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UM ANO DE DESAFIOS E SUPERAÇÕES
Frente aos desafios, setor encerra ano com dados positivos e boas perspectivas para
produção em 2021 (página 03)

CAMPANHA INTERNACIONAL

RICARDO SANTIN É REELEITO
VICE-PRESIDENTE DO IPC

Campanha
mostra
compromissos
da
avicultura e da suinocultura do Brasil com a
preservação do meio ambiente. (Página 08)

Eleição
contou
com
presença
de
representantes de indústrias avícolas dos
cinco continentes (Página 10)

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

(Fonte: BACEN)

O Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) subiu 0,86% em outubro,
na comparação com ajuste sazonal com o
mês anterior, informou ontem a autoridade
monetária. Em setembro, o indicador teve
alta de 1,68% (dado revisado de 1,29%). A
mediana das estimativas colhidas pelo
Valor Data apontava alta de 1,1% em
outubro. Na comparação com igual mês de
2019, houve queda de 2,61%, na série sem
ajuste. No acumulado de 12 meses, uma
métrica mais estável, o IBC-Br caiu 3,93%
até outubro. (Fonte: Valor Econômico)

BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 11/12

(Fonte: BACEN)

O Boletim Focus, no relatório divulgado nesta segunda-feira, elevou pela décima oitava semana a
inflação deste ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para 4,35%. Quatro
semanas atrás, a projeção dos analistas ouvidos pelo Banco Central era de um aumento nos preços
na ordem de 3,25%, enquanto na semana passada, a estimativa estava em 4,21%. O Boletim Focus
desta segunda-feira também marca a 22ª semana consecutiva de aumento na projeção para o
Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), para 24,10%. Na hipótese de que as estimativas se
confirmem, a inflação deste ano ficará abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). O alvo definido pela autoridade monetária é de uma inflação de 4%, com 1,5 ponto
percentual de tolerância, ficando entre 2,5% e 5,5%. Essa meta, no entanto, já foi
consideravelmente mais distante ao longo do ano. De acordo com a ata da última reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom), diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se em
níveis compatíveis com o cumprimento da meta para inflação no horizonte relevante para a
política monetária. (Fonte: Suno Notícias)
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COLETIVA DE IMPRENSA | EXPORTAÇÕES 2020

No dia 9 de dezembro, a ABPA realizou uma coletiva de imprensa virtual com a
participação de mais de 50 jornalistas do Brasil e do exterior para apresentar os
dados e projeções sobre a produção e as exportações da avicultura e da
suinocultura do Brasil.
De acordo com os estudos, a produção, as exportações e o consumo per capita de
carne de frango, carne suína e de ovos devem encerrar 2020 com números
positivos. Confira:

FRANGO
A produção brasileira de carne de frango poderá alcançar até 13,8 milhões de
toneladas em 2020, alta de 4,2%. Já os embarques do setor poderão chegar a 4,23
milhões de toneladas, número comparativamente 0,5% superior em relação ao
registrado no ano passado. Com isto, a disponibilidade total prevista para o mercado
interno deve chegar a 9,6 milhões de toneladas, volume 6,3% maior em relação ao
mesmo período de 2019. O consumo per capita deverá chegar a 45 quilos em 2020,
dado 5% maior em relação ao registrado em 2019.
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OVOS:
Dobrando de tamanho ao longo da última década, a produção de ovos deve alcançar
53,5 bilhões de unidades produzidas em 2020, número 9,1% superior ao registrado
em 2019. Já o consumo per capita do setor deverá alcançar 250 unidades neste ano,
8,7% a mais que o índice registrado no ano passado.

CARNE SUÍNA:
A produção brasileira de carne suína poderá alcançar até 4,3 milhões de toneladas
neste ano, número 8% superior ao alcançado em 2019. Já as exportações deverão,
pela primeira vez, superar a casa de 1 milhão de toneladas, com total previsto de até
1,03 milhão, número 37% superior em relação ao ano passado. No mercado interno,
a disponibilidade total poderá totalizar 3,3 milhões de toneladas, número até 2%
superior ao registrado em 2019. Já o consumo per capita deverá acompanhar o
crescimento vegetativo da população, estabilizado em 15,3 quilos.
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EXPORTAÇÕES DE NOVEMBRO
FRANGO
As exportações brasileiras de carne de
frango totalizaram em novembro 350,7 mil
toneladas, volume 5,6% superior ao
registrado no mesmo período de 2019,
quando foram exportadas 332 mil
toneladas. Em receita, as exportações de
novembro alcançaram US$476,8 milhões,
número 11,3% inferior ao registrado no
mesmo período de 2019, com US$537,5
milhões. No acumulado do ano, as vendas
de carne de frango mantêm alta de 0,69%,
com
3,849
milhões
de
toneladas
embarcadas entre janeiro e novembro de
2020. A receita em dólares acumulada no
período é de US$5,543 bilhões, número
12,8% menor em relação ao registrado em
2019, com US$6,358 milhões.

