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O índice de atividade calculado
pelo BC passou de 139,03 pontos
para 139,68 pontos na série
dessazonalizada de julho para
agosto. Este é o maior patamar
para o IBC-Br com ajuste desde
junho de 2015 (139,95 pontos).
(Fonte: Estado de Minas)

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 de Confiança do Consumidor
(INEC) registra 105,9 pontos em
setembro, após um aumento de 1,1% em
relação a agosto. Apesar de modesto,
esse avanço é o terceiro consecutivo – o
INEC acumula crescimento de 7,7% no
último trimestre.
(Fonte: CNI)

FONTE: CNI
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ÍNDICES
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 19/10

FONTE: BACEN

“A mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial em 2018 teve a sexta alta
consecutiva, de 4,43% para 4,44%, segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC). No começo de
setembro, o ponto-médio das expectativas para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) estava em 4,05%. Para 2019, a mediana para a inflação oficial brasileira também teve novo ajuste para
cima, de 4,21% para 4,22%, segunda alta seguida. Para os próximos 12 meses, a estimativa saiu de 4,03% para
4,02% de aumento.” (Fonte: Valor Econômico)
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ÍNDICE ABRAS
“As vendas em supermercados apresentaram alta real de 3,64% em agosto 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 julho, as vendas subiram 1,35% em termos reais. No
acumulado de janeiro a agosto, o crescimento real foi de 1,99% na comparação com o mesmo período
do ano passado. Em termos nominais, sem descontar a inflação, o crescimento foi de 7,97% em agosto
comparado com o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o
aumento nominal é de 5,48%.” (Fonte: Correio Braziliense)
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PIB: RECUPERAÇÃO
A economia brasileira segue em processo de
recuperação, em ritmo mais gradual do que o esperado
no início do ano. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu
no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior,
pelo sexto período consecutivo. Do lado da oferta,
destacou-se
o
comportamento
distinto
dos
componentes, com recuos mais expressivos nos
desempenhos da indústria e dos segmentos do setor
terciário mais sensíveis à atividade fabril – como o
comércio e transporte –, repercutindo a paralisação do
setor de transportes de carga ocorrida no final de maio.
A maioria das atividades do setor de serviços,
entretanto, cresceu a taxas superiores à média dos
quatro trimestres anteriores.
No âmbito da demanda, destacaram-se os impactos da retração nos gastos com investimentos e a
desaceleração no consumo das famílias, em linha com o arrefecimento dos indicadores de confiança
de consumidores e de empresários. A projeção central para o crescimento do PIB em 2018 foi reduzida
para 1,4%, ligeiramente inferior à projeção divulgada no Relatório de Inflação de junho (1,6%). Para
2019, ainda com elevado grau de incerteza e condicionado ao cenário de continuidade das reformas e
ajustes necessários na economia brasileira, projeta-se crescimento do PIB de 2,4%.
Fonte: BACEN

ÍNDICE DE CONFIANÇA
DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO
Após cinco meses, a confiança dos empresários do comércio voltou a crescer. Esse resultado, no
entanto, não indica qualquer tendência de retomada de investimentos no setor. A deterioração das
condições de consumo – decorrente da desvalorização cambial, da elevação das tarifas, da lenta
recuperação do mercado de trabalho e, principalmente, da indefinição do cenário político – deverá
levar o setor a crescer em ritmo mais lento até o fim do ano.

Fonte: CNC
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ESTUDOS
Relatório das Macrotendências Mundiais
A FIESP lançou em setembro o estudo
Macrotendências Mundiais. O estudo aborda as
mudanças que poderão e que devem ocorrer em
diversos setores futuramente.
Conforme o relatório, em 2030, a demanda por
alimentos será maior, assim como a utilização de
recursos naturais, insumos e energia. As oportunidades
de crescimento para o Brasil são positivas uma vez que
o território dispõe de nichos potenciais.

Acesse aqui o relatório completo sobre as Macrotendências Mundiais.
Acesse aqui a apresentação sobre as Macrotendências Mundiais.

