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REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO ABPA/DIPOA
Encontro abordou o sistema de treinamento na inspeção ante e post mortem de
aves e suínos e ações e procedimentos de verificação oficial dos controles em
estabelecimentos produtores de carne e suínos. (página 06)

MISSÃO PARA RIAD

Missão privada para Riad teve como objetivo
fortalecer o canal de comunicação e realizar a
aproximação entre os players sauditas e as
empresas do setor produtivo brasileiro.
(página 06)

GULFOOD DUBAI 2019

ABPA leva 16 exportadores de carne de frango
para a Gulfood 2019 para ampliar negócios
com mercado árabe, africano e asiático
(página 11)
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ÍNDICES CONJUNTURAIS
IBC – BR
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Após
avançar
0,23%
em
novembro (dado revisado), a
economia brasileira apresentou
nova alta em dezembro de
2018. O Índice de Atividade
Econômica do Banco Central
(IBC-Br) avançou 0,21% em
dezembro ante novembro, na
série com ajuste sazonal.
O índice de atividade calculado
pelo BC passou de 138,43
pontos para 138,72 pontos na
série
dessazonalizada
no
período. Este é o maior
patamar para o IBC-Br com
ajuste desde outubro de 2015
(138,97 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 22/02

“Os analistas de mercado financeiro consultados pelo

Fonte: BACEN

Banco Central diminuíram a previsão para a inflação
oficial de 2019. Segundo projeções compiladas pelo
Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 25, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) deve
fechar o ano em 3,85%. A previsão da semana anterior
era de 3,87%.
A estimativa do mercado segue abaixo da meta de
inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
para este ano, de 4,25%. A meta tem um intervalo de
tolerância que vai de 2,75% a 5,75%.
Os outros índices permaneceram estáveis da semana
passada para cá. A expectativa dos economistas é de
que o Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os
bens e serviços produzidos no país – fique em 2,48%.
O mercado também manteve em 6,5% ao ano a previsão
para a Selic, taxa básica de juros na economia. A taxa é
a mesma vigente atualmente, menor patamar da
história.”
(Fonte: VEJA)
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ÍNDICE ABRAS
As vendas dos supermercados cresceram menos do que o previsto. No início de 2018, a Associação
Brasileira de Supermercados (Abras) previa aumento de 3% em termos reais no faturamento anual do
setor. Em julho, depois da greve dos caminhoneiros, revisou a projeção para 2,53% de crescimento real. Os
dados finais do ano passado revelam que a taxa real foi bem menor, não passando de 2,07%, ligeiramente
superior à do primeiro semestre (2%), sempre descontando a inflação. A Abras atribui essa evolução à
greve dos caminhoneiros, que teve um efeito muito mais profundo na economia do que geralmente se
pensa, e às incertezas que cercaram o período eleitoral, que teriam afetado a confiança dos
consumidores.(Fonte: Estado de Minas)

Evolução das Vendas do Setor – Total Brasil
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Evolução das Vendas do Setor - Total Brasil
(variação acumulada)
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EXPORTAÇÕES EM JANEIRO
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que as exportações de carne de frango
(considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 281,8 mil toneladas em
janeiro. O volume é 14,7% menor que as 330,5 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2018.
Em receita, as exportações de carne de frango no mês alcançaram US$ 453 milhões, saldo 12,9%
inferior ao resultado de janeiro do ano passado, com US$ 520,2 milhões. Já as exportações de carne
suína (todos os produtos, entre in natura e processados) alcançaram 48,5 mil toneladas, volume 10,7%
menor que as 54,4 mil toneladas exportadas no primeiro mês de 2018. Com este desempenho, o
resultado cambial das exportações fechou o mês em US$ 91,6 milhões, decréscimo de 17,8% em
relação ao saldo do mesmo período de 2018, com US$ 111,4 milhões.
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TOTAL 330.546.278

