INFORME INSTITUCIONAL
E CONJUNTURAL
Nº01 | JUN/JUL 2018
Senhores associados,
A partir deste mês, a ABPA passará a disponibilizar o Informe Institucional e Conjuntural, um novo
serviço prestado pela associação.
O novo Informe reunirá dados de fontes consagradas disponíveis no mercado, permitindo ao associado
uma análise ampliada de conjuntura, cenários de custos e preços. Ao mesmo tempo, o Informe
apresentará informações relevantes sobre o trabalho da ABPA para o setor produtivo.
Esta é uma edição experimental. Por isto, fiquem à vontade para fazer sugestões – que podem ser
enviadas para o e-mail informes@abpa-br.org.
Boa leitura!
FRANCISCO TURRA – PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL - ABPA

IBC - BR
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO BANCO CENTRAL
Observado

Dessazonalizado

Considerado uma 'prévia' do Produto
Interno Bruto (PIB), O IBC-Br apontou
queda de 3,34% na passagem de abril
133,40 para maio, na série com ajustes. Foi
o pior resultado já registrado na
132,82 série do índice, que começa em
2003.
(Fonte: Valor Econômico)
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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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CONAB ELABORAÇÃO: ABPA 2016/17: ESTIMATIVA DA CONAB * ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, MILHO E SOJA

INEC - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
O INEC mostra recuo expressivo da
confiança do consumidor. O índice
registra queda de 3,8% na passagem de
maio para junho, atingindo 98,3
pontos. A queda de junho é a maior
em dois anos, desde abril de 2016,
quando o INEC ficou em 97,5 pontos.
(Fonte: CNI)
FONTE: CNI

ÍNDICES
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 20/07

A mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial em 2018 saiu de 4,15% para
4,11%, segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada nesta segunda-feira. É a
segunda queda consecutiva, depois de oito semanas seguidas de alta. Para 2019, as expectativas para o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) se mantiveram em 4,10%, patamar em que está já
há seis semanas agora. Para os próximos 12 meses, a estimativa teve seu nono corte consecutivo, de 3,77%
para 3,70%. (Fonte: Valor Econômico)

FONTE: BACEN

FONTE: BACEN
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PIB: RECUPERAÇÃO
A economia brasileira segue em processo de
recuperação, em ritmo mais gradual do que o
considerado na edição anterior do Relatório de
Inflação do Banco Central. O PIB cresceu no primeiro
trimestre do ano, em relação ao trimestre anterior,
pelo quinto período consecutivo. Do lado da oferta,
destacou-se o aumento da produção agropecuária em
ambiente de desaceleração da atividade da indústria.
A demanda doméstica continua em trajetória de
retomada com crescimento consistente do consumo
das famílias e do investimento. A projeção de
crescimento do PIB para este ano é de 1,6%, abaixo da
apresentada no Relatório de Inflação de março,
refletindo retomada em ritmo mais lento do que o
previamente esperado. A paralisação no setor de
transporte de cargas no mês de maio dificulta a
leitura da evolução recente da atividade econômica.
Dados referentes ao mês de abril sugerem atividade mais consistente que nos meses anteriores.
Entretanto, indicadores referentes a maio e, possivelmente, junho deverão refletir os efeitos da referida
paralisação, afetando a dinâmica da atividade no segundo trimestre e influenciando a revisão da projeção
de crescimento anual. Fonte: BACEN
Fonte: BACEN

ÍNDICE DE CONFIANÇA
DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO
CONFIANÇA DO COMÉRCIO TEM QUEDA APÓS GREVE DOS CAMINHONEIROS: O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), recuou para 109 pontos no mês de junho. Na comparação com maio, o indicador teve uma
redução de 3,5%, na série com ajuste sazonal. Já ante o mesmo período de 2017, o aumento foi de 6,9%.O
resultado do Icec aponta que a greve dos caminhoneiros comprometeu a percepção dos varejistas em
relação à economia nas condições correntes. Este subíndice teve uma redução de 8,1% de maio para
junho – maior retração registrada nesse quesito desde novembro de 2015. Na opinião de 62,3% dos
entrevistados, houve piora no cenário econômico.Entre os três subíndices que avaliam as condições de
investimento do comércio, a contratação de funcionários foi a mais afetada pela greve dos
caminhoneiros, com redução de 1,8% na comparação mensal. Apesar desse recuo, o indicador segue no
campo positivo com 113,7 pontos e alta de 8,7% na comparação com junho de 2017. Em relação aos
estoques, após o fim da crise de desabastecimento causada pela greve dos caminhoneiros, levantamento
da CNC apontou que 15,2% dos varejistas brasileiros ainda consideram o nível abaixo do adequado.
Nos três meses anteriores à paralisação, esse
indicador foi em média de 13,8%.Entre os
varejistas especializados em bens de consumo não
duráveis, a CNC avalia que os estoques já se
encontram praticamente normalizados. Já no
varejo de bens de consumo não duráveis, a
sensação de desabastecimento é mais persistente,
apontada por 17,2% dos entrevistados.(Fonte: CNC)

