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

PRODUÇÃO DE AVES E DE SUÍNOS
SERÁ MENOR NESTE ANO

Dados levantados pela associação indicam
produção mais ajustada à demanda do
mercado interno e internacional (Página 06)

ENCONTRO COM GOVERNO

A ABPA participou de encontros com o comitê
de transição do Governo Bolsonaro. (Página 10)
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ÍNDICES CONJUNTURAIS
IBC – BR
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO
BANCO CENTRAL
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FONTE: BACEN

O Índice de Atividade
Econômica
do
Banco
Central (IBC-Br) teve leve
baixa
de
0,09%
em
setembro ante agosto, na
série com ajuste sazonal,
informou
nesta
sextafeira, 16, a instituição. O
índice passou de 139,15
pontos para 139,03 pontos
na série dessazonalizada
de agosto para setembro.
(Fonte: O Estado de S.
Paulo)

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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FONTE: BACEN

INEC – CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
O INEC apresenta seu quinto aumento
consecutivo, alcançando 113,6 pontos
em novembro, o maior valor
registrado desde janeiro de 2014.
Todos os componentes do INEC
crescem em relação ao último mês, à
exceção de compras de bens de maior
valor.(Fonte: CNI)

FONTE: CNI
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ÍNDICES CONJUNTURAIS
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 14/12

Fonte: BACEN

“Após a última decisão de 2018 sobre os juros
anunciada na semana passada, economistas do
mercado financeiro mantiveram suas projeções
para a Selic (a taxa básica) para o fim de 2019. O
Relatório de Mercado Focus trouxe ontem que a
mediana das previsões para a Selic no próximo ano
seguiu em 7,50%. Há um mês, analistas previam
8%. A projeção para a Selic no fim de 2020
também não foi alterada e manteve-se em 8%,
número

repetido

pelos

economistas

há

sete

semanas. No caso de 2021, a projeção também
seguiu em 8,00% pela sétima pesquisa seguida.
Na quarta-feira passada, o Comitê de Política
Monetária (Copom) anunciou a manutenção, pela
sexta vez consecutiva, da Selic em 6,50% ao ano.
Ao mesmo tempo, o BC indicou que o juro tende a
permanecer no atual nível - o mais baixo da
história - pelo menos nos primeiros meses do
governo de Jair Bolsonaro. Entre as indicações, o
colegiado avaliou que, desde o encontro anterior,
de outubro, houve alta do risco de a ociosidade na
economia produzir inflação abaixo do esperado.”
(Jornal do Comércio)
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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)
Nominal
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Fonte: ABRAS

Evolução das Vendas do Setor - Total Brasil
(variação acumulada)
Nominal

Real

8
6
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0
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Fonte: ABRAS
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ÍNDICE - ICEC
CONFIANÇA DO COMÉRCIO REGISTRA A MAIOR ALTA EM NOVE MESES
Puxado pelas expectativas em relação aos próximos meses, Índice de Confiança dos Empresários do Comércio
sobe 1,4% em novembro. No mês que concentra a maior parte das contratações de temporários para as
vendas de fim de ano, 70,1% dos entrevistados revelaram intenções de contratar – maior patamar para meses
de novembro desde 2014. Na opinião de 80,7% dos empresários consultados, a economia vai melhorar nos
próximos meses.

