniciativa, a
ação gerou US$ 41,5 milhões em vendas apenas nos três dias do evento. A expectativa é que mais de US$
100 milhões em exportações sejam realizadas a partir dos contatos efetivados durante a feira.
Ao todo, seis agroindústrias participaram da Expo Carnes Y Lacteos (Agroaraçá, C. Vale, Copacol, Lar,
Seara e Zanchetta), no espaço exclusivo da ABPA. Além de reuniões com importadores e potenciais
clientes, a ação teve como objetivo fortalecer as relações entre o setor de proteína animal do Brasil e o
mercado local, com a realização de reuniões com stakeholders e a divulgação de materiais promocionais,
com informações sobre os diferenciais do setor produtivo brasileiro, como a qualidade dos produtos, o
status sanitário e o perfil sustentável da produção.
O México é o décimo maior importador de carne de frango do Brasil, sendo destino de 111,2 mil toneladas
em 2018 (equivalente a 2,8% de tudo o que o Brasil embarcou no período). Os negócios com os mexicanos
seguem em crescimento em 2019, com elevação de 30% nas importações em janeiro deste ano, na
comparação com o mesmo período do ano passado.
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EM PAUTA NA ABPA
HABILITAÇÃO DE NOVE FRIGORÍFICOS DE AVES
E DE SUÍNOS PARA A CORÉIA DO SUL
O Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, comemorou a habilitação de
nove frigoríficos exportadores de aves e de suínos para embarques à Coreia do Sul. As habilitações foram
confirmadas dia 28 de fevereiro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
São cinco novas plantas frigoríficas exportadoras de carne suína e quatro plantas de carne de aves. Com estas
unidades, o Brasil detém hoje 35 estabelecimentos de aves e de suínos exportando para a Coreia do Sul. Vale
lembrar que o mercado sul-coreano abriu recentemente seu mercado para a carne suína brasileira, com a
habilitação à época de quatro plantas.
Em 2018, a Coreia do Sul importou 113,1 mil toneladas, volume 27,2% superior ao mesmo período do ano
passado. Atualmente é o nono maior importador do produto brasileiro. Já de carne suína, foram importadas
1,6 mil toneladas no mesmo período.

MISSÃO JUNTO À OMC
Durante essa semana, o Gerente de acesso a mercados e inteligencia comercial da ABPA, José Luiz Pimenta,
esteve presente na Missão do Brasil junto à OMC, em Genebra. Além do encontro com o Chefe da Missão,
Embaixador Alexandre Parola, Pimenta apresentou à equipe técnica da Missão os principais desafios do
setor de proteína animal brasileiro no comércio internacional.
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EM PAUTA NA ABPA
ABPA FORTALECE SUA ESTRUTURA COM NOVOS MEMBROS EM SUA GESTÃO
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) recebeu neste início de ano dois novos membros em sua
gestão. Sula Alves entra como diretora técnica adjunta e trabalhará na sede da entidade, em São Paulo
(SP) e Marcelo Osório inicia seus trabalhos como diretor de projetos especiais e atuará diretamente do
escritório de Brasília (DF).
Sula Alves é zootecnista e começou sua trajetória no
setor com educação e pesquisa. Foi uma das pioneiras
em estudos de bem-estar de animais de produção no
Brasil e iniciou seus trabalhos como consultora junto à
União Brasileira de Avicultura ainda em 2007.
Atuou por sete anos na ABPA, na área técnica de
acesso aos mercados desde a origem ABEF, passando
pela fusão UBABEF até ABPA. Em 2015, passou a atuar
como gerente executiva de relações institucionais e
também de sustentabilidade na BRF.
Marcelo é graduado em administração e comércio
exterior, possui sólida experiência em relações
governamentais e atuou em diversos setores do
agronegócio,

entre

eles

proteínas,

soja,

fertilizantes, trigo e milho; possui 25 anos de
experiência na área de compras, operações e Supply
Chain em multinacionais como Yara fertilizantes,
Cargill e Mars Brasil.
Foi assessor especial do Ministro da Agricultura e
atuou em diversas frentes para desburocratizar o
setor e acelerar os resultados fiscais.
“Temos boas expectativas com a chegada destes dois grandes profissionais. A Sulivan volta à ABPA com
uma bagagem ainda mais enriquecedora para o trabalho especializado da entidade. E o Marcelo
contribuirá para expandir os projetos e relacionamentos. Acredito que os dois profissionais estão
preparados para assumir as responsabilidades e defender os interesses da ABPA”, comenta Francisco
Turra, presidente da ABPA.
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EM PAUTA NA ABPA

