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VITÓRIA PARA O BRASIL: DERRUBADA DO VETO 26
Votação favorável à derrubada do veto evitará perda de empregos e impactos da
ordem de R$ 1 bilhão no setor de aves e suínos (Página 05)

VISITA DO MINISTRO

EXPORTAÇÕES SETORIAIS

Ministro do Desenvolvimento Regional
apresenta proposta aos gestores da ABPA
(Página 06)

Exportaçõs de carne de frango e suína
mantém alta no ano (Página 03)

ÍNDICES CONJUNTURAIS
IBC – BR ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO BANCO
CENTRAL
O Índice de Atividade Econômica do Banco

(Fonte: BACEN)

Central (IBC-Br) subiu 1,29% em setembro,
na comparação dessazonalizada com o
mês anterior. O resultado veio acima da
mediana das estimativas colhidas pelo
Valor Data, de alta de 1%. Em agosto,
houve avanço de 1,39% (dado revisado de
alta de 1,06%). Devido às constantes
revisões do indicador, o indicador medido
em 12 meses é mais estável do que a
medição mensal. No acumulado do ano
até setembro, o recuo foi de 4,93%. Na
comparação com setembro de 2019, a
baixa ficou em 0,77%, na série sem ajuste.
(Valor Econômico)

BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 13/11

(Fonte: BACEN)

O Boletim Focus do Banco Central trouxe, pela 14ª semana, mais uma elevação da previsão para a
inflação oficial do país (IPCA) para 2020 e reduziu a queda esperada do PIB este ano. A previsão do
mercado financeiro para o IPCA passou de 3,20% na semana passada para 3,25% essa semana. Há
quatro semanas estava em 2,65%. Essa é a décima quarta semana em que o IPCA apresenta alta.
Para o PIB de 2020, o boletim Focus trouxe uma redução da estimativa de recuo. Na semana
passada, a queda esperada para a economia brasileira esse ano era de 4,80% e passou agora para
4,66%. Há quatro semanas, previa-se uma queda de 5%. (Fonte: Eu quero investir)
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FRANGO
As exportações brasileiras de carne de
frango mantêm alta nos 10 primeiros
meses em 2020, na comparação com o
mesmo período de 2019. Ao todo, foram
embarcadas 3,498 milhões de toneladas
entre janeiro e outubro deste ano, contra
3,490 milhões de toneladas no ano
passado. Em receita, as vendas do setor
totalizaram US$ 5,066 bilhões, número 13%
inferior ao registrado nos dez primeiros
meses de 2019, com US$ 5,820 bilhões. No
comparativo mensal, foram exportadas
319,7 mil toneladas no décimo mês de
2020, número 9,4% inferior às 353 mil
toneladas exportadas no mesmo período
de 2019. O resultado em dólares dos
embarques de outubro alcançou US$ 446,8
milhões, número 21,2% menor em relação
ao registrado no mesmo mês do ano
anterior, com US$ 567 milhões.

CARNE SUÍNA
As exportações brasileiras de carne suína
(considerando todos os produtos, entre in
natura e processados) acumulam em 2020
alta de 40,4%, com 853,4 mil toneladas. Nos
10 primeiros meses de 2019, o volume
exportado foi de 607,7 mil toneladas.Em
receita, a alta acumulada no ano chega a
48,5%, com US$ 1,876 bilhão em 2020, contra
US$ 1,264 bilhão nos 10 primeiros meses do
ano anterior.Considerando apenas o mês de
outubro, as vendas de carne suína brasileira
para o exterior chegaram a 88,5 mil
toneladas,
número
21,5%
superior
ao
registrado no mesmo período de 2019, com
72,8 mil toneladas. A receita em dólar dos
embarques do mês chegou a US$ 199,4
milhões, resultado 24,5% superior em relação
ao mesmo período comparativo, com US$
160,1 milhões em outubro de 2019.
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OVOS
As exportações brasileiras de ovos (entre in
natura e processados) totalizaram 328
toneladas em outubro. O número é 29%
inferior ao registrado no mesmo período de
2019, quando foram embarcadas 461
toneladas. No mesmo período comparativo,
o saldo das exportações totalizou US$ 674
mil, número 6,3% maior que o obtido no
décimo mês do ano passado, com US$ 719
mil. No acumulado do ano, as exportações
de ovos chegaram a 3,411 mil toneladas,
volume 52% menor em relação ao alcançado
nos primeiros dez meses de 2019, com total
de 7,100 mil toneladas. As vendas do
período geraram receita de US$ 6,12
milhões, saldo 36% inferior ao registrado
nos dez primeiros meses de 2020, com US$
9,57 milhões.