Fonte: CNC
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ESTOQUES DO VAREJO AINDA ESTÃO AQUÉM DO ADEQUADO EM 17 ESTADOS: Duas semanas após a
crise de desabastecimento decorrente da greve dos caminhoneiros, 15,2% dos varejistas brasileiros
ainda consideram o nível dos estoques nos estabelecimentos comerciais como abaixo do adequado.
Nos três meses que antecederam a greve dos caminhoneiros, esse percentual foi, em média de
13,8%. A situação dos estoques, no entanto revela situações distintas tanto no plano regional, quanto
nas categorias de uso do varejo. Pode-se dizer que o equilíbrio dos estoques em relação ao ritmo
de vendas já foi praticamente normalizado entre os varejistas especializados na comercialização de
bens de consumo não duráveis, justamente os primeiros a sentirem os efeitos da crise
de desabastecimento. Segundo 11,8% desses entrevistados, o nível dos estoques ainda se encontra
abaixo do adequado – percentual semelhante à média trimestral anterior à crise de abastecimento
(11,2%). Ainda assim, em alguns Estados, a percepção de baixa nos estoques ainda é significativa.
(Fonte: CNC)

Fonte: CNC
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ÍNDICE ABRAS
ALTA REAL DE 4,74%
O setor de supermercados registrou aumento real de 4,71% nas vendas no mês de maio na comparação com
o mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O
resultado já leva em conta a inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, as vendas reais cresceram 1,92% ante igual
período de 2017, segundo a Abras. Já a comparação do desempenho de maio com o do mês anterior, abril,
é uma alta de 3,46%. Em termos nominais, sem descontar a inflação, o crescimento de vendas em maio é
de 7,69% ante o mesmo mês de 2017. No acumulado de cinco meses, o crescimento nominal é de 5,23%.
(Fonte:AE/Estado de Minas)
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ESTUDOS:
VISÃO 2030 - O FUTURO DA AGRICULTURA BRASILEIRA
A Embrapa lançou este mês o estudo "Visão 2030 - o Futuro da
Agricultura Brasileira". Um dos pontos altos do levantamento é o
elevado engajamento da população às novas tecnologias.
Conforme o levantamento, apesar da baixa escolaridade no
Brasil, (51% concluiu apenas o ensino fundamental e há elevado
índice de analfabetismo funcional), o ativismo dos consumidores
deve crescer nas próximas décadas em razão de seu maior acesso a
informações por meio das mídias sociais. Segundo o levantamento,
61% dos produtores já usam smartphones e o whatsapp já é o
principal meio de comunicação na zona rural, utilizado por 96% dos
produtores com acesso à internet. (Fonte: Embrapa)

Economic Impact of the Brazilian Trucker Strike
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês) apresentou um
levantamento sobre os impactos da Greve dos Caminhoneiros, em um levantamento que
considera as projeções de perdas apresentadas por diversos setores do Brasil - entre eles, a
avicultura e da suinocultura. A analise pode ser acessada pelo link.
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GREVE DOS CAMINHONEIROS
Entre os dias 21 de maio e 01 de junho, o Brasil viveu um de seus mais difíceis momentos na
história. Em meio a este contexto, a avicultura e a suinocultura do Brasil foram
severamente prejudicadas.
Liderando institucionalmente o setor nacional, a ABPA realizou uma série de ações junto ao
governo e aos órgãos relacionados, em um extenso processo de interlocução e articulação
para reduzir os impactos causados e motivar a dissolução dos bloqueios.
Além da forte posição institucional posta perante a sociedade, a ABPA colaborou
intensamente com o comitê de crise do Governo Federal, articulou com as lideranças dos
caminhoneiros e realizou uma série de encontros. Entre eles, destacamos nossas reuniões
com o Presidente Michel Temer, com o Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com o
Secretário-geral da Presidência da República, Carlos Marun, além de agendas dentro do
Ministério da Agricultura e da Frente Parlamentar da Agropecuária.
A seguir, pontuamos um rápido relatório de atuação na imprensa durante o período da
greve.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL - ABPA

ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO: GREVE DOS CAMINHONEIROS
Representantes de caminhoneiros relatam ameaças aos que tentam sair:
“Está na hora de agir, os frigoríficos estão parados e vai faltar comida. Mais
de um milhão de aves estão perecendo por dia e essa progressão é
geométrica. Desculpe o desabafo, mas essa conta todos nós, vocês
inclusive, vão pagar. Família de caminhoneiro, a minha, a de vocês e de
todos que estão vendo isso. Essa situação está passando do limite. Agora já
não é mais uma situação de protesto ou não, é uma situação política,
exacerbada, de gente oportunista se infiltrando contra os bons
caminhoneiros que agora querem voltar a trabalhar”, Ricardo Santin atual
diretor-executivo da associação.(Fonte: Jornal Nacional)
Com greve de caminhoneiros, 70 milhões de aves já morreram nas granjas
por falta de ração: Problema ameaça também os rebanhos de porcos; 167
frigoríficos estão parados. (Fonte: Jornal Nacional)
1 bilhão de aves podem morrer por causa da paralisação, diz ABPA
(Fonte: O Antagonista)
Representantes do setor de proteína animal se reúnem com Eliseu
Padilha (Fonte: Fantástico)
Exportação e consumo de carnes no Brasil estão em risco com bloqueios em
vias, diz ABPA (Fonte: Reuters)
ABPA entregará carta de manifestação contra paralisação dos
caminhoneiros a Temer (Fonte: Zero Hora)

Total de notícias envolvendo
o trabalho da ABPA durante o
período de greve: 4.200

