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O Índice de Atividade Econômica
do
Banco
Central
(IBC-Br)
teve leve baixa de 0,09% em
setembro ante agosto, na série
136,50 com ajuste sazonal, informou
nesta
sexta-feira,
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)

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 INEC alcança 110,6 pontos em outubro
de 2018, o maior valor desde o mesmo
mês de 2014, quando registrou 112,0
pontos. O INEC registra expansão de 4,4%
em outubro na comparação com
setembro. O avanço é o quarto
consecutivo, de forma que o indicador
acumula crescimento de 12,5% no
período.(Fonte: CNI)
FONTE: CNI
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ÍNDICES
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 09/11

A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano permaneceu em 1,36%. Para 2019, o
mercado manteve a previsão de alta do PIB em 2,50%, igual ao visto um mês antes. Em setembro, o BC havia
reduzido sua projeção para o PIB em 2018, de 1,6% para 1,4%. Além disso, a instituição anunciou pela
primeira vez sua projeção para o PIB em 2019, de alta de 2,4%. Essas atualizações foram feitas por meio do
Relatório Trimestral de Inflação (RTI). No relatório Focus desta segunda, a projeção para a produção
industrial de 2018 seguiu em 2,22%. Há um mês, estava em 2,67%. No caso de 2019, a estimativa de
crescimento da produção industrial foi de 3,24% para 3,04%, ante 3,00% de quatro semanas antes. A
pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do
setor público e o PIB para 2018 passou de 53,90% para 54,00%. Há um mês, estava em 54,20%. Para 2019, a
expectativa passou de 56,40% para 56,45%, ante os 57,80% de um mês atrás. (Fonte: Estadão Conteúdo)

Fonte: BACEN
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ÍNDICE ABRAS
“As vendas em supermercados apresentaram alta real de 0,47% em setembro na comparação com o
mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Na comparação com agosto, as vendas caíram 0,05% em termos reais. No
acumulado de janeiro a setembro, o crescimento real foi de 1,92% na comparação com o mesmo período
do ano passado.A Abras considerou que o resultado está abaixo das expectativas da entidade, que
projeta crescimento de 2,53% para as vendas reais no acumulado de 2018.” (Fonte: Estado de Minas)

Evolução das Vendas do Setor – Total Brasil
(Var. Mês x Mesmo Mês do Ano Anterior)
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Evolução das Vendas do Setor - Total Brasil
(variação acumulada)
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ÍNDICE DE CONFIANÇA
DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO
Confiança dos empresários do comércio recua 0,2% em outubro, e a temporada de vagas temporárias
para as vendas de final de ano inicia com intenções de contratações abaixo da média histórica
(78,8%). Pesquisa da CNC revela que em outubro 64,4% dos empresários pesquisados se mostraram
dispostos a contratar nos próximos meses.

Fonte: CNC

ESTUDOS
"Tons de verde: a sustentabilidade da agricultura no Brasil"
A ABPA apoiou o lançamento da obra de Evaristo Miranda,
chefe-geral da Embrapa Territorial, Tons de verde: a
sustentabilidade da agricultura no Brasil.
O livro apresenta 10 capítulos: áreas protegidas do Brasil,
áreas preservadas do Brasil, proteção e preservação
ambiental, agroenergia renovável, cultivar a terra sem arar,
intensificação tropical, integrações agropecuárias e
florestais, industrialização do uso de agente biológicos,
pecuária verde e reciclagem em larga escala, diversidades e
singularidades.
Os exemplares custam R$ 127,50 e podem ser adquiridos pelo
site da Martins Fontes.
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EXPORTAÇÕES DE OUTUBRO
As exportações de carne de frango totalizaram em outubro
366,3 mil toneladas, volume que supera em 0,4% as
exportações realizadas no mesmo mês do ano passado, com
364,3 mil toneladas.
Em receita, as vendas do período alcançaram US$ 578,5
milhões, número 8,3% menor que o resultado obtido em
outubro de 2017, com US$ 631,2 milhões.
No acumulado do ano, o setor exportou 3,425 milhões de toneladas, volume 6,7% menor que as 3,673
milhões de toneladas embarcadas entre janeiro e outubro de 2017. Em receita, a retração é de 11,2%,
com US$ 5,4 bilhões de toneladas nos 10 primeiros meses deste ano, contra US$ 6,1 bilhões registrados no
mesmo período do ano passado.

ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
REABERTURA DA RÚSSIA PARA A CARNE SUÍNA BRASILEIRA
O presidente da ABPA, Francisco Turra, celebrou a reabertura do mercado
russo para a carne suína brasileira, conforme anunciado no dia 31 de outubro
pelo Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária Russo
(Rosselkhoznadzor).
Foram reabilitadas 4 plantas localizadas no Rio Grande do Sul, das empresas
Alibem Alimentos, da Adele Indústria de Alimentos e da Cooperativa Central
Aurora Alimentos.
Desde o embargo imposto no último mês do ano passado, a Rússia deixou de importar do Brasil o
equivalente a 230,4 mil toneladas – em torno de 40% de tudo o que o país teria exportado no período,
tomando como referência as exportações realizadas entre janeiro a outubro de 2017.
Com a reabertura deste mercado, os exportadores brasileiros têm boas expectativas quanto à retomada
das vendas para o Leste Europeu, que se somarão às importações de carne suína para os mercados da Ásia
e da América do Sul.

NOVOS NEGÓCIOS PARA
IMPORTAÇÕES CHINESAS NA CIIE
Novas oportunidades de negócios poderão ser geradas para os exportadores
brasileiros, a partir de contatos realizados pela ABPA, que participou, com o
apoio da Apex-Brasil, da China International Import Expo (CIIE), encerrada dia 10
de novembro, em Xangai.
Ao longo dos seis dias de evento foram realizados centenas de contatos com
organizações de importadores, representantes do governo chinês e stakeholders
fundamentais nas tratativas de novas oportunidades de exportação ao país
asiático.
O CIIE foi organizado pelo Governo Chinês para definir as o planejamento das
importações que serão realizadas pelo país pelos próximos cinco anos. A analista
de promoção comercial da ABPA, Nayara Dalmolin, também participou da ação.
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BRASIL E CHINA ASSINAM ACORDO PARA
FACILITAR EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS
O gerente de acesso a mercados e relações governamentais da
ABPA, José Luiz Pimenta palestrou durante o seminário promovido
pela Apex-Brasil, em Xangai, para debater questões de segurança
alimentar e sobre estratégias de acesso a mercados.
O seminário "China-Brasil importação e exportação de segurança
alimentar e seminário de intercâmbio padrão" reuniu em Xangai
mais de 60 participantes de setores privados chineses e brasileiros
e governamentais relacionados à segurança alimentar.
No encontro, Pimenta abordou perspectivas para o setor,
sobretudo em temas como sustentabilidade e parceria econômica
Brasil-China.

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
DIREITO AGRÁRIO E DO AGRONEGÓCIO
O presidente da ABPA, Francisco Turra, abordou perspectivas
do campo produtor e exportador do País em palestra durante o
II Congresso Internacional de Direito Agrário e do Agronegócio,
promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Ex-ministro da Agricultura, Turra participou do painel
“desafios do agro brasileiro no Brasil e no mundo”. Na ocasião,
falou sobre cenário atual e perspectivas do comércio
internacional de grãos e de proteínas do Brasil, destacando os
desafios que o país precisará superar para manter sua
competitividade como exportador global.

DIRETÓRIO ACADÊMICO FRANCISCO TURRA
O presidente da ABPA, Francisco Turra, foi homenageado no
Diretório Acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Imed. A
inauguração do novo espaço, que recebeu o nome de Turra,
aconteceu dia 9 de novembro, em Passo Fundo (RS). A escolha foi
uma homenagem ao empenho do ex-ministro da Agricultura e
presidente da ABPA em defender a sanidade na produção. Durante o
encontro com os alunos, Turra falou sobre os desafios e
perspectivas do agro Brasileiro no cenário mundial.