AMPLIAÇÃO DE MERCADOS
ARGENTINA, NOVAS OPORTUNIDADES
PARA O MERCADO DE CARNE SUÍNA
O Ministério da Agricultura informou que foi ampliada
a abrangência do Certificado Sanitário Internacional
(CSI) para exportação de carne suína desossada de
áreas livres de aftosa com e sem vacinação. Agora
está contemplada também a região da Patagônia
argentina (o modelo anterior era mais restritivo com
relação às zonas livres com vacinação e acabava
inviabilizando as nossas exportações).
Também foi estabelecido um novo CSI para produtos
termoprocessados mistos (aves e suínos). Atualmente
a Patagônia importa carne suína majoritariamente da
Dinamarca.
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DESONERAÇÃO
DERRUBADA DO VETO 26
Após extensa e intensa ação conjunta com representações dos setores que
mais geram empregos no país, a ABPA e suas associadas puderam comemorar
a derrubada do veto 26, o que garantiu por mais 01 ano a desoneração da
folha de pagamento aos 17 setores que mais geram empregos no Brasil.
A votação na Câmara e no Senado, favorável à derrubada do veto, demonstra
a importância desta medida, que evitará perda de empregos em um momento
fundamental para a economia nacional. Apenas no caso dos setores de aves e
de suínos, foram evitados impactos da ordem de R$ 1 bilhão, o que causaria
uma significativa redução da capacidade competitiva.
Agora, com a manutenção da política de desoneração, as empresas do setor
produtivo terão melhores condições para a consolidação do planejamento
para 2021, com um quadro menos oneroso, em um momento estratégico para
a retomada econômica.
“Por isto, em nome dos 4,1 milhões de
colaboradores
que
atuam
direta
e
indiretamente em nossos setores, queremos
agradecer publicamente a todos que
trabalharam para a preservação desta política
que promove o emprego, a renda e a
competitividade para o Brasil”, analisa Ricardo
Santin, presidente da ABPA.

INSUMOS
DESBUROCRATIZAÇÃO DA IMPORTAÇÃO DE GRÃOS
Por solicitação do setor, o Ministério da Agricultura publicou a Instrução
Normativa n° 60, que revoga o § 4º do art. 6º da Instrução Normativa nº 29 e
desburocratiza a importação de insumos. Deste modo, o setor ganha em
agilidade e retira a dependência de importação de grãos dos Estados Unidos e
outras regiões, o que seria estratégico para a contenção a alta dos insumos.
Veja link da publicação
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativan-60-de-3-de-novembro-de-2020-286034794
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EM PAUTA NA ABPA
ABPA RECEBE VISITA DO MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Membros da diretoria e associados da ABPA
receberam em 28 de outubro, o Ministro do
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
O encontro ocorreu na sede da entidade.
Na oportunidade, o Ministro apresentou a
proposta “Marketplace de Revitalização das
Bacias Hidrográficas do Norte e Nordeste”.
Também foram tratados temas relativo ao
trabalho nos frigoríficos.

REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO DE ESTRATÉGIA COMERCIAL
A diretoria da ABPA participou de uma reunião com o Subsecretário de Estratégia Comercial,
Fernando Coope Alcaraz. Na ocasião, foram tratadas demandas do setor produtivo para o
mercado internacional, como Acordo de Comércio Mercosul – Egito, Cota para o México e
outros temas.

AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
No início do mês, a diretoria e associados da ABPA participaram de uma audiência virtual com
o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcello Costa Vieira, para debater avanços
para a constituição de ferrovia que integre polos de produção de grãos e núcleos de produção
de proteína animal.
Na ocasião, foi divulgado o projeto da Rodovia de Integração e apresentadas as necessidades
de abastecimento de grãos, em especial milho, para o Centro-Oeste e demais regiões com o
objetivo de incluir o projeto no plano nacional de Infraestrutura.
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WEBINAR
IFF: Ação no mercado Sul-Africano
O gerente de acesso e inteligência de mercados
da ABPA, Luis Rua, participou no dia 17 de
novembro do webinar Investment Food Forum
(IFF), organizado pelo African Agri Council (AAC)
com o objetivo de mobilizar os atores
internacionais e fomentar interesse para
potenciais contatos.
Na ocasião, Rua abordou a sustentabilidade da
cadeia produtiva de aves e suínos do Brasil em
um debate com representantes do Ministério da
Agricultura e da Embaixada Brasileira na África
do Sul.
O evento virtual contou ainda com a
participação de investidores - de bancos, fundos
e
outras
instituições
financeiras
–
representantes do agronegócio de países
africanos,
exportadores
e
importadores,
empresários da cadeia de agroprocessamento,
consultores e outros.

MERCADO EXTERNO
Vitória em painel de implementação contra Indonésia, na OMC
A ABPA celebrou a vitória do País no Painel de Implementação movido na Organização
Mundial do Comércio (OMC) contra a Indonésia, diante do recorrente protecionismo
imposto pelo país asiático para a importação de carne de frango do Brasil.
A publicação sobre a vitória, circulada no dia 10 de novembro pela OMC, ocorreu diante da
negativa indonésia em implementar as medidas já impostas após o contencioso de 2017,
que também deu razão aos argumentos brasileiros.As tentativas de acesso a este mercado
remontam ao ano de 2009. A ação na OMC foi iniciada em 2015. Dezoito países, além da
União Europeia, acompanharam o processo como terceira parte interessada.
A ABPA, como representação do setor produtivo, acompanhou e deu suporte à ação
liderada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com o apoio dos Ministérios da
Agricultura e da Economia, e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil).
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MERCADO EXTERNO
ABPA PARTICIPA DA CIIE CHINA 2020
Principal parceira comercial das exportações brasileiras de proteína animal, a China promoveu a
International Import Expo (CIIE) entre os dias 5 até 10 de novembro, em Xangai. A ABPA em
parceria com a Apex-Brasil marcou presença das empresas brasileiras para fomentar novas
oportunidades de negócios.
Focada no fortalecimento da imagem e das relações
comerciais com a China, a ação foi ajustada às
medidas de segurança dos novos tempos, com
distribuição de informações através de plataformas
on line, e atendimentos cumprindo as medidas de
distanciamento.
Por meio do hotsite “Brazilian Poultry and Pork”,
traduzido especialmente para o público chinês,
foram exibidas informações sobre os cuidados
adotados pelo setor durante a pandemia, a
preocupação com a sustentabilidade e ainda,
informações sobre a qualidade e o sabor dos
produtos brasileiros.
Organizada pelo Governo Chinês, a CIIE teve como objetivo definir o planejamento das
importações chinesas para os próximos anos. O evento foi exclusivo e restrito a convidados,
reunindo importadores chineses e exportadores de todo o mundo, para promover novos
negócios, sob a supervisão do Governo do país asiático.

PALESTRA NA CHINA
O presidente da ABPA, Ricardo Santin, foi
palestrante on line do China Chamber of
Commerce of Foodstuffs and Native Produce
(CFNA), ocorrido durante o China International
Import Expo (CIIE), um dos mais importantes
eventos para o planejamento das importações
chinesas, encerrado na terça-feira (10), em
Xangai.
Em sua fala, o presidente da ABPA ressaltou os cuidados do setor produtivo para preservar a
saúde dos colaboradores e a qualidade dos produtos, especialmente nestes tempos de
pandemia. A apresentação ocorreu no sábado dia 7 de novembro.
Veja a fala completa no vídeo disponível no link https://live.vhall.com/277581145 (à partir de
2h56m)
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TÉCNICO
PROJETO DE LAVAGEM DE CARCAÇAS DE AVES
Entre os dias 3 e 6 de outubro, a ABPA acompanhou o teste piloto do Projeto de
Lavagem de Carcaças de Aves na fábrica da LAR em Matelândia-PR. O teste tem
como objetivo avaliar as condições para a realização do projeto após a evisceração e
antes da inspeção post mortem.
A pesquisa ainda deverá ser realizada em outros seis estabelecimentos, com o
objetivo de demonstrar cientificamente a viabilidade do uso de chuveiros aspersores
nessa etapa do processo.
O projeto conta com a liderança acadêmico-científica da professora Liris Kindlein, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), juntamente com Auditores
Fiscais Federais Agropecuários (AFFAs) e os responsáveis pelas unidades onde serão
realizados os testes.

