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“Depois do tombo de 3,28% em maio, o Índice
de Atividade Econômica do Banco Central (IBCBr) subiu em junho 3,29% em relação ao mês
137,95 anterior, feito o ajuste sazonal. Mesmo com a
forte alta, o indicador ainda ficou 0,1% abaixo
do nível registrado em abril. No segundo
137,83
trimestre, o IBC-Br teve baixa de 1% na
comparação com o primeiro, na série livre de
influências sazonais, mostrando o impacto
expressivo no período da greve dos
caminhoneiros, iniciada em 21 de maio, com
duração de 11 dias.” (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 INEC registra 101,6 pontos em julho, um
crescimento de 3,4% na comparação com o
mês anterior. A melhora da confiança do
consumidor reverte parcialmente a queda
observada em junho, de 3,8%, e eleva o
índice em 2,1% além do registrado em
julho de 2017. (Fonte: CNI)

FONTE: CNI
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ÍNDICES
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 10/08

FONTE: BACEN

“Os economistas do mercado financeiro elevaram de 4,11% para 4,15% sua previsão para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desse ano. A expectativa do mercado segue abaixo da meta de inflação,
que é de 4,5% nesse ano, e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. A meta terá sido
cumprida se o IPCA, a inflação oficial do país, ficar entre 3% e 6% em 2018. Para 2019, os economistas das
instituições financeiras mantiveram sua expectativa de inflação estável em 4,10%. A meta central do
próximo ano é de 4,25%, e o intervalo de tolerência do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%.”
(Fonte: G1)
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ÍNDICE ABRAS
Vendas reais de supermercados caem 0,7% em junho
O setor de supermercados registrou queda real de 0,70% nas vendas em junho na comparação com maio e
crescimento de 3,37% se comparado com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de
Vendas Abras. No primeiro semestre, houve expansão real de 2,00% em relação ao mesmo período de
2017. Em valores nominais, as vendas cresceram 5,37% no primeiro semestre. Em junho, apresentaram
alta de 0,55% em relação ao mês de maio e, quando comparadas a junho do ano anterior, aumento de
7,89%. Para o superintendente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, o
resultado de junho (-0,70%) em relação a maio foi impactado pela paralisação dos caminhoneiros.
(Fonte: Estado de Minas)
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ÍNDICE DE CONFIANÇA
DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO
SETE EM CADA DEZ EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO VEEM PIORA DA ECONOMIA EM JULHO
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) registrou queda mensal de 4,3% em julho, a maior
retração desde agosto de 2015 (-4,7%). A decepção com as condições correntes da economia (-13,6%) foi
decisiva para trazer o nível de confiança atual (103,91 pontos) ao menor patamar desde agosto de 2017
(103,10 pontos). Para 69,4% dos empresários, a economia piorou. Na comparação com julho de 2017,
houve aumento de 2,3%. (Fonte: CNC)