Desde o início da greve, 7% do plantel de aves morreu, diz ABPA (Fonte: Valor Econômico)
ABPA calcula aumento de até 35% no preço do frango e dos ovos até a normalização da produção (Fonte: Estadão)
Sem ração, animais devem ser submetidos ao abate sanitário, afirma diretor da ABPA (Fonte: Folha de S. Paulo)
Abastecimento de carne de aves e suínos pode levar até 2 meses para voltar ao normal depois da greve, diz ABPA
(Fonte: G1)
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO: GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM – GAF18
“ACREDITAMOS QUE VAMOS SUPERAR O MOMENTO DE CRISE”, DEFENDE TURRA
DURANTE O GAF 18
A reversão da espiral negativa em torno do clima de crise setorial foi a
principal defesa do presidente da ABPA, Francisco Turra, durante sua
apresentação no Global Agribusiness Forum (GAF), em São Paulo (SP).
Palestrando no painel “o consumo de Proteína direcionando a expansão
agrícola”, Turra destacou uma mudança de postura setorial em relação
aos problemas de imagem enfrentado nos últimos meses. “Eu acredito
que o Brasil aprendeu uma lição: de passar a defender o seu produtor e
o seu produto. Às vezes nós pegamos uma exceção e fazemos um baita
estrago lá fora”, destacou.
Turra fez uma reflexão sobre o histórico do setor produtivo, que ao
longo de 40 anos, exportou mais de 60 milhões de toneladas de carne
de frango e 9,3 milhões de toneladas de carne suína, e nunca registrou
qualquer caso de problema de saúde pública comprovadamente
vinculado aos produtos embarcados a 203 países nos cinco continentes.
“Ao longo de quatro décadas, nós nunca tivemos problemas que
envergonhassem o nosso setor”, destacou.
Neste sentido, o presidente da ABPA afirmou que os problemas pontuais, transformados na divulgação à
imprensa como uma situação generalizada, mostra a importância de uma reversão da postura brasileira
em torno dos problemas internos. “Nós não aplaudimos quem tem más prática, comete irregularidades.
Não aplaudimos, jamais. Quem é global não pode errar! Mas os outros países, estão imunes a problemas?
Não. Veja os casos de Salmonella nos EUA, de Influenza Aviária e até problemas de qualidade com
proteínas animais na Europa. Mas não vendem para nós estas informações com a mesma ‘crueza’ o que
nós vendemos lá fora. Não chegam com a mesma intensidade que chegam as nossas notícias lá fora. Eu vi
reproduzido no México a mesma manchete: Brasil vende carne podre para o mundo. Uma mentira,
propagada. Mas é uma lição para nós, como nação, sobre a importância de se defender diante destas
inverdades”, ressaltou.
Em meio a um dos momentos de profunda crise setorial, o presidente da ABPA destaca os diferenciais
competitivos como caminho para a retomada. “Há poucos anos estávamos no terceiro lugar em produção
de carne de aves no mundo. A China estava na frente, era o segundo maior produtor. Hoje somos nós, e
continuamos a liderar o comércio internacional avícola. Somos fortes, também, na produção e na
exportação de carne suína. Somos diferenciados, nunca tivemos casos de Influenza Aviária e somos livres
de várias doenças no setor de suínos.
Nosso setor o agronegócio, tem fundamento na
ciência, na tecnologia e na inovação. Tenho toda
crença de que nós vamos superar este momento”,
afirmou. Com o presidente da ABPA, participaram
do Secretária-geral do International Poultry
Council, Marília Rangel, o CEO a Minerva S.A.,
Fernando Galletti de Queiroz, e o Consultor para o
Desenvolvimento Sustentável entre o Brasil e a
Alemanha, Bernd dos Santos Mayer. O painel foi
moderado por Arnaldo Borges, presidente da
Associação Brasileira dos Criadores de Zebuínos
(ABCZ).
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
PEDIDOS SOBRE OS BRICS NA CASA
CIVIL
A Associação Brasileira de Proteína (ABPA) solicitou
ao governo brasileiro que, no próximo encontro de
representantes do Brics, negocie com integrantes do
bloco – Rússia, Índia e China – para retirarem
barreiras levantadas contra o ingresso de carne de
frango e suína embarcadas pelo Brasil. A 10ª Cúpula
do Brics ocorre no fim deste mês, na África do Sul.
Em audiência na capital federal com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente da ABPA,
Francisco Turra, entregou um documento detalhando as situações encontradas em cada mercado.
Padilha recebeu o ofício e informou que encaminhará ao presidente Michel Temer, hoje em visita a Cabo
Verde, mas com agenda marcada para participar da cúpula. Os chefes de Estado do grupo que reúne
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estarão reunidos entre os dias 25 e 27 de julho, em
Johanesburgo.
Na Rússia, sob alegação de ter encontrado uma substância não permitida em produtos importados, o
governo barrou a compra da mercadoria. Até novembro de 2017, mês da interrupção das exportações, o
Brasil havia vendido quase 260 mil toneladas de carne suína, tornando a Rússia o principal destino dos
embarques. No caso da China, o país asiático alegou que a entrada de carne de frango estava
prejudicando a produção local, e passou a aplicar uma sobretaxa. A medida é provisória, com decisão
final em agosto. A ABPA segue trabalhando no âmbito do processo, buscando reverter a imposição.
Contudo, não houve suspensão das compras. No ano passado, o país importou 9,2% da carne de frango
embarcada pelo Brasil e 7,1% das exportações de carne suína.
A questão da Índia é semelhante, pois envolve taxas de importação. Com o crescimento econômico do
país, os indianos passaram a consumir mais proteína animal. Assim, há grande potencial para a carne de
frango. A taxa aplicada sobre o produto vindo do Brasil é maior do que a de outras nações, reduzindo a
competitividade.

IMAGEM SETORIAL: APEX-BRASIL E
MAPA
O presidente da ABPA, Francisco Turra, juntamente
com o diretor-executivo, Ricardo Santin, e o
presidente do Conselho Diretivo, Leomar Somensi,
participaram de um encontro com o Presidente da
Apex-Brasil, Embaixador Roberto Jaguaribe, para
tratar da renovação do Projeto Setorial com a ABPA,
além de buscar recursos para a ação de imagem que
estamos construindo com foco na União Europeia isto, no âmbito do Comitê de Imagem setorial. No
mesmo dia, estiveram reunidos com o Ministrointerino, Eumar Novacki, para tratar da mesma ação
de imagem junto ao Bloco Europeu.
Esteve conosco a Diretora-geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, dando uma perspectiva
técnica em relação às ações que estão em construção. O trabalho do comitê de imagem segue a passos
acelerados, com o objetivo de alicerçar uma estratégia de reforço à imagem de nosso setor junto aos
mercados formadores de opinião da UE.
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BNDES: R$ 1,5 BILHÃO EM CRÉDITO
PARA O SETOR
O Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) disponibilizou R$ 1,5 bilhão em linhas de
crédito para capital de giro que atenderão as
agroindústrias de aves e de suínos do Brasil. O recurso
foi apresentado pelo presidente da instituição
financeira, Dyogo Henrique de Oliveira e sua equipe
técnica, em reunião com o presidente da ABPA,
Francisco Turra, o presidente do Conselho Diretivo,
Leomar Somensi, e o diretor-executivo, Ricardo Santin,
além de membros do conselho da ABPA.
A linha disponibilizara tem taxa de juros entre 8% e 10%, (juro será definido conforme as garantias
apresentadas), com prazo de carência de 2 anos, e 3 anos de prazo para pagar após carência. O BNDES
também possibilitará o refinanciamento de crédito de investimento obtido em operação direta. Os
recebíveis poderão ser utilizados como garantia. “O presidente do BNDES destacou que acredita na
importância e na capacidade do setor produtivo e que dedicará os esforços possíveis para a reversão do
quadro atual. Se houver necessidade, ele já destacou que o volume de recursos disponibilizado poderá ser
incrementado”, explica Turra.

