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CAMPANHA DA ABPA
DESTACA AÇÕES SOCIAIS
DAS EMPRESAS PARA
COMBATER A CRISE
GERADA PELA PANDEMIA
(PÁGINA 06)

Campanha promovida pela ABPA mostra os cuidados que os
colaboradores do setor estão tomando dentro e fora do
ambiente de trabalho (Página 06)

BALANÇO DAS EXPORTAÇÕES
Junho é marcado por alta nas exportações
suínas. Acumulado do ano se mantém positivo
para carne de frango (página 03)

ASSEMBLEIA GERAL
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
da Associação será realizada no dia 19 de
agosto (Página 05)

ÍNDICES CONJUNTURAIS
IBC – BR ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO BANCO
CENTRAL

(Fonte: BACEN)

O Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) caiu 9,73% em abril, na
comparação dessazonalizada com março,
maior queda da série histórica, com início
em janeiro de 2003. Em abril, na série
dessazonalizada, o indicador ficou em 118,3
pontos, contra 117,99 em outubro de 2006.
O resultado reflete pela primeira vez o
impacto da pandemia ao longo de um mês
inteiro, já que as medidas de isolamento
social começaram a ser adotadas durante o
mês de março. A queda do IBC-Br em
março foi menor, de 6,16% (dado revisado
de baixa de 5,9%). No acumulado de 12
meses até abril, o IBC-Br caiu 0,52%. Devido
às constantes revisões do dado, o indicador
em 12 meses é considerado mais estável do
que a sua variação mensal. (Fonte: Valor
Econômico)

BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 26/06

(Fonte: BACEN)

Após uma trégua na semana passada, os economistas do mercado financeiro voltaram a piorar as
estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020. A projeção passou de uma retração de 6,50%
para 6,54%. Os analistas também passaram a prever um novo corte na taxa básica de juros, a Selic, que
atualmente está em 2,25% ao ano. A nova estimativa é de que a taxa encerre 2020 em 2%. (Fonte: G1)
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ALTA NAS EXPORTAÇÕES
As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in
natura e processados) totalizaram 96,1 mil toneladas em junho. O número supera em
50,4% o volume embarcado no sexto mês de 2019, com total de 63,9 mil toneladas. Em
receita, o desempenho mensal registrou alta de 43,4%, com US$ 198 milhões de saldo
registrado em junho deste ano, frente a US$ 138,1 milhões em 2019.
No acumulado do ano, as vendas de carne suína seguem 37,01% maior este ano, em
comparação com 2019. Foram 479,4 mil toneladas entre janeiro e junho de 2020,
contra 349,9 mil toneladas exportadas nos seis primeiros meses do ano passado.
Em receita, houve elevação de 52,5% no mesmo período comparativo, com US$ 1,076
bilhão este ano e US$ 705,6 milhões em 2019.
Carro-chefe das exportações brasileiras, as vendas para a Ásia chegaram a 374,5 mil
toneladas no primeiro semestre deste ano, saldo 83,1% superior ao registrado em
2019. A China, maior importadora de carne suína do Brasil, foi destino de 230,7 mil
toneladas no período (+150,2%). Hong Kong, no segundo posto, importou 18,6% a
mais, com 92,9 mil toneladas. Outro mercado de destaque foi Singapura, com 27,8 mil
toneladas (+51,6%).
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – As exportações brasileiras de carne de frango
(considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 341,9 mil
toneladas em junho, volume 12,4% menor que o registrado no mesmo período do ano
passado, com total de 390,5 mil toneladas.
Em receita, o saldo de exportações chegou a US$ 446,5 milhões em junho, número
30,95% menor em relação ao registrado no mesmo período de 2019, com US$ 646,2
milhões.
No acumulado do ano, as vendas do setor se mantiveram positiva em 1,7%, com 2,106
milhões de toneladas embarcadas entre janeiro e junho deste ano, contra 2,072
milhões de toneladas em 2019.
No mesmo período, as vendas para o mercado externo geraram receita de US$ 3,144
bilhões, número 8,8% menor em relação ao saldo do primeiro semestre de 2019, com
US$ 3,448 bilhões.
Como no setor de suínos, o mercado asiático foi o principal destino das exportações
brasileiras - chegaram a importar 837,3 mil toneladas no primeiro semestre, número
15% maior que o efetivado no mesmo período de 2019. Principal destino, as vendas
para o mercado chinês seguem positivas, com alta de 32% e embarques de 346,3 mil
toneladas entre janeiro e junho de 2020. Singapura, com 67,6 mil toneladas (+49%),
Filipinas, com 43,8 mil toneladas (+72%) e Vietnã, com 19,8 mil toneladas (+73%) foram
os destaques nas vendas para a região neste ano.
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OVOS
As exportações brasileiras de ovos (entre in
natura e processados) totalizaram 211
toneladas em junho. O número é 68,9%
inferior ao registrado no mesmo período de
2019,
quando
foram
embarcadas
679
toneladas.
No mesmo período comparativo, o saldo das
exportações totalizou US$ 373 mil, número
64,6% menor que o obtido no sexto mês do
ano passado, com US$ 1,053 milhão.
No acumulado do ano, as exportações de
ovos chegaram a 2,310 mil toneladas, volume
57,4% menor em relação ao alcançado nos
primeiros seis meses de 2019, com total de
5,420 mil toneladas. As vendas do período
geraram receita de US$ 3,1 milhões, saldo
53,5% inferior ao registrado nos seis
primeiros meses de 2019, com US$ 6,81
milhões.