281.845.926

-14,7%

TOTAL 54.422.470

48.573.477

-10,7%
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EM PAUTA NA ABPA

ABPA E DIPOA PROMOVEM ENCONTRO SOBRE INSPEÇÃO
A ABPA e o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura
(DIPOA/MAPA) realizaram neste mês, ao longo de uma semana, um encontro conjunto para tratar sobre
temas do sistema de inspeção do setor de proteína animal.
Na ocasião, foi apresentado o sistema de treinamento na inspeção ante e post mortem de aves e suínos.
Também foram discutidas as ações e procedimentos de verificação oficial dos controles em
estabelecimentos produtores de carne e suínos. Participaram do encontro técnicos das agroindústrias
produtoras e exportadoras e auditores fiscais do Ministério da Agricultura.
O trabalho teve como princípio o fortalecimento do trabalho pela qualidade e a reconstrução da imagem
do setor produtivo, seguindo todos os parâmetros legais em uma parceria do setor público e da iniciativa
privada. Em breve, novos eventos serão realizados com o mesmo objetivo.

MISSÃO PRIVADA PARA RIAD
A ABPA liderou uma missão com representantes de
agroindústrias exportadoras de carne de frango do
Brasil, para reuniões programadas em Riad, capital do
Reino da Arábia Saudita.
Entre as reuniões programadas estão visitas à Embaixada
Brasileira em território saudita e stakeholders locais.
A missão teve como objetivo fortalecer o canal de
comunicação e realizar a aproximação entre os players
sauditas e as empresas do setor produtivo brasileiro.

6

EM PAUTA NA ABPA
VISITA À PRETÓRIA
A capital da África do Sul também esteve no roteiro da missão da ABPA. Em uma série de agendas com
stakeholders como a Association of Meat Importers and Exporters (AMIE), representantes da Embaixada
Brasileira na capital sul-africana, entre outras agendas.
A África do Sul ganhou um importante peso em nossas exportações.

Nesta missão, vamos estabelecer

estratégias para fortalecer ainda mais nosso papel no apoio à garantia de oferta de alimentos para o país
africano, incluindo ações como, por exemplo, o planejamento de um workshop especial para importadores,
governo, entidades e a imprensa local.

ENCONTRO COM A NPPC
A diretoria da ABPA recebeu, na sede da entidade, o vice-presidente da National Pork Producers Council
(NPPC), Nicholas Giordano. Durante o encontro os representantes da ABPA debateram parcerias em prol do
desenvolvimento da suinocultura internacional.
No encontro, o presidente da ABPA, Francisco Turra, destacou a importância da construção de uma entidade
global para o setor de suínos, tema que já está na pauta de trabalho da ABPA com a Interporc, da Espanha. É
fundamental uma aliança global para ganharmos força e articulação frente a questões que impactem todos os
produtores, como os temas sanitários.
Na ocasião, os diretores da ABPA fizeram um convite formal aos membros do NPPC para participarem do Salão
Internacional da Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior e mais importante evento político-comercial dos
setores no país, que será realizado entre os dias 27 a 29 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).
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EM PAUTA NA ABPA
ESCLARECIMENTOS FEITOS À IMPRENSA SOBRE TARIFA ANTIDUMPING CHINA
O Ministério do Comércio da China (MOFCOM) anunciou em 15 de fevereiro a conclusão do acordo com as
agroindústrias brasileiras de carne de frango, em relação à investigação de práticas de dumping, iniciada
em agosto de 2017.
A ABPA esclareceu à imprensa que, embora o governo chinês tenha divulgado a imposição de tarifas de
direito antidumping, elas estão suspensas devido à celebração de um acordo de Price Undertaking (PU),
firmado entre empresas do setor e as autoridades chinesas para a aplicação de direitos antidumping.
Ao mesmo tempo, a conclusão do PU não significa que o setor exportador de carne de frango do Brasil
concorde com a determinação final do processo.
Conforme a ABPA tem defendido desde o início da investigação, não houve práticas de dumping e não há
qualquer nexo causal entre as exportações de produtos avícolas do Brasil e eventuais situações
mercadológicas locais. As provas já foram apresentadas pelo setor produtivo do Brasil.
Ao mesmo tempo, a ABPA e o Governo Brasileiro identificaram diversas violações no acordo internacional
antidumping pela autoridade chinesa na análise de dano e nexo causal ao longo do processo.