Fonte: CNC

ESTUDOS
O DESCOMPASSO INTERNACIONAL DA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ao longo dos anos, a competitividade da indústria brasileira tem sido
corroída por diversos fatores, sobretudo, pela presença de custos
sistêmicos derivados, por exemplo, de nossa péssima estrutura tributária e
de deficiências alarmantes de infraestrutura. Resultado disso é um grande
descompasso entre a importância do Brasil na indústria mundial e sua
participação no comércio internacional de manufaturas.
Veja o estudo completo: https://iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_892.html
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EM PAUTA NA ABPA
PRODUÇÃO DE AVES E DE SUÍNOS SERÁ
MENOR NESTE ANO, APONTA A ABPA
Dados levantados pela associação indicam produção
mais ajustada à demanda do mercado interno e
internacional
O Brasil deverá encerrar o ano com produção de aves e
de suínos mais ajustada. As informações foram
apresentadas em coletiva de imprensa realizada nesta
quinta (13), em São Paulo.
Segundo levantamento feito pela associação, a
produção de carne de frango deverá totalizar neste ano
12,82 milhões de toneladas, volume 1,7% inferior às
13,05 milhões de toneladas produzidas no ano passado.
As exportações do segmento encerrarão o ano com
total de 4,1 milhões de toneladas, volume 5,1% menor
em relação às 4,32 milhões de toneladas exportadas em
2017. Com uma oferta interna de 8,73 milhões de
toneladas, o consumo per capita de carne de frango
tende a crescer 0,63%, chegando a 41,8 quilos em 2018.
A produção de carne suína deve apresentar retração de
3,2%, alcançando 3,63 milhões de toneladas. Em 2017,
foram produzidas 3,75 milhões de toneladas. Os
embarques do segmento deverão totalizar 640 mil
toneladas, volume 8% inferior às 697 mil toneladas
exportadas em 2017. Frente a uma oferta interna de
3,07 milhões de unidades, o consumo per capita de
carne suína deverá ser de 14,35 quilos neste ano, 2,6%
menor que o consumo registrado em 2017.
Em fluxo positivo, produção de ovos deverá apresentar
elevação de até 10% em 2018 em relação às 39,9
bilhões de unidades produzidas em 2017, chegando a
44,2 bilhões de unidades. As exportações do segmento
superarão as 10,8 mil toneladas, em índice de
crescimento 80% acima do realizado no ano passado. O
consumo per capita de ovos atingirá a marca histórica
de 212 unidades, que supera em 10,4% o índice
registrado no ano passado.

Carne de frango

2017

2018

Variação

Produção
(mil toneladas)

13.056

12.828

-1,7%

Exportação
(mil toneladas)

4.320

4.108

-4,9%

Consumo per
capita
(kg/hab)

42,07

41,7

-0,75%

Carne suína

2017

2018

Variação

Produção
(mil toneladas)

3.759

3.637

-3,2%

Exportação
(mil toneladas)

697

639

-8,3%

Consumo per
capita
(kg/hab)

14,74

14,35

-2,65%

Ovos

2017

2018

Variação

Produção
(bilhões
unidades)

39,92

44,49

11,4%

Exportação
(mil toneladas)

6,045

10,899

80,3%

Consumo per
capita
(unidades/hab)

192

212

10,6%
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EM PAUTA NA ABPA
FATORES RELEVANTES DO ANO: de acordo com o presidente da ABPA, Francisco Turra, entre os fatores
positivos ocorridos ao longo de 2018, estão a habilitação de 26 novas plantas para exportações de carne de
frango para o México, a viabilização do mercado cambojano para o setor avícola brasileiro e a abertura dos
mercados da Coreia do Sul e da Índia para a carne suína. A Rússia, após 11 meses de negociação, também
reabriu seu mercado para o setor de suínos.
Outro ponto relevante de 2018, segundo Turra, é a crise sanitária corrente na China. “A mortandade histórica de
animais no maior produtor de carne suína do mundo deverá incrementar a demanda de cárneos provenientes de
países que hoje fornecem ao mercado chinês. As informações do mercado indicam que uma lacuna de cerca de 4
milhões de toneladas (conforme informações levantadas pela Consultoria Asia Agro Aliance), como impacto direto
aos focos de peste suína africana”, explica.
Ainda sobre China, segundo o diretor-executivo da ABPA, Ricardo, Santin, está em fase final a negociação entre
chineses e brasileiros para a construção de acordo de Price Undertaking (PU) para as exportações brasileiras de
carne de frango, o que deverá suspender as sobretaxas provisórias de direito antidumping aplicados pela China.
“As propostas de PU foram entregues pelas empresas ao Ministério do Comércio chinês nesta semana. Fator
importante: mesmo com a aplicação de tarifas, as exportações de carne de frango para a China devem encerrar
o ano 10% superiores às realizadas em 2017”, ressalta.
Neste ano, são fatores relevantes, também, o delisting de 20 plantas (sendo que oito continuaram exportando
carne de frango in natura sem sal adicionado) pela União Europeia, e a alteração dos critérios relativos ao abate,
para a importação de carne de aves pela Arábia Saudita. Neste último caso, conforme Santin, as mudanças com
a readequação de mercado resultaram em uma retração superior a 100 mil toneladas nas exportações brasileiras
– um dos mercados que mais reduziram as importações em 2018.
Também estão entre os fatores relevantes do ano os 10 dias de paralisação nas estradas brasileiras, com a greve
dos caminhoneiros. Milhões de aves morreram durante os 10 dias de paralisação. Os impactos superaram os R$
3,1 bilhões – sendo R$ 1,5 bilhão irrecuperável. Além dos prejuízos, a greve trouxe à pauta o tabelamento do
frete. Por questões sanitárias, os setores de aves, ovos e suínos dependem dos denominados transportes
dedicados, que são fidelizados e cumprem distâncias curtas. Com a nova tabela, em geral o custo logístico dos
setores apresenta uma elevação média de 35% – chegando próximo de 80% em algumas modalidades, como o
transporte de ração.
Em relação aos custos de produção, os preços do milho e o farelo de soja – que representam até 70% dos
custos produtivos – foram os principais fatores de influência. Comparativamente com os dados de 2017, o preço
do milho chegou a ficar até 50% maior, e o do farelo de soja, até 40%. “O preço dos insumos no mercado
interno impulsionou negócios com produtores de grãos de países vizinhos, como a Argentina e o Paraguai. As
previsões de oferta de produtos apontam em 2019 um ano com menor custo de produção em relação ao ano
anterior”, analisa o presidente da ABPA, Francisco Turra.
Neste contexto, vale destacar que o câmbio foi favorável às exportações brasileiras, especialmente ao longo do
segundo semestre. “Considerando fatores como custos de produção e preços internacionais de produtos, a
relação dólar X real é favorável ao setor produtivo em patamares acima de R$ 3,50”, conclui Santin.
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EM PAUTA NA ABPA