NOVAS HABILITAÇÕES VIETNÃ
Foram habilitadas quatro unidades frigoríficas de aves e uma de
suínos para exportar carnes do Brasil ao Vietnã.
O Vietnã importou 16,3 mil toneladas de carne de frango brasileiro
nos primeiros cinco meses deste ano, 78% a mais em relação ao
mesmo período de 2019. Em suínos, o país importou 7,4 mil
toneladas de janeiro a maio, avanço de 39% no comparativo anual e
é o oitavo maior comprador da proteína do Brasil.
No ano passado, as aquisições do Vietnã já haviam crescido 42% em
frango e 86,2% em carne suína, em relação a 2018.
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EM PAUTA NA ABPA
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE PRICE UNDERTAKING CHINA
A equipe de Mercados da ABPA formou um de grupo de estudo com membros das câmaras
de Mercados Externos de Aves para discutir o posicionamento setorial referente a um
possível pedido de revisão do Price Undertaking (PU) da China. Após alguns encontros, o
grupo decidiu avançar com o pedido de revisão para perna inteira e asa inteira e em Julho
será protocolada petição no MOFCOM chinês.

ASSEMBLEIA GERAL
Será realizada no dia 19 de agosto a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da
Associação, por videoconferência ou presencialmente, na Sede da ABPA. Entre os assuntos
em pauta, está a deliberação do planejamento anual e eleição dos membros do Conselho
Diretivo, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.

RELATÓRIO ANUAL
VERSÃO INGLÊS

2020

-

A ABPA produziu e disponibilizou o Relatório
Anual ABPA 2020 - VERSÃO INGLÊS. Em suas
páginas, o relatório traz um extenso
detalhamento das informações da produção e
das exportações do setor de proteínas, além
de dados relativos à sustentabilidade e o
papel econômico e social do setor produtivo.
O Relatório Anual é uma ferramenta aberta,
fundamental para o planejamento setorial
com foco na visão sustentável da cadeia
produtiva. É uma base referencial importante
para as empresas e demais stakeholders que
atuam direta e indiretamente na cadeia
produtiva.

Março/ Abril de 2020
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CAMPANHA ALIMENTE A ESPERANÇA
O hotsite da campanha “Alimente a Esperança” vem mostrando o trabalho dos setores de aves,
suínos e ovos para garantir o abastecimento de alimentos e preservar a saúde dos colaboradores
das agroindústrias.

Além disso, a campanha destaca as ações sociais (doações de alimentos e

recursos, entre outros) e os cuidados com os colaboradores de empresas do setor ao longo deste
período. Veja algumas das iniciativas das empresas para combater a crise gerada pela pandemio:

Cooperativa Lar faz doação de 3 respiradores
pulmonares e 3 monitores

Rivelli doa 1 tonelada de alimentos para os
hospitais de Barbacena

ASSISTA O NOVO VÍDEO DA CAMPANHA
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EM PAUTA NA ABPA
ABPA PROMOVE WEBINARS
A ABPA promoveu no dia 18 de junho o webinar com tema “Estratégia setorial pós-Covid19: acesso e
ampliações de mercados” e contou com a participação do presidente da ABPA, Francisco Turra, do
diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, do gerente de mercados, Luis Rua, do representante da
ABPA na União Europeia, Emiliano Alonso e do especialista em Agro na China, José Mario Antunes