EXPORTAÇÕES DE SETEMBRO
As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram
363,8 mil toneladas em setembro. Apesar de superar a
média de exportações registradas em 2017 (de 360 mil
toneladas mensais), o desempenho registrado no nono mês
de 2018 foi 6% inferior que o total exportado em setembro
de 2017, com 387,1 mil toneladas.
Em receita, o saldo de setembro alcançou US$ 582,3
milhões, número 8,8% menor que os US$ 638,6 registrados
no mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, as vendas de carne de frango para o exterior chegam a 3,060 milhões de toneladas,
volume 7,5% menor que as 3,308 milhões de toneladas registradas entre janeiro e setembro de 2017. Já
em receita, o saldo de 2018 é de US$ 4,889 bilhões, 11,5% menor que o resultado das vendas acumuladas
nos nove primeiros meses de 2017, com US$ 5,523 bilhões.
Carne suína in natura – Em setembro, os embarques de carne suína in natura totalizaram 48 mil
toneladas, volume 8,6% menor que as 52 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Em
receita, a retração é de 12,4%, com US$ 110,8 milhões em setembro de 2018, contra US$ 126,5 milhões do
nono mês de 2017.
Entre janeiro e setembro de 2018, as exportações deste produto chegaram a 395,9 mil toneladas, número
12,8% menor que as 453 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2017. Em receita a diferença é
de 26,9%, com US$ 828,5 milhões em 2018, e US$ 1,132 bilhão em 2017.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
CAMPANHA DE IMAGEM NA UNIÃO EUROPEIA É LANÇADA
A ABPA lançou uma campanha internacional de imagem dos setores exportadores da cadeia produtiva,
durante o Salon International de l'Alimentation (SIAL), em Paris (França).
Aprovada durante o Encontro dos Presidentes, que determinou a criação de um comitê composto por
representantes dos setores público, da ABPA e de associadas, a ação é realizada em parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
Seu grande objetivo principal é o fortalecimento da imagem da proteína animal brasileira no mercado
internacional. A primeira etapa da campanha será voltada para a União Europeia. Bélgica, Holanda,
Alemanha, França e Reino Unido são os alvos-prioritários.
A campanha envolverá ações em feiras e outras
iniciativas de promoção de imagem junto aos
stakeholders e ao público consumidor.
Para dar início aos trabalhos, foi realizada uma coletiva
de imprensa para o lançamento da campanha no estande
da avicultura e da suinocultura do Brasil na SIAL Paris,
além da constituição de um comitê técnico para levantar
demandas e anseios do bloco sobre os produtos do setor.
FOTO: Manoel Petry

“Os países do Bloco Europeu são importantes formadores de opinião para o mundo. Exatamente por isto,
queremos reforçar a imagem do produto brasileiro neste valioso mercado, não apenas para ampliar o
fluxo de exportação, como também para fortalecer a percepção do consumidor europeu sobre as
verdadeiras características do produto brasileiro, como a qualidade diferenciada, o status sanitário e o
perfil sustentável da produção”, ressalta Francisco Turra, presidente da ABPA.
A Sopexa CAP Amazon é a agência de marketing e relações públicas contratada para a ação. De origem
francesa, essa agência brasileira tem uma rede global de parceiros em 73 países, e é especializada em
pauta agroalimentar.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
SIAL PARIS: ABPA E APEX LIDERAM MAIOR AÇÃO EM FEIRAS JÁ
REALIZADAS PELA AVICULTURA E SUINOCULTURA
A ABPA em parceria com a Apex-Brasil liderou a maior ação
em feiras já realizada pela avicultura e pela suinocultura do
País, entre os dias 21 e 25 de outubro, durante o Salon
International de l'Alimentation (SIAL), em Paris (França).
Vinte e duas empresas exportadoras de aves, ovos e de
suínos participaram da ação no espaço da ABPA. Foram
elas: Alibem, Avenorte, BRF, Coasul, Copacol, C Vale, Dália,
Ecofrigo, Frimesa, GT Foods, Integra, Jaguafrangos, Lar,
Netto Alimentos, Nutribras, Pif Paf, Saudali, Seara, SSA,
Uniaves, Vibra e Zanchetta.
A ação viabilizou a realização de US$ 380 milhões em negócios, que serão consolidados ao longo dos
próximos 12 meses. São vendas e novos contatos com mercados da Ásia, Europa e África. Até mesmo
países da América do Sul fecharam negócios com exportares brasileiros em Paris.
Uma grande estrutura de mais de 650 metros quadrados foi preparada
especialmente para ação no evento, com uma série de atrações
incluídas. Entre elas, a área gastronômica comandada pelo Chef gaúcho
Marcelo Bortolon, com o serviço de milhares de pratos à base de carne de
frango e de ovos produzidos no Brasil - como o tradicional galeto com
polenta.
Durante o SIAL também foi realizado o lançamento da obra "Da nossa mesa
para a sua mesa", um livro de realidade aumentada idealizado por Manuel
Petry, da Agência Capella. Em suas páginas, o livro reúne fotos de
produtores e colaboradores que produzem alimentos que vão para as suas
famílias e para famílias de mais de 150 países. Foram mais de 800 horas de
trabalho dedicados à ação, percorrendo mais de 5 mil quilômetros pelo
interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Paralelamente, uma área de interatividade foi construída no espaço da
ABPA na SIAL, com vídeos em 360° em óculos de realidade virtual,
demonstrando o funcionamento das granjas de aves e de suínos do Brasil.
Cerca de 5 mil importadores e potenciais clientes estiveram no espaço da
avicultura e da suinocultura do Brasil.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
ENTIDADE MUNDIAL DA SUINOCULTURA
Brasil e Espanha avançam para a construção de uma entidade
mundial de suinocultura. O presidente da ABPA, Francisco Turra,
e o diretor-executivo Ricardo Santin estiveram em Madri para
reunião com representantes da Interporc, entidade que reúne
toda a cadeia produtiva espanhola do segmento.
A proposta é unificar os grandes produtores mundiais de carne
suína em uma agenda conjunta em temas técnicos e assuntos
que não envolvam questões comerciais. A estratégia conjunta
avançou ainda mais em reunião na quinta-feira (18/10) entre
brasileiros e espanhóis, que estão liderando o processo. O
modelo idealizado é semelhante ao adotado pelo IPC (sigla em
inglês para Conselho Mundial da Avicultura), com foco em
assuntos técnicos.
No encontro realizado em Madri, foi definido que o Brasil
convidará países da América Latina para fazerem parte da futura
entidade. A Espanha ficará encarregada da União Europeia e do
Canadá.