EXPECTATIVAS PARA 2019: conforme a ABPA, em relação à carne de frango, o alojamento de matrizes em
2018 indica uma oferta moderada de carne de frango em 2019. A expectativa é que o ritmo de produção do
próximo ano 1,39% superior, alcançando produção de 13,2 milhões de toneladas.
Para a carne suína, o mercado será influenciado pela expectativa de elevação da demanda internacional pelo
produto, especialmente da China (com a redução dos planteis, diante dos focos de peste suína africana) e da
Rússia (recentemente reaberta para o Brasil). A produção deve se elevar entre 2% e 3%, voltando a superar o
patamar de 3,7 milhões de toneladas.
Há grande expectativa, também, com relação ao novo governo, destaca Turra. No fim de novembro, a ABPA
apresentou ao Grupo de Transição da futura Presidência da República um documento com demandas da
avicultura e da suinocultura. Entre os pontos abordados no documento, estiveram a desburocratização no
processo de habilitação de plantas frigoríficas, o fim do estabelecimento do frete mínimo; a melhoria da
infraestrutura logística, o fortalecimento da segurança nas estradas contra o roubo de cargas e a realização de
acordos internacionais.
A ABPA também definirá novas estratégias de trabalho para o próximo ano. Neste mês, a associação deu início
ao Projeto 500K, um plano estratégico em conjunto com as empresas exportadoras e a consultoria da EY. O
objetivo é fortalecer a atuação em mercados estratégicos para o setor, com a meta de alcançar um volume
médio de exportação de carnes de aves e de suínos de cerca de 500 mil toneladas mensais.
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EXPORTAÇÕES DE JANEIRO - NOVEMBRO
As exportações totais de carne de frango nos 11 primeiros meses do ano alcançaram 3,748
milhões de toneladas, 6,3% menor em relação às 3,999 milhões de toneladas embarcadas entre
janeiro e novembro de 2017. As vendas de carne de frango geraram receita de US$ 5,99 bilhões
no período, saldo 10,8% menor em relação às US$ 6,712 bilhões realizadas no ano anterior.
Os embarques totais de carne suína alcançaram 589,2 mil toneladas em 2018, volume 8,4%
menor em relação às 643,5 mil toneladas embarcadas entre janeiro e novembro de 2017. O saldo
em receita no período é de US$ 1,105 bilhão, cifra 26,8% inferior à registrada nos 11 primeiros
meses de 2017, com US$ 1,509 bilhão.
No caso do setor de ovos, o total exportado chegou a 9,991 mil toneladas, volume 83,9% superior
às 5,434 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2017. Em receita, as vendas alcançaram
US$ 15,1 milhões, 101,9% acima das US$ 7,4 milhões realizadas entre janeiro e novembro de
2017.
EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE DE
FRANGO (TON)
2017