SUÍNOS
Os embarques de carne suína (considerando
todos os produtos, entre in natura e
processados) chegaram a 87,5 mil toneladas
em novembro, número 31,7% superior ao
efetivado em 2019. Em receita, a alta das
exportações do décimo primeiro mês do ano
chega a 35,7%, com US$202,7 milhões de
dólares. No acumulado de 2020 (janeiro a
novembro), as vendas internacionais de
carne suína chegaram a 940,9 mil toneladas,
número 39,5% maior que o total embarcado
no mesmo período de 2019. E, pela primeira
vez na história, as exportações de carne
suína do Brasil ultrapassaram a casa de dois
bilhões de dólares, chegando a US$2,079
bilhões, número 47,1% maior que no período
do ano passado.
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EXPORTAÇÕES DE NOVEMBRO
OVOS
As exportações brasileiras de ovos (entre in
natura e processados) totalizaram 1,39
toneladas em novembro. O número é 339%
superior ao registrado no mesmo período de
2019, quando foram embarcadas 318
toneladas. No mesmo período comparativo, o
saldo das exportações totalizou US$ 1,9 mil,
número 219% maior que o obtido no décimo
primeiro mês do ano passado, com US$ 607
mil. No acumulado do ano, as exportações de
ovos chegaram a 4,807 mil toneladas, volume
35,2% menor em relação ao alcançado nos
primeiros onze meses de 2019, com total de
7,418 mil toneladas. As vendas do período
geraram receita de US$ 8,059 milhões, saldo
20,8% inferior ao registrado nos onze
primeiros meses de 2019, com US$ 10,177
milhões.

PROJEÇÕES 2021
A produção brasileira de carne de frango poderá alcançar até 14,5 milhões de toneladas em
2021, número que superaria em 5,5% os números totais previstos para 2020. Já as exportações
deverão chegar a 4,35 milhões de toneladas, superando em até 3,6% o total que deverá ser
exportado pelo Brasil em 2020. No mercado interno, a disponibilidade do produto pode chegar
a 10,1 milhões de toneladas (+6,5%), com consumo per capita de até 47 quilos (+4,4%).
Já a produção brasileira de ovos deverá manter o ritmo de crescimento no próximo ano, com
total de 56,2 bilhões de unidades, número 5% superior ao previsto para 2020. O consumo de
ovos deve seguir em crescimento, chegando a 265 unidades em 2021, com alta de 6% em
relação à 2020.
Por fim, a produção de carne suína poderá
totalizar 4,4 milhões de toneladas em 2021,
número até 3,5% superior à produção projetada
para 2020. Segundo o mesmo período
comparativo, a alta esperada para as
exportações de 2021 poderá alcançar até 10%,
com total de 1,1 milhão de toneladas previstas.
No mercado doméstico, a oferta poderá chegar a
3,32 milhões de toneladas, saldo até 3% maior
que as projeções para 2020. E o consumo per
capita poderá apresentar alta de até 2%,
chegando a 15,6 quilos.
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MERCADO EXTERNO
ABPA COMEMORA REABERTURA TOTAL DAS FILIPINAS
AO FRANGO BRASILEIRO
A ABPA comemorou a retirada total do embargo imposto
pelas autoridades sanitárias das Filipinas à carne de
frango do Brasil, conforme memorando emitido pelo
Departamento de Agricultura do país asiático.
Com a retirada total das restrições, a ABPA espera que o nível das vendas para o mercado
filipino retome patamares equivalentes ao registrado antes da suspensão.
O mercado filipino era um dos principais destinos do produto brasileiro na Ásia. No ranking
geral, estava entre os 12 principais importadores, para onde foram enviadas cerca de 2% do
total exportado pelo Brasil no primeiro semestre deste ano (43,8 mil toneladas).