FÓRUM LIDERANÇAS 2018
A ABPA realizou dia 19 de setembro, em São Paulo, o Fórum Lideranças ABPA. O evento reuniu os
líderes das empresas associadas à ABPA e também contou com a presença dos candidatos à vicepresidência do Brasil. Dentre as candidaturas convidadas e que aceitaram participar do evento estavam:
Kátia Abreu (candidata à vice-presidência de Ciro Gomes – PDT), Ana Amélia Lemos (candidata à vicepresidência de Geraldo Alkimin – PSDB), e Christian Lohbauer (candidato à vice-presidência de João
Amoedo – NOVO). Na ocasião, os candidatos puderam apresentar suas propostas relacionadas ao setor de
proteína animal e receberam de Francisco Turra, presidente da ABPA, um documento com propostas da
avicultura e suinocultura para o plano de governo.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:

ABERTURA DO MERCADO INDIANO
O presidente da ABPA, Francisco Turra, comemorou a abertura do mercado
indiano para a carne suína do Brasil, conforme anúncio feito pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
De acordo com Turra, as negociações entre brasileiros e indianos para a
viabilização das exportações de carne suína estavam na pauta das relações
comerciais dos dois países há, pelo menos, quatro anos, a partir de um pedido
feito pela ABPA ao Governo Brasileiro. A agilização das tratativas ocorreu após
visita do Ministro Blairo Maggi à Índia.
País com a segunda maior população mundial, com 1,3 bilhão de habitantes,
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), e crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) acima de 6%, de acordo com o Banco Mundial, a Índia é um dos
mais ambicionados mercados para o setor de proteína animal mundial no futuro,
explica Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

COLETIVA ÁRABE
A ABPA recebeu em sua sede, no dia 3 de outubro, cinco
jornalistas de países árabes trazidos pela Fambras – Federação
das Associações Muçulmanas do Brasil para uma coletiva de
imprensa. Na ocasião, o diretor-executivo da ABPA, Ricardo
Santin, e o diretor-técnico, Rui Vargas apresentaram as vantagens
competitivas, a qualidade do produto e os motivos pelos quais o
Brasil segue como um importante parceiro no auxílio à segurança
alimentar das nações árabes. A missão tem como objetivo mostrar
mais detalhes sobre o sistema produtivo do Brasil, que é o maior
produtor e exportador de carne de frango do mundo.