Técnicos e especialistas se reuniram na Webinar “Saúde e Segurança no Trabalho: Análise da
Portaria nº19” realizada no dia 22 de junho, com o objetivo de discutir sobre as medidas voltadas
para a prevenção, controle e mitigação de riscos de transmissão de Covid-19 em unidades
produtoras de carnes e derivados, da nova Portaria Conjunta nº19 Publicada pelos Ministérios da
Saúde, da Agricultura e da Economia. Discorreram sobre o assunto o presidente da ABPA, Francisco
Turra, o diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, a diretora-técnica da ABPA, Sula Alves, o
consultor técnico de SST da ABPA, Moacir José Cerigueli e o advogado especializado no setor
frigorífico, Alexandre Perlatto Silva.

As gravações dos webinars estão disponíveis no canal da ABPA no Youtube, em:
https://www.youtube.com/channel/UCPv1SE4JAMXWkU9k5sogeYQ

Maio/Junho de 2020

Página 7

EM PAUTA NA ABPA
ABPA PROMOVE SEMINÁRIO ON LINE SOBRE SENECAVÍRUS
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) promove uma série de apresentações, que
farão parte da programação do Seminário ABPA Senecavírus. Serão cinco dias (02, 03, 08, 09
e 16 de julho, sempre às 17h00) de palestras online com especialistas da Embrapa, Iowa
State University, MAPA, LFDA e outros.
As inscrições são gratuitas e limitadas por palestra. Acompanhe a divulgação do evento pelo
LinkedIn da ABPA: https://br.linkedin.com/company/abpa

PARTICIPAÇÕES DA ABPA EM WEBINAR
A gestão da ABPA participou de webinars para discussões sobre o setor em tempos de
pandemia. Algumas das participações foram:
• Webinar da Band e Câmara Árabe, dia 11 de maio, com Ricardo Santin;
• A visão da OPAS/OMS em relação à pandemia do coronavírus no brasil e no mundo, dia 15
de maio, com Sula Alves;
• Webinar "Recuperação Econômica da Indústria de Alimentos e Abastecimento", dia 21 de
maio, com Ricardo Santin;
• IPC Webinar “Global poultry meat supply and trade”, dia 26 de maio, com Ricardo Santin;
• IPC Webinar "Delivering international food security”, dia 27 de maio, com Ricardo Santin;
• IPC Webinar “Prioritising animal health”, dia 28 de maio, com Ricardo Santin;
• IPC Webinar “Consumer trends and buying patterns” , dia 29 de maio, com Ricardo Santin;
• Webinar China | Cargill "Cenários da Exportação de Proteína animal no Brasil”, dia 9 de
junho, com Ricardo Santin;
• Webinar “A importância do alimento Halal do Brasil para o mundo/The importance of Halal
food from Brazil to the world”, dia 17 de junho, com Ricardo Santin e Luis Rua
• Webinar “Impactos no Agronegócio com a retirada da vacinação para a febre aftosa no RS”,
dia 25 de junho, com Francisco Turra;
Março/ Abril de 2020
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EM PAUTA NA ABPA
PLANO SAFRA
O Diretor de Projetos Especiais da ABPA, Marcelo Osório participou do lançamento do novo
Plano Safra, que entrou em vigor no dia 1º de julho. De acordo com nota publicada pelo
Ministério da Agricultura, já é possível acessar os recursos para financiamento. O governo
federal disponibilizou R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, alta
de 6,1% (mais R$ 13,5 bilhões) em relação à safra anterior.
Do total programado, R$ 179,38 bilhões estão destinados para custeio, comercialização e
industrialização e R$ 56,92 bilhões para investimentos. Para o seguro rural de 2021 o
governo disponibilizou R$ 1,3 bilhão. O valor deve possibilitar a contratação de 298 mil
apólices, num montante segurado da ordem de R$ 52 bilhões e cobertura de 21 milhões de
hectares.
Os pequenos produtores rurais terão R$ 33 bilhões para financiamento pelo Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 2,75% e 4% ao
ano, para custeio e comercialização. Para os médios produtores rurais, serão destinados R$
33,1 bilhões, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp),
com taxas de juros de 5% ao ano (custeio e comercialização). Nos financiamentos para
grandes produtores, a taxa anual de juros será de 6% para custeio e de 7% para
investimento.
Os financiamentos da atual safra poderão ser contratados pelos agricultores de 1º de julho
deste ano a 30 de junho de 2021. As informações do Plano Safra 2020-2021 estão
consolidadas no Manual de Crédito Rural, no Banco Central.