OMC: NOVA MEDIDA PROTELATÓRIA DA INDONÉSIA CAUSA DESAPONTAMENTO NO
SETOR PRODUTIVO DE CARNE DE FRANGO
A ABPA recebeu com desapontamento a informação sobre a apelação protocolada pela
Indonésia contra a nova vitória brasileira em ação contra barreiras injustificadas às
exportações de carne de frango.
A informação foi divulgada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), em uma nova
tentativa indonésia de atrasar a implantação das medidas estabelecidas pelo processo
movido pelo Brasil, em um recorrente comportamento protecionista e protelatório.
A apelação se soma à negativa da Indonésia de colocar em vigor as medidas já impostas
pela OMC após o contencioso de 2017 e a ratificação do painel de implementação neste
ano, que também deu razão aos argumentos brasileiros.
O processo se arrasta há quase cinco anos. Dezoito
países, além da União Europeia, acompanharam o
processo como terceira parte interessada.
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TÉCNICO

MODERNIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO ABATE DE SUÍNOS EM PAUTA
A ABPA acompanhou e deu suporte a um projeto piloto de inspeção no abate de suínos, em
uma ação em cooperação com as associadas ocorrida no ultimo bimestre de 2020. O
principal objetivo foi identificar entraves e desafios para as associadas na adesão ao novo
modelo de Modernização da Inspeção no abate de suínos.

PREVENÇÃO À PSA E IA: GEPIA E GEPESA INTENSIFICANDO AGENDA
O Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária (GEPIA) e o Grupo Especial de Prevenção
a Peste Suína Africana (GEPESA) têm realizado reuniões ao longo do último mês a fim de
tomar iniciativas complementares e de reforço das medidas preventivas das enfermidades.
Os grupos estão revisando estratégias para rápida e efetiva atuação, numa eventual situação
sanitária.
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SUSTENTABILIDADE
GOOD FOOD FOR THE PEOPLE AND THE PLANET
A ABPA lançou a campanha “Good Food for People and
Planet”, uma ação internacional que demonstra os
compromissos da avicultura e da suinocultura do Brasil
com a preservação do meio ambiente.
A campanha reforça as características da indústria brasileira de aves e de suínos, localizada fora
do Bioma Amazônico, com características próprias de ambiência e uso de recursos que a
colocam entre os setores com um dos menores índices de impacto ambiental da avicultura e da
suinocultura mundial e em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas (ONU).

HOTSITE
Como parte da ação, foi lançado o
hotsite
da
campanha
com
informações sobre o setor e dados
sobre a produção e o meio
ambiente. Visite em: http://abpabr.org/sustainability/
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ALIMENTE A ESPERANÇA
PRESERVE A SUA SAÚDE E A DE QUEM VOCÊ AMA!
Todo cuidado com quem a gente ama é pouco, por isso, não podemos relaxar nas
medidas de prevenção. Pensando nisso, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, faz
um alerta sobre os cuidados que devemos continuar tomando para nos manter a
salvo do contágio de Covid-19. Confira:

EM PAUTA NA ABPA
RICARDO SANTIN É REELEITO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNDIAL DA AVICULTURA
O presidente da ABPA, Ricardo Santin, foi reeleito vice-presidente do Conselho Mundial da
Avicultura (IPC). A eleição ocorreu na primeira semana de dezembro, em assembleia virtual com
presença de representantes de nações da indústria avícola dos cinco continentes.
Este é o oitavo mandato de Santin no corpo diretivo da entidade
máxima da avicultura mundial. Juntamente com lideranças de
outras cadeias produtivas, Santin foi precursor de importantes
decisões globais setoriais, como a adoção da avicultura
internacional aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU) e o estabelecimento de
uma estratégia internacional para o enfrentamento da pandemia
de Covid-19.
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DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS
DEBATE SOBRE CEREAIS DE INVERNO E A CADEIA DE
PROTEÍNA ANIMAL
No dia 15 de dezembro, o presidente da ABPA,
Ricardo Santin, e o presidente do conselho consultivo
da ABPA, Francisco Turra, participaram das
discussões estratégicas promovidas pela Embrapa
sobre Cereais de inverno, como suprimentos
alternativos para a indústria de proteína animal. Na
ocasião, os dirigentes da entidade abordaram os
desafios e colocaram em pauta o interesse setorial
em ampliar as pesquisas em torno desta alternativa,
como uma opção de enfrentamento do quadro
setorial diante das altas dos custos de produção.
MISSÃO MÉXICO
A ABPA deu suporte à realização da missão para avaliação e reabilitação de unidades
produtoras de aves para o mercado do México - um dos mais desejados destinos para o
setor produtivo, no plano setorial de 2021. A missão ocorreu entre os dias 14 e 16 de
dezembro, com organização do Ministério da Agricultura do Brasil.
UE: ABPA APRESENTA CONTRIBUIÇÕES SETORIAIS EM CONSULTA SOBRE
DESMATAMENTO
Em sua estratégia de clarificar e mostrar o compromisso setorial com a preservação
ambiental, a ABPA participou de reuniões com representações do governo brasileiro e
com outras entidades setoriais, com o objetivo de discutir e apresentar insumos à consulta
pública da União Europeia relativa à importação de produtos de áreas desmatadas. A
ABPA também participou diretamente da consulta, com envio de contribuições da
avicultura e da suinocultura do Brasil.
REUNIÕES COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SOBRE FAKE OFFERS
Durante a última semana de novembro, a equipe de Acesso e Inteligência a mercados da
ABPA participou de uma videoconferência com o departamento do Ministério da Justiça
para tratar do tema Fake Offers. Foi apresentado novo banco de dados detalhado com
informações sobre fake offers e definição junto com intervenientes do ministério da
justiça sobre outros passos de atuação.
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EM PAUTA NA ABPA
REDES SOCIAIS NA CHINA
Focada em ampliar as estratégias de trabalho no principal destino das exportações
de proteína animal do Brasil, a ABPA vem intensificando as ações de marketing e
imagem setorial nas redes sociais da China. O foco está em conectar e compartilhar
informações sobre a avicultura e a suinocultura do Brasil com o país asiático, com
vídeos, textos e cards que destacam diferenciais do setor produtivo brasileiro, em
linguagem interativa com o público chinês.
Semanalmente são publicadas
informações como dados técnicos do sistema produtivo, resultados
mensais de exportações e informações sobre a participação da ABPA em eventos do
setor. ABPA está presente no Wechat, Weibo e Youku.