FRETE: AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TABELAMENTO
Ariel Mendes, diretor de relações institucionais da ABPA, e José Perboyre, diretor financeiro e
administrativo da associação, participaram dia 9 de outubro da audiência pública, em Brasília-DF,
decidida pelo governo federal após a greve dos caminhoneiros que paralisou o país na segunda metade
de maio. Na reunião, a ABPA e demais entidades representativas do setor do agronegócio e da indústria,
por meio do Grupo Frete sem Tabela, se posicionaram novamente contra o estabelecimento de uma
tabela para o preço de fretes rodoviários.
O grupo considera inconstitucional a lei sobre o tabelamento,
assim como os reajustes para as tabelas e o estabelecimento
de multas para supostos descumprimentos dessas normas.
“Estabelecer multas e fiscalização sem critérios técnicos
claros e à revelia da regulação da própria lei só aumenta a
insegurança para empreender no Brasil”, afirmou o movimento
em nota. “Essas decisões apenas aumentam a insegurança
jurídica do setor produtivo, prejudicando a comercialização de
produtos e insumos e impactando o custo de alimentos,
levando a mais inflação”, acrescentou o movimento.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
ABPA ENTREGA CERTIFICADO DE COMPARTIMENTAÇÃO À
HENDRIX GENETICS
O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco
Turra, entregou ontem à Hendrix Genetics o certificado de compartimento
avícola de reprodução livre de Influenza Aviária e da doença de Newcastle,
concedido pelo Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. A compartimentação é um programa que consiste,
basicamente, na estruturação da produção em compartimentos, que mapeiam
e isolam plantas e estruturas de granjas.
Com este modelo produtivo, a reação a eventos epidemiológicos será mais rápida e de mais fácil controle,
reduzindo os impactos econômicos gerados e dando maior segurança sanitária à cadeia produtiva. Ao
mesmo tempo, por estar isolado, o sistema compartimentado proporciona melhores garantias de
continuidade das vendas internacionais em caso de eventualidades sanitárias.
O certificado de compartimentação é conferido a empresas e granjas produtoras de aves e de genética
avícola que sigam, de maneira voluntária, recomendações de biosseguridade recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A compartimentação envolve todas as unidades de produção
de uma propriedade.
Francisco Turra, presidente da associação, ressaltou a importância da conquista da empresa, que é
associada à ABPA. “Para nós é uma imensa satisfação participar deste momento, pois é mais uma garantia
de qualidade que temos a oferecer aos nossos muitos mercados”, salientou.
Com a Hendrix Genetics, o Brasil passa a ter quatro compartimentos avícolas, dos quais três são de
reprodução e um de produção de carne de frango. O País é pioneiro na implantação deste sistema de
proteção sanitária.

CADEC – AVES E SUÍNOS
Representantes da ABPA, participaram da reunião
esclarecimentos da Lei n° 13.288/2017, conhecida
Integração, na sede da Avimig, em Belo Horizonte – MG.
como objetivo principal discutir aspectos relacionados à
das Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e
Integração (CADEC).

técnica e de
como Lei de
A reunião teve
implementação
Conciliação da

A legislação exige a formação da comissão em cada unidade industrial.
Além disso, a Cadec deve contar com o mesmo número de representantes
do setor produtivo e das empresas, com regimento interno próprio, que
define, entre outras coisas, a periodicidade das reuniões.
Informações a respeito do assunto poderão ser obtidos pelo email:
ariel.mendes@abpa-br.org
Reuniões semelhantes serão realizadas nas próximas semanas em Porto
Alegre (RS), dia 7 de novembro, Campinas (SP) 27 de novembro,
Florianópolis (SC), Maringá (PR), e Recife (PR).
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
PALESTRA: O FUTURO DO AGRO
Francisco Turra, presidente da ABPA, participou no dia
10 de outubro, em Atibaia, da mesa redonda do evento
Horizons – O Futuro do Agronegócio. Na ocasião foi
abordado o tema “Como o Brasil ode aumentar sua
produtividade em 40% para atender a crescente
demanda mundial de alimentos?”. Além de Turra, a
mesa foi composta por Arnaldo Jardim, como
mediador, Antonio Camardelli, presidente da Abiec,
Ricardo Neukirchner, presidenteda PeixeBR e Roberto
Hugo Jank jr., vice-presidente da Abraleite.

FINANCIAL TIMES – AMERICAS SUMMIT 2018
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA realizou
uma apresentação no evento Financial Times –
Americas Summit 2018, dia 16 de outubro, no Rio
de Janeiro. Na ocasião, Santin abordou os desafios
e oportunidades enfrentados pelas nações
produtoras de commodities em toda a região e o
papel
central
que
desempenharão
no
fornecimento de matérias-primas ao mundo.

SEMANA DO OVO 2018
O ovo deverá encerrar este ano com o maior índice de consumo per
capita da história. A previsão é de que o consumo per capita no Brasil
alcance 212 unidades, 10,4% maior que as 192 unidades registradas no ano
passado. Apesar do forte crescimento, o consumo brasileiro ainda está
relativamente baixo, na comparação com outros países.
A produção também deverá apresentar elevação de até 10% neste ano,
em relação às 39,9 bilhões de unidades produzidas em 2017, chegando a
44,2 bilhões de unidades, uma média de 84 mil ovos produzidos por
minuto. Neste sentido, a Semana do Ovo, projeto realizado pelo Instituto
Ovos Brasil entre os dias 7 a 12 de outubro, desempenha papel
fundamental para levar informação, esclarecer mitos e promover o
consumo de ovos no Brasil.
Com diversas ações promocionais, palestras, distribuições de brindes e degustações promovidas pelo
Instituto Ovos Brasil, empresas e outras entidades do setor produtivo, a Semana do Ovo busca ampliar a
conscientização sobre o potencial nutritivo do ovo, um alimento completo e fundamental para a
alimentação humana. Saiba mais pelo site www.ovosbrasil.com.br.
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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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