Fonte: CNC

ESTUDOS
Top 10 Global Consumer Trends for 2018
A Euromonitor International divulgou o estudo “Top 10 Global
Consumer Trends for 2018”.
Conforme o levantamento, as tendências que podem causar mais
transtornos para as empresas incluem a crescente adoção de
estilos de vida limpos, compartilhamento, frugalidade, ativismo
on-line, personalização e ascensão do consumidor investigativo.
Os consumidores continuarão questionando seus valores e
prioridades, bem como a ética dos negócios. O aumento do uso
das mídias sociais e do acesso à Internet continuará a fornecer
uma plataforma para que esses consumidores expressem suas
crenças e mudanças de comportamento. (Veja: Euromonitor
International)
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EXPORTAÇÕES
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO TOTALIZAM 463,1 MIL
TONELADAS EM JULHO
AVES: As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura
e processados) alcançaram 463,1 mil toneladas em julho, informa a Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). O número, 20,6% superior às 384 mil toneladas exportadas no sétimo mês de 2017, é o
maior fluxo mensal de embarques já registrado na história do setor.
O salto nas exportações geraram receita de US$ 711,6 milhões, desempenho 15,7% acima do alcançado
em julho do ano passado, com US$ 614,8 milhões.
“O número de exportações em patamar recorde é consequência direta do reestabelecimento dos níveis
dos embarques nos portos após o fim dos bloqueios nas estradas, bem como da normalização do fluxo
de dados no novo sistema de coleta de informações do MDIC. Ao mesmo tempo, mostra uma rápida
resposta do setor ao apoio do Governo, após os impactos da greve dos caminhoneiros”, analisa
Francisco Turra, presidente da ABPA.
Com o número significativamente maior das exportações do mês passado, o saldo dos embarques
registrados em 2018 reduziram os níveis de perdas acumuladas na comparação com o ano anterior.
Entre janeiro e julho deste ano, foram exportadas 2,3 milhões de toneladas, volume 8,2% abaixo das
2,505 milhões de toneladas efetivadas nos sete primeiros meses de 2017 (entre janeiro e junho, a
retração era de 13,5%). A receita das vendas internacionais neste ano totalizaram US$ 3,675 bilhões,
número 12,4% menor que os US$ 4,197 bilhões obtidas no ano passado.
“Considerando a data de início da nova metodologia, o acumulado em exportações de carne de frango
alcançou até aqui médias mensais superiores a 320 mil toneladas, ritmo próximo dos padrões normais
para o setor de carne de frango. Além disto, se somados os últimos dois meses, a média registrada
também indica recuperação do fluxo de exportação próximo de 350 mil toneladas”, ressalta Ricardo
Santin, diretor-executivo da ABPA.
CARNE SUÍNA IN NATURA – As exportações de carne
suína in natura totalizaram em julho 57 mil
toneladas, volume 17,1% acima do registrado no
mesmo período do ano passado, quando foram
embarcadas 48,7 mil toneladas.
Com este
desempenho, a receita do setor chegou a US$ 105,8
milhões, número 13,8% inferior que o saldo de julho
de 2017, com US$ 122,7 milhões.
As exportações entre janeiro e julho totalizaram
293,7 mil toneladas, volume 14,2% menor que as
342,4 mil toneladas embarcadas nos sete primeiros
meses do ano passado. A receita das vendas chegou a
US$ 619,3 milhões, resultado 28,2% menor que os US$
863 milhões obtidos em 2017.
“O comportamento visto nas exportações de carne suína é influenciado pelos mesmos fatores
registrados da carne de frango. Ao mesmo tempo, perduram as fortes compras de produtos pelos
chineses, reduzindo os impactos do embargo russo ao setor brasileiro. Apesar disto, se considerarmos
a média dos dois últimos meses somados, vemos volumes de embarques de 43,4 mil toneladas, dado
em patamar próximo ao da média registrada em 2017”, analisa Santin.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
CHINA: LÍDERES DEBATEM DUMPING
A defesa brasileira sobre a equivocada acusação chinesa de praticas de dumping nas exportações de
carne de frango esteve na pauta de um encontro bilateral entre o presidente brasileiro, Michel Temer,
e o líder chinês Xi Jinping, no final de julho, em Johanesburgo (África do Sul).
Atendendo a uma solicitação feita pela ABPA
diretamente ao Planalto, à Casa Civil e à Secretaria
geral da Presidência, Temer solicitou a suspensão da
aplicação das tarifas provisórias de direito
antidumping, aplicadas pelo Governo Chinês por
decisão do MOFCOM (Ministério do Comércio local).
No encontro, o presidente do Brasil apresentou os
argumentos destacados pelo setor produtivo,
juntamente com o Ministério das Relações Exteriores,
que comprovam a ausência de quaisquer danos ao
mercado chinês decorrentes das exportações de
carne de frango do Brasil.

Foto: Mike Hutchings/Pool via AFP

Além da carne de frango, a situação do açúcar brasileiro também foi abordada na reunião. O saldo
do encontro foi recebido com otimismo pelo setor e pelo próprio Governo do Brasil. A reunião
ocorreu durante a 10ª Cúpula do BRICS, entre os dias 25 e 27 de julho.