VEM AÍ SIAVS 2021
O maior evento da avicultura e da suinocultura do Brasil já tem data marcada!
Com um aumento de 30% no tamanho da feira, a nova edição do SIAVS
acontecerá entre os dias 03 a 05 de agosto de 2021, no Expo Center Norte (São
Paulo - SP). É a oportunidade do ano para quem busca investir em novas
tecnologias para a produção.
O SIAVS conta também com a mais completa programação técnico-científica e
político-conjuntural dos setores. Especialistas nacionais e internacionais são
presença confirmada nos debates. Participe do evento oficial da avicultura e da
suinocultura do Brasil!
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EVENTOS
PALESTRAS E PARTICIPAÇÕES GESTÃO
ABPA EM EVENTOS VIRTUAIS:
Apresentação do programa Mais Gestão - MAPA – Ricardo Santin – 17 de novembro
"Investing in Brazil’s Resilient Agrifood Exports, New Technologies and Sustainable
Practices” – Luis Rua – 17 de novembro
Food production and the trade map: buying local vs buying global – Ricardo Santin e
Sulivan Alves – 17 de novembro
Tecnocarne: Moderação do painel "CEOS e Altos executivos falam sobre iniciativas da
Indústria para se Tornar mais Sustentável – Com a nova demanda do consumidor,
torna-se imprescindível a adesão das indústrias" – Ricardo Santin e Luis Rua – 18 de
novembro
Mercosuper Digital 2020 – Ricardo Santin e Luis Rua – 18 de novembro
Live com a Feed & Food: "Balanço da Semana do Ovo" – Ricardo – 19 de novembro
Dialogue on Sustainable Food and Agriculture: Leading the transition – Ricardo – 23 de
novembro
Webinar sobre a publicação do novo modelo de Boletim Sanitário para Aves, em
conjunto com o DIPOA – Sulivan Alves – 23 novembro
Seminário CEB: BREXIT - nova política comercial e impactos para o Brasil – Luis Rua –
24 de novembro
Webinar na semana de Qualidade da Dip Frangos – Ricardo Santin – 24 de novembro
Prêmio Melhores do Agro, da revista Globo Rural – Ricardo Santin – 24 de novembro
Webinar "Biometano nas cadeias produtivas de suínos e aves: oportunidades de
redução da pegada de carbono no setor" – Ricardo Santin e Luis Rua– 25 novembro
Webinar ABCS - Lançamento do Livro “suinocultura: uma saúde e um bem-estar” –
Sulivan Alves – 26 de novembro
6th IPC Executive Committee meeting 2020 – Ricardo Santin – 2 de dezembro
Agrisustainability Talks II - Green Finance for agribusiness and bioenergy - Luis Rua – 2
de dezembro
WTC Agro & Food Forum A Era 4.0 - com Embrapa & Oracle – Luis Rua – 2 de dezembro
Seminário Virtual Asgav/Sipargs – Área Saúde e Segurança no Trabalho – Frigoríficos –
Ricardo Santin e Luis Rua – 3 de dezembro
Palestra Perspectivas comerciais para a proteína animal nas zonas livres de febre
aftosa sem vacinação - visão do setor – Ricardo Santin – 3 de dezembro
XII Fórum Virtual ASGAV/SIPARGS - Balanço Econômico 2020 RS e perspectivas 2021 RS
– Ricardo Santin e Luis Rua – 15 de dezembro
Live sobre sustentabilidade com Avinews junto com a Diretoria de Sustentabilidade
da BRF e JBS – Ricardo Santin – 21 de dezembro
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ARTIGO
DEPENDÊNCIA DA CHINA NÃO É
EXCLUSIVIDADE DO BRASIL
Foi em meados de 2018 que um dos mais
críticos momentos da história da produção de
proteína animal mundial alcançou os planteis
de suínos instalados em território chinês.
Pouco se falava, até então, da expressividade do país asiático como produtor e a
população global se assustou ao perceber que metade da carne suína existente no
mundo era chinesa. Grande parte dela produzida em quintais, em condições
equiparáveis aos velhos chiqueiros de nossos avós.
A imensidão do plantel, as condições e a proximidade das unidades produtoras
criaram as condições perfeitas para que uma mortandade de animais sem
precedentes se espalhasse pelo território chinês. Até áreas mais industrializadas de