II WORKSHOP DE MISSÕES
INTERNACIONAIS
A ABPA realizou, dia 8 de novembro, o II Workshop de Missões
Internacionais, com participação dos membros da equipe técnica e
comercial
das
empresas
associadas
exportadoras.
Realizado em São Paulo, o encontro teve como objetivo o
aperfeiçoamento e harmonização de conceitos, padrões e ações por parte
do
governo
e
do
setor
privado
brasileiro.
Na ocasião, o diretor-técnico da ABPA, Rui Vargas, abordou sobre
características dos produtos exportados, planos de ação, prevenções,
entre outros. Em seguida, a equipe de inteligência e acesso a mercados
abordou uma discussão sobre procedimentos das missões.
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REUNIÃO DA ALA EM LIMA, PERU
Ariel Mendes, diretor de Relações Institucionais da ABPA, participou da reunião da ALA – Associação
Latinoamericana de avicultura, em Lima (Peru), no final de outubro. No encontro, representantes dos
países da américa latina estiveram presentes e debateram sobre a criação da Fundação Ovum, a qual
será o braço operacional da ALA e terá por objetivo realizar, cursos, seminários e congressos com
destaque para o Congresso Latinoamericano de Avicultura realizado a cada 2 anos.
O diretor da ABPA, palestrou sobre o uso prudente de antimicrobianos e abordou o trabalho realizado
pela Aliança, no Brasil. Na ocasião foram debatidos também questões de bem-estar animal em
poedeiras, tema que tem sido visto no Brasil e que deve ser cuidadosamente tratado pela OIE.
Durante o encontro, foi proposto a organização de um simulado de influenza aviária que deverá ser
realizado em 2019 no Brasil, com participação do Panaftosa, OIE, OIICA e de representantes dos países
do mercosul.

DA NOSSA MESA PARA SUA MESA
A ABPA em parceria com a Apex-Brasil, lançou o livro de
realidade aumentada “From our table to your table” (Da
nossa mesa para a sua mesa).
A obra possui QR-Codes impressos em diversas páginas
que possibilitam a interatividade com vídeos através da
tela do celular. Para ver os conteúdos multimídia, basta
aproximar a câmera do seu smartphone nas páginas
identificadas com QR-Code, ou utilizar o aplicativo
Magipix, disponível nas plataformas Google Play e App
Store.
Confira o livro pelo link: http://www.abpa-br.org/book

Para o mesmo projeto, também foi produzido um vídeo
institucional da ABPA, idealizado por Manoel Petry, da
Agência Capella.
É possível conferir o vídeo no Canal da ABPA no
Youtube, pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=IISCmGR8S10
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
SIAVS 2019
O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior evento dos
setores no Brasil, está programado para acontecer entre 27 e 29 de agosto de
2019, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP). Iniciativa da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o SIAVS já conta com mais de 90% de sua
área comercial do evento vendida. O espaço de feira foi expandido em 30% na
comparação com a edição 2017. Entre as empresas que já reservaram espaço
no evento estão agroindústrias produtoras e exportadoras, casas genéticas,
empresas de equipamentos, laboratórios, nutrição, certificadoras, logística e
outros elos do setor. Além de ser uma das principais oportunidades de negócios
para os membros do setor produtivo, o SIAVS é um grande fomentador do
desenvolvimento técnico e conjuntural da avicultura e suinocultura.
Para isto, a organização do evento planeja uma programação qualitativa, com a participação de
palestrantes do Brasil e de vários outros países. O SIAVS conta, ainda, com uma série de atrações
paralelas gratuitas. No ano passado, mais de 15 mil visitantes de 51 países participaram do SIAVS. Em
torno de 1,7 mil congressistas participaram de uma das maiores programações de palestras do
agronegócio brasileiro, com mais de 100 palestrantes e painelistas. O Projeto Produtor, iniciativa
exclusiva do SIAVS voltada para os avicultores e suinocultores, atraíram 1,4 mil produtores ao Anhembi
Parque. Cerca de 150 empresas expuseram seus produtos e soluções na maior feira da avicultura e da
suinocultura do Brasil. Ao todo, 31 agroindústrias exportadoras de aves, ovos e de suínos participaram
do evento, participando de encontros com importadores, compradores do mercado interno e
fornecedores.

Acompanhe a ABPA nas redes sociais:
fb.com/abpabr
@abpabr

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 991689363

linkedin.com/company/abpa
@abpabr

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

Equipe:
Marcelo Oliveira Chefe de comunicação
Amanda Gomes Assist. de comunicação e estatística
Gislaine Gomes Secretária
José Luiz Pimenta Júnior Gerente de Mercados
Bruna Kassama Coord. de Inteligência e Acesso a Mercados
Gabriel Morelli Analista de Rel. Mercados
Laíz Foltran Assist. de Rel. Mercados

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