NOVA TABELA DE FRETE: OPOSIÇÃO SETORIAL
A ABPA apresentou posicionamento público contrário à oficialização da nova tabela de frete, por meio
da Lei n° 13.703, publicada no Diário Oficial da União (DOU). A ABPA destaca que o tabelamento causa
um grave cenário de insegurança jurídica, o que tem impacto na comercialização de insumos. Como
consequência, há uma forte elevação dos custos embutidos pelo transporte, que acarretarão em
elevações de preços ao consumidor, impactando diretamente a inflação.
Em seu comunicado, a ABPA ressaltou que a competitividade nacional e internacional do País está em
jogo neste momento. A questão logística, que já é um entrave para a capacidade produtiva nacional,
passou a ser um fator de retenção de negócios. Com o menor fluxo produtivo, os custos da nova tabela
poderão desencadear impactos na manutenção dos postos de trabalho e causar inflação.
A entidade ressaltou ainda que, para a avicultura e a suinocultura do Brasil, há uma clara deturpação no
papel que esta tabela deveria ter, que seria estritamente de referência. Todos pagarão um preço
elevado pelo tabelamento, sejam produtores, consumidores e até mesmo os transportadores.
Antes da publicação, a associação já havia realizado incontáveis gestões via Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), Ministério dos Transportes e outros organismos do Governo, além de um
comunicado em conjunto com a ABIEC e a ABIOVE pedindo veto total ou supressão de um artigo que
determinava sanções pelo não-cumprimento da legislação.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
MISSÃO RÚSSIA: CARNE SUÍNA
Rui Vargas, diretor-técnico da ABPA acompanhou entre os dias 22 e 25 de julho a missão técnica do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) voltada a esclarecer questões do embargo de
carne suína brasileira pela Rússia. Foram feitas reuniões prévias entre a ABPA e os técnicos da embaixada
para suprir as autoridades russas de informações sobre a cadeia produtiva animal livre de ractopamina. A
ABPA deu suporte e apoio ao Diretor do DIPOA, Alexandre Pontes e à coordenadora de Controle e
Avaliação CGCOA/DIPOA, Ana Lucia de Paula Viana durante a missão. As reuniões foram bastante positivas
e terminaram em consenso entre as autoridades russas de que o Brasil sempre cumpriu as exigências. O
tema também foi tratado pelo presidente do Brasil, Michel Temer, e pelo presidente Russo, Vladmir
Putin, durante a Reunião de Cúpula do BRICS, realizada recentemente na África do Sul.

SELO MELHOR DO AGRO
A ABPA aderiu à marca "Brazil Agro - Good for Nature",
lançada pelo ministro Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) durante o Global Agribusiness
Forum (GAF 18), evento internacional realizado nos dias 23
e 24 de julho, em São Paulo (SP).
A marca faz parte da estratégia para abertura, ampliação e
promoção no mercado internacional do agronegócio
brasileiro, para consolidar o Brasil como grande produtor e
exportador de alimentos seguros.
Após a adesão, a ABPA agora definirá os critérios que serão determinados para a auditoria das empresas
que poderão utilizar a marca. Um comunicado deverá ser encaminhado nos próximos dias para a
consolidação do processo.

WORKSHOP DO AGRONEGÓCIO
Para abordar a força do agro no Brasil, o presidente da
ABPA, Francisco Turra realizou uma palestra dia 31 de
julho, no Workshop do Agronegócio, em Ibiraiaras.
Turra destacou questões de disponibilidade e
produtividade de grãos, além da exportação de milho
e farelo de soja. A produção e venda de aves, bovinos
e suínos também fez parte da apresentação.
"Graças à tecnologia e à capacitação, podemos
produzir mais com muito menos. Um produtor que há
50 anos alimentava sozinho 26 pessoas, hoje alimenta
155.
Um crescimento contínuo que deve persistir nas próximas décadas, com o aumento da demanda, maior
automatização e ampliação dos contratos com grandes mercados importadores”, afirma, destacando as
oportunidades existentes na expansão desses segmentos. Francisco Turra também falou sobre o
crescimento sustentável do agronegócio, diferenciais e caminhos para a expansão comercial. O exministro reforçou o status sanitário da produção brasileira e abordou sobre a solidificação da imagem do
produto no exterior e abertura de mercados em diferentes países.
Realizado pela cooperativa Sicredi, o Workshop do Agronegócio foi voltado a agricultores do Noroeste do
Estado.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
FÓRUM SUL FOR EXPORT
O presidente da ABPA, Francisco Turra
participou da 4ª edição do Fórum Sul for
Export e palestrou sobre a importância do
Compliance para o comércio exterior
brasileiro. “Nunca, nenhum país para onde
exportamos voltou reclamando da qualidade
da proteína animal que entregamos. Mas
precisamos fazer o compliance, ter mais
transparência para poder dizer ‘estamos livre
disso’. Compliance é vital para que o nosso
setor continue exportando”, destacou o
presidente da ABPA.
O evento aconteceu no dia 7 de agosto, na
sede da Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc), em Florianópolis.