suínos foram alcançadas.
Naquele momento, havia pouco mais de cinco anos desde a abertura chinesa para a
carne suína do Brasil, com apenas seis plantas habilitadas. Em condições mais
vantajosas, as exportações de aves – com a abertura da China em 2009 – contava
com mais de 30 plantas habilitadas, e já tinha no gigante asiático um de seus
principais destinos.
As primeiras projeções indicavam perdas de 10% no rebanho chinês – o que já era
espantoso e representava um impacto de mais da metade do trade internacional de
carne suína, de cerca de 9 milhões de toneladas. Era apenas o começo da crise
sanitária e, em meados de 2019, já se falava em uma lacuna anual de mais de 13
milhões de toneladas. Em 2020, a produção anual chinesa, que era em 54 milhões
de toneladas no início da crise, deverá fechar o ano com total de 38 milhões de
toneladas produzidas – em torno de 16 milhões de toneladas a menos.
Esta disrupção redesenhou o comércio internacional de proteínas. As importações
chinesas de carne suína deram um salto sem precedentes e o Brasil foi impactado.
Não havia carne suína suficiente no mundo para atender a demanda chinesa. Por
isso, outros setores, como a carne de frango, também foram fortemente
pressionados pelas importações chinesas.
Por aqui, vimos a China assumir o primeiro lugar absoluto dos nossos negócios
internacionais já em 2019, destino de 14% das exportações de aves e de 33,6% dos
embarques de suínos. Em 2020, estes índices cresceram para, respectivamente, 17%
e 50%. Não demorou e a forte relevância chinesa sobre as exportações brasileiras
acionaram ‘alarmes’ em diversos setores da sociedade – alguns inesperados e
equivocados.
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Outros, porém, destacaram preocupações legítimas, como a forte predominância da
China entre os destinos de exportações do Brasil. Nos negócios com a nação asiática
estão mais de US$ 1 bilhão em vendas, apenas em aves e suínos. São divisas e
empregos que dependem desta boa relação construída entre os exportadores
brasileiros e os importadores chineses.
Este, porém, não é um fator exclusivo do Brasil. A já mencionada disrupção chinesa
gerou seus efeitos em todos os grandes exportadores mundiais. Hoje, a China
representa 63% das exportações da União Europeia, 36% das vendas dos Estados
Unidos e 44% para os exportadores canadenses. Estes, junto com o Brasil,
representam os quatro principais players do comércio internacional de carne suína.
Obviamente é meta do Brasil construir novas oportunidades para as exportações
brasileiras do setor. Em suínos, Canadá, União Europeia, Peru, Japão e México são
apenas alguns dos mercados que estão na mesa de negociação para abertura e
expansão dos negócios.
Mas, ao mesmo tempo, a expressividade chinesa não é motivo de tensão. A
recomposição do plantel, impactado pela Peste Suína Africana (PSA), está em curso.
Há promessas feitas pelo governo da China de que o rebanho de matrizes volte aos
antigos patamares já em 2021. A oferta de carne suína, entretanto, deve levar mais
tempo. Instituições, como o banco holandês Rabobank, apontam esta retomada
entre dois e três anos.
O conselho de Estado chinês decidiu que a meta de autossuficiência de carne suína
deverá ficar em 95%. Neste contexto, ainda restará uma lacuna de três milhões de
toneladas – mais que o dobro do que era importado antes do surto de PSA em 2018.
Estes números respaldam a estratégia brasileira e dos demais fornecedores.
A necessidade de ampliar o leque de destinos é ponto de
atenção e preocupa. Os níveis de demanda, não.

Ricardo Santin é presidente da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA).
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