2018

%

JAN

355.105

323.279

-9,0%

FEV

325.372

304.376

MAR

374.623

ABR

EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE SUÍNA
(TON)
2017

2018

%

JAN

64.325

54.422

-15,40%

-6,5%

FEV

51.756

42.749

-17,40%

367.676

-1,9%

MAR

63.207

58.116

-8,10%

317.708

247.296

-22,2%

ABR

51.067

40.290

-21,10%

MAI

344.662

327.975

-4,8%

MAI

48.843

47.732

-2,30%

JUN

362.965

230.424

-36,5%

JUN

64.120

35.031

-45,40%

JUL

375.633

454.481

21,0%

JUL

57.761

68.225

18,10%

AGO

407.568

387.767

-4,9%

AGO

68.737

64.276

-6,50%

SET

380.029

355.617

-6,4%

SET

61.021

56.590

-7,30%

OUT

358.809

356.438

-0,7%

OUT

58.348

63.068

8,10%

NOV

318.132

322.100

-0,1%

NOV

54.376

51.000

11,3%

-

DEZ

53.506

JAN-NOV 643,5 mil 589,2 mil

-8,4%

313.663
DEZ
3,999
JAN-NOV milhões

3,748
milhões

-6,3%
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EM PAUTA NA ABPA
ENCONTRO COM A EQUIPE DE
TRANSIÇÃO DE GOVERNO
A ABPA participou de uma série de agendas em Brasília, junto
às lideranças do próximo Governo. Na Frente Parlamentar da
Agropecuária, houve um encontro com o futuro Ministro das
Relações Exteriores, o Diplomata Ernesto Araújo. Onde foram
tratados os fatos recentes e das perspectivas em relação aos
mercados.

Em seguida, ocorreu de reunião com a futura

Ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina. A ela, foi
enumerada uma série de propostas de âmbito técnico e de
mercados, além de desafios que temos pela frente para
superação dos entraves atuais e para a construção de um novo
momento para o setor produtivo. Durante a tarde, ocorreu

”

um encontro com o comitê de transição do Governo
Bolsonaro. A ele, além de questões relativas especificamente
ao setor de proteína animal, foram apresentadas demandas
referentes à segurança pública (como roubo de cargas),
infraestrutura logística e outros pontos. Foram oportunidades
valiosas não apenas para reforçar a aproximação com o novo
Governo, como também para destacar as demandas que hoje
são estratégicas para o desenvolvimento do setor produtivo.

NOVAS HABILITAÇÕES PARA O MÉXICO
A ABPA comemorou a habilitação de novas plantas frigoríficas de aves para exportações ao México, conforme
anúncio feito pelo MAPA. Ao todo, 26 novas plantas foram habilitadas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, das empresas Coasul, Copacol, Somave, Bello Alimentos, GT Foods,
Aurora Alimentos, Frangos Granjeiro, Frangos Pioneiro, Jagua Frangos, Seara, BRF, Nova Araça, Agrosul,
Nutriza, São Salvador, Pif Paf, Dip Frangos, Safrio e Vapza. Segundo o presidente da entidade, Francisco Turra,
as novas habilitações deverão gerar impactos positivos já nas exportações de 2019. Entre janeiro e outubro
deste ano, o México importou 95,5 mil toneladas, volume 8% superior às 88,5 mil toneladas embarcadas no
mesmo período de 2017.
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EM PAUTA NA ABPA
PROCESSO ANTIDUMPING SOBRE
FRANGO BRASILEIRO
O Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou ao presidente da ABPA, Francisco Turra, que as
tratativas para a conclusão das negociações entre Brasil e China deverão ser agilizadas, conforme manifestação
do presidente chinês, Xi Jinping, ao presidente brasileiro, Michel Temer, durante encontro bilateral ocorrido
na reunião do G20, em Buenos Aires (Argentina).
Atualmente, o Ministério do Comércio da China (MOFCOM), a ABPA e as empresas do setor estão em vias para
conclusão de um acordo de “Price Undertaking” (PU) - acordos de preços em conformidade e acordo com as
regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). As tratativas entre brasileiros e chineses estão em fase
final. Fator importante: mesmo com a aplicação de tarifas, as exportações de carne de frango para a China
devem encerrar o ano 10% superiores às realizadas em 2017

VISITA DA CÂMARA ÁRABE NA SEDE DA ABPA
A ABPA recebeu no dia 11 de dezembro o ex-secretáriogeral das Relações Exteriores, Embaixador Osmar Chohfi, e
o secretário-geral interino da Câmara Árabe, Tamer
Mansour, na sede da ABPA, em São Paulo (SP). Na ocasião,
foram tratadas diversas questões e perspectivas e desafios
do futuro das exportações brasileiras de carne halal para o
Oriente Médio. A mudança da Embaixada Brasileira em
Israel, em Tel Aviv para Jerusalém, também esteve na
pauta da reunião.