COMITÊ DE IMAGEM – GESTÃO DE
CRISE
Foi constituído um comitê setorial com o objetivo de
definir uma grande estratégia para a reconstrução de
imagem junto ao mercado internacional. O comitê será
composto por representantes de empresas e do Governo
(MAPA, APEX e Embrapa), sob coordenação da ABPA. De
imediato, a associação está selecionando empresas
globais de PR para a realização de orçamentos e um
projeto inicial, tendo a União Europeia como foco inicial.
Também foi constituído um comitê técnico com MAPA e
CNA, com a finalidade de respaldar o trabalho de
reabertura de mercados, estudos para defesa das
exportações e outras ações de cunho regulatório.

CONTRA A CRISE – INTEGRAÇÃO
Além dos comitês de imagem e técnico, a ABPA e a
CNA instalaram um comitê de crise específico para
tratar de questões relacionadas à comercialização
de milho, financiamento e outros temas
relacionados, em especial, à cadeia de Integração.
Também para tratar do cenário atual do setor e
buscar apoio junto ao Governo Federal, a
associação participou da Audiência Pública da
Comissão de Endividamento do Setor Agrícola na
Câmara dos Deputados, e de uma audiência com o
Ministro do Trabalho, Helton Yomura – com
participação de representações dos trabalhadores,
da Casa Civil da Presidência da República, do
MAPA, MDIC e do MRE.
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NOVA METODOLOGIA NO MDIC
A ABPA informa que houve uma mudança de metodologia de compilação e
publicação de dados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) no Portal Único Siscomex, por meio do Comex Stat (que
substituiu o Alice Web).
Segundo informações extraoficiais, a divergência decorre do momento da
contabilização dos dados.
Antes, esta contabilização era realizada no
desembaraço aduaneiro. A partir da adoção do novo sistema, o levantamento
passou a ser realizado com o efetivo embarque, o que gera uma lacuna de
tempo e um delay no cômputo da informação.