O Conselho

Diretivo da ABPA analisará a decisão chinesa e submeterá suas considerações ao Governo Brasileiro para a
decisão sobre futuras ações.

NO PR: ESCLARECIMENTOS SOBRE A LEI DE INTEGRAÇÃO
Representantes da avicultura paranaense participaram neste mês de uma reunião técnica especial, para a
realização de esclarecimentos sobre a Lei n° 13.288/2017, a famosa "Lei de Integração". O evento
aconteceu na sede da Integra, em Maringá (PR).
A reunião teve como objetivo principal discutir aspectos relacionados à implementação das CADEC.
Estiveram presentes profissionais dos setores de Agropecuária, Jurídico e de Recursos Humanos das
Agroindústrias associadas à ABPA.
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EM PAUTA NA ABPA

MISSÃO TÉCNICA EU: RADIOGRAFIA DO SETOR
Foi realizada ao longo de fevereiro visita com especialistas europeus a estabelecimentos produtivos e de
controles da exportação de aves do Brasil. A ação é parte de uma ampla campanha liderada pela ABPA, de
fortalecimento de imagem global do setor de proteína animal do Brasil, lançada durante a SIAL Paris, no ano
passado.
A agenda inclui encontros na ABPA e visitas a polos produtivos. Na ABPA, foram apresentados os diferenciais
do setor produtivo, o status sanitário, o sistema de inspeção e a força da cadeia produtiva de aves, suínos e
material genético.
Nas visitas aos polos, os especialistas realizaram um mergulho na cadeia produtiva, conhecendo os controles
e os processos que garantem a qualidade e o status sanitário da cadeia produtora e exportadora do Brasil
para subsidiar as ações de marketing da campanha.
A primeira etapa da campanha será voltada para a União Europeia. Bélgica, Holanda, Alemanha, França e
Reino Unido são os alvos-prioritários, envolvendo ações em feiras e outras iniciativas de promoção de imagem
junto aos stakeholders e ao público consumidor.

INTERNACIONALIZAÇÃO, PROEX CUBA E VENEZUELA
O presidente da ABPA, Francisco Turra, e o presidente do Conselho Diretivo da Associação, Leomar Somensi,
participaram agendas no Ministério das Relações Exteriores (MRE) e no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) para tratar do projeto de internacionalização da ABPA (o Projeto 500K) e da solução
dos pagamentos relativos ao PROEX para exportações à Cuba.

Também foi apresentada a proposta para a

constituição de um PROEX especial para a Venezuela, viabilizando vendas de alimentos em troca de petróleo.
No MRE, a ABPA foi recebida pelo Diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio, Embaixador
Alexandre Peña Ghisleni. Já no MAPA, a reunião ocorreu com o Secretário-executivo do MAPA, Marcos
Montes.
“Houve grande apoio às iniciativas da ABPA, além de comprometimento em ajudar em todas as frentes em
que os ministérios possam atuar. Ressaltamos nosso foco na conquista de novos mercados para o Brasil”,
destacou Turra.
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SIAVS
SIAVS: PROGRAMAÇÃO GRATUITA PARA PRODUTORES
Divulgar as diretrizes das boas práticas de produção, atualizar o produtor com informações de mercado,
sanidade, qualidade, sustentabilidade, entre outros assuntos do cotidiano das granjas brasileiras. Estes são
alguns dos objetivos do tradicional Projeto Produtor, promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA), durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), que será realizado entre os dias
27 e 29 de agosto de 2019, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).
A ação exclusiva do SIAVS oferecerá palestras gratuitas para os produtores integrados e independentes de
aves, suínos e ovos de todo o Brasil. Em sua última edição, o Projeto contou com a participação de 1,4 mil
produtores dos diversos polos avícolas e suinícolas do país.
Além das palestras, os produtores poderão conferir os lançamentos e novidades trazidos pelos expositores da
maior feira da avicultura e da suinocultura do Brasil.
A participação no Projeto Produtor é gratuita. Somente serão aceitas inscrições antecipadas, feitas pelo email maia.burmeister@abpa-br.org . Mais informações pelo telefone (11) 3095-3120.