WEBSÉRIE PARA PROMOVER A CARNE DE FRANGO BRASILEIRA
O diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, fez uma
participação especial em um dos episódios da websérie
“Coxinha Brésiliene – Le Défi” em parceria com a ApexBrasil para promover a carne de frango no mercado
internacional. Santin recebeu os vencedores do Desafio
da Coxinha no Mercadão de São Paulo (SP), no dia 12 de
novembro para dar continuidade às gravações dos
próximos episódios. O objetivo da ação é atingir a França
e outros países da Europa, como Reino Unido e
Alemanha. A websérie pode ser conferida na Fanpage da
Apex-Brasil (facebook.com/apexbrasil) e no canal do
youtube da Be Brasil by Apex-Brasil.
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EM PAUTA NA ABPA
I WORKSHOP SOBRE IMPORTAÇÃO DE ANIMAIS – AVES ORNAMENTAIS
A ABPA participou do “I Workshop sobre importação de
animais – Aves Ornamentais”, durante o dia 27 de
novembro, na Estação Quarentenária de Cananéia, SP. Na
ocasião, a analista técnica da ABPA, Maia Burmeister,
falou sobre ações do setor privado e da entidade para
prevenção da entrada da Influenza Aviária e Doença de
Newcastle. Participaram do evento cerca de 50 pessoas,
entre produtores de aves ornamentais, fiscais federais,
agentes de carga e representantes do IBAMA.

DESBUROCRATIZAÇÃO PARA APRIMORAMENTO GENÉTICO
O presidente da ABPA, Francisco Turra, o diretor-executivo,
Ricardo Santin, e o diretor técnico, Rui Eduardo Saldanha
Vargas,

e

empresas

de

genética

avícola

receberam

representantes do MAPA na Sede da ABPA para reduzir
burocracias para o melhoramento genético do plantel avícola
nacional. Entre os pontos tratados na reunião estiveram os
avanços obtidos com a revogação da Instrução Normativa n°
46/2008 (ocorrida no fim de outubro), uma regulamentação
considerada pelos players da avicultura para o atual
momento do setor produtivo.

ENCONTRO DE QUALIDADE INDUSTRIAL ASGAV/SIPARGS
A ABPA participou do “Encontro de Qualidade Industrial
ASGAV/SIPARGS”, durante o dia 28 de novembro no
Hotel Deville, Porto

Alegre/RS. No encontro,

o

coordenador técnico, Gustavo Demori e o analista
técnico, Cauê Novo palestraram sobre a

Atualização

assuntos indústrias com MAPA/DF e atuais exigências
dos principais mercados importadores para indústria
avícola.
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EM PAUTA NA ABPA
TURRA ESTÁ ENTRE OS 100 LÍDERES
MAIS INFLUENTES DO AGRONEGÓCIO
O presidente da ABPA, Francisco Turra, integra a lista
das

“100

Personalidades

mais

Influentes

do

Agronegócio”, publicada neste mês pela revista
Dinheiro

Rural.

Turra

foi

destacado

como

um

importante defensor da carne de frango e suína
brasileiras. Também descreve seu papel fundamental
durante o episódio da Operação Carne Fraca para
impedir o fechamento de mercados e reabrir aqueles
que haviam suspendido negociações com o Brasil.

ENCONTRO NA EMBRAPA TERRITORIAL EM CAMPINAS
Ariel Mendes, diretor de relações institucionais da ABPA,
esteve em reunião na sede da Embrapa Territorial, em
Campinas – SP, no dia 17 de dezembro. Durante o
encontro foram debatidas soluções para as barreiras
ambientais que envolvem os diversos segmentos do setor
rural brasileiro e também foram apresentadas sugestões
a equipe de transição do presidente eleito, Jair
Bolsonaro.
Também participaram desta reunião representantes das
entidades: Andav, Acebra, OCBe Sindag e outras.
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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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