Foto: Fernando Willadino/Fiesc

Entre os debatedores também estavam Maria Teresa Bustamante, presidente da Câmara de Comércio
Exterior da Fiesc; Reinaldo Tockus, superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep); e Cezar Luiz Muller, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(Fiergs). Eduardo Vasconcelos, da Whirpool Institutional Relations and Innovation, falou sobre Inovação e
Competitividade.

XP DATAGRO AGRIFINANCE BRAZIL
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA, participou do
painel Desafio à competitividade das exportações
brasileiras e defendeu o reforço no sistema de
governança das empresas, as práticas de compliance,
durante a 3ª edição do XP Datagro Agrifinance Brazil, no
dia 7 de agosto.
Neste painel também debateram Leonardo Alencar,
Business Intelligence Executive Manager da Minerva; Luis
Barbieri, diretor-executivo de Oleaginosas da Louis
Dreyfus Company e Antonio Camardelli, presidente da
Abiec.

Anutec Brazil 2018
O evento contou com o debate de especialistas em torno das
principais tendências relacionadas ao setor de proteína animal,
desde a produção até a comercialização. O gerente de
inteligência e acesso a mercados da ABPA, José Luiz Pimenta,
apresentou os desafios e oportunidades do setor de proteína
animal brasileiro em face da atual conjuntura econômica e
comercial em nível nacional e internacional.
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44º DIA NACIONAL DO PORCO
A cadeia produtiva de suínos esteve em debate no dia 10 de
agosto, em Rodeio Bonito. O município sediou o 44º Dia
Estadual do Porco, evento promovido pela Acsurs –
Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul.
Na programação, Francisco Sérgio Turra, presidente da
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), apresentou
uma análise do mercado e apontou os principais desafios da
cadeia. Na ocasião, também houve espaço para que
candidatos ao governo do estado falassem de seus projetos.

PAINEL DE MINISTROS NA AGROLEITE
No dia 16/08, Francisco Turra, ex-ministro da agricultura e
presidente da ABPA, fez uma palestra na Agroleite, evento
técnico voltado para todas as fases da cadeia do leite,
sediado no município de Castro-PR, entre os dias 14 a 18 de
agosto. Em seu painel estavam também os ex-ministros
Roberto Rodrigues e Alysson Paollinelli. Eles discutiram sobre
"Cenários: ontem, hoje e amanhã, perspectivas globais de
produção"

SANIDADE AVÍCOLA: AÇÃO RÁPIDA
O Diretor de Relações Institucionais da ABPA, Ariel Mendes, fez parte do grupo de trabalho que se reuniu
entre os dias 14 e 16 de agosto, em Guayaquil (Equador) para debater estratégias para respostas rápidas
em ações voltadas para a preservação da sanidade avícola da América do Sul, especialmente em relação
à Influenza Aviária.
A ação foi organizada pelo Serviço de Inspeção de Saúde
Animal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA-APHIS). Mendes foi o representante brasileiro na
ação, juntamente com o auditor fiscal do Departamento de
Saúde Animal do MAPA, Carlos Pizarro Borges.
Entre os objetivos do Workshop estão a melhora da na
detecção precoce de surtos de enfermidades, planejamento
orçamentário para compra de suprimentos, garantia de
qualidade na coleta de amostras, métodos de sacrifício,
eliminação de aves mortas e sacrificadas, entre outros
pontos.
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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