ABPA DIVULGA SIAVS DURANTE A IPPE 2019
Terminou bem-sucedida a ação realizada pela organização
do SIAVS - Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura,
durante a International Production & Processing Expo
(IPPE), ocorrida na semana passada, em Atlanta (EUA). Na
ocasião, o coordenador do SIAVS, José Perboyre, e a analista
financeira e administrativa da ABPA - Associação Brasileira
de

Proteína

Animal,

Mônica

Santos,

promoveram

o

congresso, divulgaram aos expositores e visitantes as
oportunidades reservadas e avançaram nas vendas de
espaço para a próxima edição do SIAVS, programada entre
os dias 27 e 29 de agosto de 2019, no Anhembi Parque, em
São Paulo (SP).
Maior evento da avicultura e da suinocultura do Brasil, o SIAVS bateu recordes em 2017. Ao todo, 15,3 mil
visitantes provenientes de 51 países participaram do evento, entre produtores, presidentes e diretores de
companhias, gerentes de compra, técnicos e outros players do setor. Cerca de 150 empresas expositoras
estiveram presentes nos mais de 15 mil metros quadrados de área comercial.
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DUBAI: 16 EXPORTADORES NO ESPAÇO DA ABPA
A ABPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
levou exportadores de carne de frango e ovos para uma grande ação de negócios entre 17 e 21 de fevereiro,
durante a Gulfood Dubai 2019.
Ao todo, dezesseis agroindústrias confirmaram participação, sendo elas a Agroaraçá, Aurora, Avenorte,
Bello Alimentos, BRF, Copacol, Frango Granjeiro, Frango Pioneiro, GTFoods, Integra, Jaguafrangos, Lar,
Netto Alimentos, São Salvador Alimentos, Uniaves e Vibra.
Centenas de encontros de negócios foram realizados durante a ação, especialmente com importadores e
potenciais clientes do Oriente Médio, Ásia e Leste Europeu.
Além de negócios, a participação na Gulfood teve outro objetivo: fortalecer a imagem do Brasil como
parceiro dos países árabes para a garantia de oferta de alimentos. Com este foco, a ABPA participou de
encontros com stakeholders do mercado árabe, e distribuiu materiais informativos para o público do
evento, com informações sobre os produtos e as empresas brasileiras.
Fotos :Carlos Silva /MAPA

A qualidade e o sabor, atributos diferenciados do produto brasileiro no mercado internacional, também
foram destacados pela ABPA na ação de Dubai. Para isto, uma grande ação de degustação foi realizada no
pavilhão das proteínas brasileiras na feira, com o serviço de carne de frango e ovos produzidos no Brasil, em
omeletes e no tradicional Shawarma.
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REVISTA VOTO: FORTE AGENDA POLÍTICA
O presidente da ABPA, Francisco Turra, foi palestrante do
Seminário de Abertura do Ano de 2019, um dos mais
relevantes eventos políticos deste início de ano, com a
participação do vice-presidente da República, general
Hamilton Mourão, o Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni e outros ministros, empresários e lideranças
nacionais.
Na ocasião, Turra mostrou o ponto de vista do
agronegócio para o comércio exterior. Segundo o exministro da Agricultura, o Brasil já abriu 160 mercados no
mundo para carne de frango. O desafio, no entanto, é
“manter a reputação de que produzimos bem e com
qualidade”. Sobre a relação com a China, Turra comentou
que o gigante asiático “é parceiro, e não concorrente”.
Ressaltou ainda que é necessário “criar uma cultura de
valorização ao empreendedor”. “Há um desdém ao
empresário. E dentro desse clima, como sonhar com um
mercado aberto?”, questionou.
Saiba mais sobre o
evento: https://bit.ly/2X6DCb0

Foto : Wendel Lopes

Foto : Wendel Lopes
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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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