EXPORTAÇÕES
AVES: As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os
produtos, entre in natura e processados) totalizaram 235,4 mil toneladas em
junho. O número é 36,5% menor que o desempenho registrado no mesmo
período do ano passado, quando foram embarcadas 370,9 mil toneladas. O
saldo foi, ainda, 29,3% inferior que as 333,2 mil toneladas exportadas em maio
deste ano. O menor volume de vendas gerou impactos na receita das
exportações, chegando a US$ 362,2 milhões em junho, saldo 41,2% menor que
os US$ 616,4 milhões realizados no sexto mês de 2017, e 30% inferior que os US$
517,6 milhões obtidos em maio.
No acumulado do ano, as exportações de carne de frango alcançaram 1,836 milhão de toneladas neste
primeiro semestre, volume 13,4% inferior às 2,121 milhões de toneladas embarcadas nos seis primeiros meses
de 2017. Em receita, houve retração de 17,2%, com US$ 2,964 bilhões no primeiro semestre de 2018, contra
US$ 3,582 bilhões obtidas em 2017. No primeiro semestre, o México foi um dos grandes destaques,
incrementando suas compras em 56%, com total de 52,3 mil toneladas. A China também apresentou bons
níveis de crescimento – em torno de 7%, com total de 210,3 mil toneladas embarcadas no período. Ainda na
Ásia, a Coreia do Sul elevou suas importações em 11%, com total de 47,6 mil toneladas. Entre as nações
árabes, se destacam Jordânia, com elevação de 49% e 24,6 mil toneladas efetivadas no primeiro semestre, e
Iêmen, com 36,1 mil toneladas (+24%).
SUÍNOS: As exportações totais de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e
processados) alcançaram 278,3 mil toneladas entre janeiro e junho deste ano. O volume embarcado foi
18,9% inferior ao obtido nos seis primeiros meses de 2017, quando foram exportadas 343,3 mil toneladas. A
receita das vendas acumulada pelo setor neste ano totalizou US$ 567,2 milhões, saldo 30,4% inferior aos US$
814,7 milhões registrados no primeiro semestre de 2017. Com 35 mil toneladas embarcadas, o desempenho
das vendas em junho registrou retração de 45,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando
foram exportadas 64,1 mil toneladas. Na comparação com maio, a diminuição chega a 26,6% (com 47,7 mil
toneladas exportadas no quinto mês de 2018). A diminuição dos níveis dos embarques impactou a receita
mensal das exportações em junho, que totalizou US$ 64,9 milhões, número 58,3% menor que as 156 mil
toneladas exportadas no sexto mês de 2017. Em relação ao mês anterior, o desempenho de junho foi 30%
menor (com 93 mil toneladas embarcadas em maio). As vendas de carne suína para a China permaneceram
em alta neste semestre. Ao todo, foram 69,8 mil toneladas exportadas no período, volume 170% superior às
25,8 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. Hong Kong – atual principal destino das
exportações de carne suína do Brasil – importou 79,3 mil toneladas no primeiro semestre, volume 12% acima
do efetivado no mesmo período do ano passado, de 70,7 mil toneladas. A América do Sul também se
destacou nas importações do produto brasileiro ao longo do primeiro semestre. O Chile incrementou suas
compras em 40%, com total de 14,5 mil toneladas. O Uruguai importou 18,1 mil toneladas, 25% acima do
efetivado nos seis primeiros meses de 2017. A Argentina – terceiro principal mercado para o Brasil – elevou
suas compras em 11%, chegando a 19 mil toneladas. No Continente Africano, os principais destaques foram
Angola, com 15 mil toneladas importadas no primeiro semestre (+8%) e África do Sul, com 3,1 mil toneladas
(+495%).
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ATIVIDADES ABPA
RESUMO GERAL
Ofícios emitidos

45

Palestras, participações em eventos nacionais

08

Encontros com autoridades nacionais

10

Assembleias e Audiências Públicas

02

Reuniões Gerais

40

Encontro das câmaras setoriais da ABPA

10

Assembleias e
Audiências Públicas
Assembleia Geral Extraordinária IPA Instituto Pensar Agropecuária
Assembleia Geral Extraordinária SIPS/ASBIPS

AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES
NACIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministro de Estado da Casa Civil, Eliseu Padilha
Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira
Secretário-executivo da Casa Civil, Daniel Sigelmann
Secretário-executivo do MAPA Eumar Novacki
Secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson Luiz Ribeiro
Superintendente da ANTT, Rosimeire Lima de Freitas
Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Alexandre Pontes
Chefe a Divisão de Contenciosos Comerciais – MRE, Marcus Vinícius da Costa Ramalho

PALESTRAS E PARTICIPAÇÕES
EM EVENTOS NACIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Debate: A Nova Política Externa dos Estados Unidos e Consequências para as empresas Brasileira –
Grupo de Trabalho da AMCHEM Brasil
Enai 2018 - Diálogo da Indústria com candidatos à Presidência da República
Encontro de Avicultores de Bastos
Evento para Entrega de kits de padaria para a Primeira Dama do Estado de São Paulo
Palestra "Melhoria da competividade da indústria avícola e alternativas para redução da carga
Microbiana em Carcaças" Cobb
Fórum de Comércio e Investimento Vietnã e Brasil
Workshop Bem-Estar Animal (CDIAL Halal)
Workshop de Infra Logística e Transportes PPPS
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Reuniões de Câmaras, Conselhos e Grupos de
Trabalho da ABPA
Câmara de Assuntos Tributários
Câmara de Logística
Câmara de Mercado Externo Aves
Câmara de Relações Trabalhistas e Laborais
Câmara de Sustentabilidade
Comitê de Imagem
Comitê Técnico
Conselho Diretivo ABPA
Grupo Técnico de Antimicrobianos
Grupo Técnico de Frete Mínimo

Ação de Promoção Comercial
ABPA na Copa do Mundo!
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), realizou uma ação para promover a qualidade da carne
suína e de frango brasileira na Rússia em junho, em Moscou, durante a Copa do Mundo Fifa Rússia 2018.
Foram 45 pontos espalhados pela capital russa com banners publicitários que ressaltaram a qualidade
dos produtos brasileiros, juntamente com mensagens que correlacionaram a tradição brasileira no
futebol e na produção de proteína animal.

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