CRIADORES DE SUÍNOS CRIAM MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DA PRODUÇÃO
Ariel Mendes, diretor de relações institucionais da ABPA, esteve presente na reunião da Associação Paulista
de Criadores de Suínos no dia 19 de março, NA Câmara de Suínos da Secretaria da Agricultura, em Campinas
(SP).
O encontro abordou a criação de um manual de boas práticas da produção. . O setor quer que esse manual
seja usado oficialmente pelos órgãos de fiscalização. O manual de boas práticas da suinocultura paulista traz
informações importantes para a criação atual: alimentação, dejetos, bem estar animal e manejo. Os
produtores criaram o manual por causa de um decreto do Governo de São Paulo, que torna obrigatório o
licenciamento ambiental para a atividade.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) receberá no dia 24 de abril, em sua sede, em São Paulo
(SP), os senhores associados da entidade para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para a
deliberação de pendencias.
Na ocasião, serão abordados o relatório anual de gestão da Presidência, o balanço do exercício anterior, a
demonstração de contas do Conselho Diretivo, o parecer da Auditoria e do Conselho Fiscal.
Além disso, o encontro pretende deliberar sobre o planejamento e orçamento anual da associação,
contratação de auditoria externa e baixas de contribuições e exclusão de associados.
É admitido nas Assembleias Gerais o voto por procuração, devidamente legalizado e registrado na Entidade
até antes do início da reunião, artigo 26, §6º do Estatuto Social.
Assim sendo, será exigido dos representantes que comparecerem o respectivo instrumento de procuração
com poderes especiais (público ou particular e comprovação dos poderes do outorgante), sem o qual não
poderão participar da Assembleia.
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EM PAUTA NA ABPA

FÓRUM NACIONAL DO MILHO NA 20ª EXPODIRETO COTRIJAL
O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, realizou a palestra de
abertura do 11º Fórum Nacional do Milho da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no Norte do Rio
Grande do Sul. Este ano o evento, considerado um dos maiores do agronegócio brasileiro, celebra sua 20ª
edição.
As discussões do Fórum foram centralizadas no milho e nas proteínas animais. De acordo com o presidente
da Associação, o setor tem se preparado para enfrentar as oscilações do mercado do cereal. “Fatores
como ciclos de estiagem comprometem a produtividade de polos produtores. Por isso a ABPA criou um
grupo de trabalho para construir soluções de forma conjunta para os períodos de escassez”, revela Turra.

ENCONTRO
COM
LIDERANÇAS
AGRONEGÓCIO NACIONAL

DO

Francisco Turra, presidente da ABPA, palestrou dia 12
de março durante a Reunião do Conselho Superior do
Agronegócio (Cosag), na sede da Fiesp, em São Paulo
(SP). Na ocasião, Turra abordou a cadeia produtiva do
agronegócio

e

destacou

o

cenário

atual

e

as

expectativas do setor produtivo. No encontro, estiveram
presentes mais de 100 lideranças do agronegócio
nacional.
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EM PAUTA NA ABPA

HOMENAGEM NA CALÇADA DA FAMA DO

AGRONEGÓCIO
Francisco

Turra

foi

uma

das

20

personalidades

homenageadas pela Expodireto Cotrijal na Calçada da
Fama do Agronegócio. Placas em bronze, com o símbolo
de uma folha, foram colocadas no jardim central do
parque de 98 hectares onde, há duas décadas, se realiza
a feira.
A inauguração do espaço, que homenageia biografias que
ajudaram a construir a história e o sucesso do
agronegócio brasileiro, contou com a presença de
autoridades governamentais, como o vice-presidente do
Brasil, Hamilton Mourão, a Ministra da Agricultura,
Tereza

Cristina,

Parlamentar

o

presidente

da

FPA

–

da Agropecuária, Alceu Moreira

Frente
e o

governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de
grandes nomes do setor no Brasil.
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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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