A ABPA agora está no Spotify.
Acompanhe – de qualquer lugar notícias e dados do setor de
proteína animal, com análise de
nossos especialistas. Siga nosso
podcast para saber das novidades:
https://spoti.fi/3gmytEp
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CONDOLÊNCIAS

CLAUDIO MARTINS
A Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA recebe com pesar a informação do
falecimento do Senhor Cláudio Martins, ex diretor-executivo da Associação Brasileira dos
Produtores e Exportadores de Frango – ABEF e um dos protagonistas na ascensão do Brasil
como principal player no mercado mundial de carne de frango.Cláudio Martins atuou por
anos em prol dos avanços nas exportações brasileiras. Sua dedicação e trabalho foram
primordiais para o fortalecimento da avicultura como atividade geradora de emprego e
renda.A avicultura e suinocultura se unem em oração a sua família, amigos e colegas de
trabalho.Nossas mais sinceras condolências.

OSÓRIO HENRIQUE FURLAN
A Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA externa suas condolências à família,
amigos de Osório Henrique Furlan, pelo seu falecimento.Integrante da família fundadora da
Sadia e acionista da companhia, Furlan atuou por anos em prol das atividades de expansão
do grupo no Brasil e no exterior. Sua dedicação e empreendedorismo são suas marcas na
trajetória de empresário.A avicultura e suinocultura registram o pesar e o desejo de conforto
aos familiares e amigos.
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CONVERGIR É O CAMINHO
Francisco Turra

Os impactos da Covid-19 na saúde e economia são
conhecidos:
vidas
perdidas,
negócios
fechados,
desemprego em alta e produção em queda. Essas
consequências nocivas ao presente e ao futuro do nosso
país são evidentes. Mas, como se não bastassem as
dificuldades impostas pela pandemia, outro inimigo vem
ganhando espaço a cada dia: o radicalismo.
A diferença entre visões de mundo é própria da
democracia. Particularmente, sempre tive posições claras
em relação à política. Entretanto, há tempos percebo que
estamos vivendo um ambiente bélico. Esse cenário de
polarização e acirramento, sobretudo no terreno digital,
tem afastado soluções e agravado o quadro de crise.
Precisamos, portanto, ter em mente que as sociedades
que mais prosperam são aquelas em que o grau de
convergência supera o da divergência – e não o contrário,
como temos visto por aqui.
Obviamente, se tivéssemos tido claras evidências dos males, os investimentos em estádios que hoje
estão abandonados encontrariam causas mais nobres, como a educação, a infraestrutura e a saúde.
Muitos leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e respiradores, por exemplo, se perderam em
recursos mal empregados no passado. O tempo não volta, mas ensina.

MENSAGEM DO
CEO

Para prosperarmos, devemos nos despir de radicalismos. A política pode ser de oposição, mas não se
mover por ressentimento. Deve ter construção, não só destruição. Consensos possíveis, não só
dissensos. Isso vale para todos.
O silêncio da quarentena me fez pensar no Brasil pós-Covid, refletir sobre as relações que estão
ruindo e sonhar com um país feito cooperativamente pelas mãos de cada indivíduo – inclusive pelas
diferenças. É tempo de olhar para o outro e de colocar, realmente, o país em primeiro lugar.
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL (ABPA) E EX-MINISTRO DA
AGRICULTURA
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#BRlivredePSAeIA
CONHEÇA NOSSA CAMPANHA, AJUDE NA PREVENÇÃO E PROTEJA O BRASIL DA PESTE
SUÍNA AFRICANA (PSA) E INFLUENZA AVIÁRIA (IA)
VISITE NOSSO SITE https://brasillivredepsa.com.br

Direção:
Francisco Turra - Presidente
Ricardo Santin - Diretor-executivo
José Perboyre - Diretor Financeiro e Adm.
Sulivan Alves - Diretora-técnica adjunta
Marcelo Osório - Diretor de Novos Projetos

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 99285-4207
Quer o seu evento publicado em nosso
informe? Mande as informações para o email
abpa@abpa-br.org

WWW.ABPA-BR.ORG • FONE: +55 11 3095-3120