NOVAS REUNIÕES DO GEPIA
O Grupo Especial de Prevenção de
Influenza Aviária (GEPIA) realizará novas
reuniões a partir deste mês.
Além de
tomar iniciativas complementares e de
reforço das medidas preventivas à
Influenza Aviária em território nacional, o
grupo revisará estratégias para rápida e
efetiva atuação, numa eventual situação
sanitária.
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EVENTOS
PALESTRAS E PARTICIPAÇÕES GESTÃO
ABPA EM EVENTOS VIRTUAIS:
• Webinar "Brasil y México: Perspectivas sobre el
Comercio Bilateral de Carne de Pollo" - Seminário
México – Comecarne – 16 de outubro, Ricardo Santin
• Webinar Mercoagro "Pauta: mercado mundial da
carne" – 16 de outubro, Ricardo Santin
Anúncio do Projeto Blockchain assinatura de acordo - Evento da CCAB – 20 de
outubro, Ricardo Santin
• Webinar 'Exportações Agrícolas pós-pandemia' - A defesa de interesse exportador
do agronegócio – 20 de outubro, Luis Rua
• Painel: Segurança alimentar, uma parceria estratégica entre Brasil e o mundo
Árabe - Fórum Econômico Brasil & Países Árabes CCAB – 21 de outubro, Ricardo
Santin
• Painel “O Cenário atual da Agropecuária no Brasil” - 30 anos da Andav – 22 de
outubro, Ricardo Santin
• Apresentação Certificação de Ovos (Ovos RS) – 22 de outubro, Ricardo Santin
• Palestra para a ABCZ "Redução do uso de antimicrobianos" – 30 de outubro, Sula
Alves

Acompanhe o podcast da ABPA
disponível no Spotify
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ARTIGO

UM BASTA NA ESPECULAÇÃO
Especular é um movimento comum entre as pessoas. Uma aposta
baseada em números, projeções e fatores como as oscilações do
mercado. Mas, quando esse sentimento é incentivado, as
consequências podem ser grandes. Trata-se do cenário que
produtores de aves e suínos têm enfrentado. Em plena crise
causada pela pandemia, com redução do poder de compra da
população, quem produz proteína animal se depara com altas de
até 80% nos preços do milho e de 50% no farelo de soja. Juntos,
esses insumos representam 70% dos custos de produção.
Inevitavelmente, isso refletirá no consumidor: o repasse de custos
elevará os preços dos produtos nos supermercados. Olhando
para fora, sentiremos uma forte perda de competitividade — justo
quando os demais players estarão retomando suas atividades.
Tudo isso é baseado na projeção de falta de grãos no mercado
interno, fato refutado pelo Ministério da Agricultura. Conforme a
pasta, há quantidade suficiente para o abastecimento, o que leva
à conclusão de que especuladores com grãos em estoque estão
retendo sua circulação, forçando altas artificiais.
O quadro piora com a ausência de dados claros nas vendas para o exterior. No Brasil, não há
monitoramento oficial sobre as exportações futuras — algo diferente do que acontece com os
EUA, onde toda venda internacional é registrada pelo governo. É uma ferramenta de
previsibilidade valiosa, dando uma visão precisa sobre o panorama de abastecimento.
Buscando avançar nesse sentido, a ABPA solicitou ao governo federal que esse mecanismo
seja implantado por aqui.
São setores que, nas últimas duas décadas, trouxeram R$ 370 bilhões com as exportações.
Segmentos que possuem impacto social: reúnem em torno de 220 frigoríficos e são
responsáveis por 4,1 milhões de empregos diretos e indiretos, envolvendo 100 mil famílias de
pequenos e médios produtores. Estão espalhados por todo o interior, impulsionando a
economia de diversos municípios gaúchos. "É um erro terrível teorizar antes de termos
informação", já afirmou o escritor Arthur Conan Doyle. Sem dados, a especulação ganha força,
e o Brasil perde.
Ricardo Santin - Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
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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:
Ricardo Santin - Presidente
José Perboyre - Diretor Financeiro e Adm.
Sulivan Alves - Diretora-técnica adjunta
Marcelo Osório - Diretor de Novos Projetos

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

