Exportações brasileiras de carne bovina podem atingir recorde em volume
Seguindo tendência de alta dos últimos anos, embarques devem fechar ano com 1,6
milhão de toneladas e receitas devem crescer 7,4% e somar US$6,5 bilhões em 2018
As exportações brasileiras de carne bovina devem fechar o ano com 1,62 milhão de
toneladas exportadas, o que significa um crescimento de 10% em relação ao resultado
de 2017, segundo os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carnes (ABIEC). Em receita, a estimativa é de que o valor alcance US$ 6,541 bilhões,
crescimento de 7,4% no acumulado de 2018. Caso o número se confirme, deve
representar o maior volume já exportado pelo Brasil e dar sequência a tendência de alta
das vendas brasileiras, que nos últimos dois anos vem crescendo numa média de 10%
ao ano em volume e faturamento.
O resultado positivo desse ano também consolida que a carne brasileira continua com
sua imagem e garantia de qualidade reconhecidas no Brasil e no exterior. “O setor passa
por um processo de melhoria contínua e o crescimento das exportações mostra a
qualidade e competividade da nossa carne, além da confiança dos mercados
internacionais no nosso produto”, analisa o presidente da Abiec, Antônio Jorge
Camardelli.
De janeiro a novembro de 2018 as vendas registraram um total de 1,49 milhão de
toneladas e faturamento de US$ 5,99 bilhões, crescimento de 10,67% e 8,31%,
respectivamente, ante o mesmo período do ano passado. Os melhores resultados deste
ano foram registrados no segundo semestre, com destaque para o mês de setembro
cujo os embarques somaram 178 mil toneladas e faturamento de US$ 700 milhões. O
resultado representa crescimento de 31,75% em volume e 25,86% em faturamento ante
o mesmo período do ano passado.

Principais importadores
Hong Kong e China se revezam como o principal destino da carne bovina brasileira. Em
volume, Hong Kong foi o principal destino, representando 24,3% do total embarcado
pelo Brasil, somando quase 362 mil toneladas. Já a China foi o principal destino
considerando o faturamento, representando 22,68% do total, com US$1,36 bilhão.
Outros mercados que merecem destaque são: Egito, União Europeia e Chile, com
aumento tanto em volume quanto em faturamento no acumulado de 2018 (janeiro a
novembro) comparado ao mesmo período de 2017.
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Tons jan 2017 nov 2017

Tons jan 2018 nov 2018

1.346.282,65 1.489.983,77

Var. Tons

TOTAL

5.533.020.800,00 5.992.593.318,00

8,31%

HONG KONG

1.222.359.988,00 1.325.738.597,00

8,46%

320.820,16

361.965,34

10,67%
12,82%

CHINA

819.098.697,00

1.359.170.653,00

65,93%

187.672,57

294.229,63

56,78%

EGITO

479.308.368,00

485.654.641,00

1,32%

138.360,81

166.170,48

20,10%

UNIÃO EUROPEIA

640.902.625,00

668.897.109,00

4,37%

98.045,99

107.985,60

10,14%

CHILE

244.605.867,00

423.698.630,00

73,22%

56.219,98

103.542,63

84,17%

IRÃ

500.393.237,00

308.882.168,00

-38,27%

119.683,25

78.903,23

-34,07%

ARÁBIA SAUDITA

160.711.936,00

143.465.428,00

-10,73%

40.192,65

38.475,59

-4,27%

EUA

272.692.303,00

243.944.561,00

-10,54%

36.813,15

29.760,73

-19,16%

EMIRADOS ÁRABES

87.130.652,00

104.721.471,00

20,19%

20.232,08

26.624,79

31,60%

FILIPINAS

28.403.010,00

72.822.983,00

156,39%

9.341,41

22.039,76

135,94%

1.077.414.117,00

855.597.077,00

318.900,62

260.285,98

Outros

Perspectivas para 2019
Com base nos números registrados em 2018, as estimativas da entidade apontam para
um crescimento de 10,7% no volume e 11% em faturamento das exportações para 2019.
A retomada das exportações para Rússia, que em 2017 comparam mais de 130 mil
toneladas e totalizaram mais de US$ 452 milhões em receita, a expectativa de retorno
ao mercado norte-americano, além do crescimento da China, devem favorecer os
resultados esperados para 2019.
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Exportação de carne bovina brasileira em 2018 (estimativa)
• Faturamento: US$ 6.541.127
•

Total de toneladas: 1.626.386 toneladas

•

Exportação: para 150 países

•

Principais importadores: Hong Kong, China e Egito

Sobre a ABIEC – www.abiec.com.br
Criada em 1979, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) reúne 33 empresas
do setor no país, responsáveis por 92% da carne negociada para mercados internacionais. Sua criação foi
uma resposta à necessidade de uma atuação mais ativa no segmento de exportação de carne bovina no
Brasil, por meio da defesa dos interesses do setor, ampliação dos esforços para redução de barreiras
comerciais e promoção dos produtos nacionais. Atualmente, o Brasil produz em torno de 9,1 milhões de
toneladas de carne bovina, aproximadamente 20% são negociados para dezenas de países em todo o
mundo, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade.
Sobre o Brazilian Beef
Iniciado em 2001, o projeto setorial Brazilian Beef, uma parceria entre Apex-Brasil e ABIEC, tem o objetivo
de fortalecer a imagem da carne bovina brasileira, melhorando a percepção de sua qualidade nos países
importadores e ampliando, assim, a participação brasileira no mercado mundial de carnes. Em 14 anos,
já foram firmados seis projetos, com investimentos de mais de R$ 40 milhões e crescimento das
exportações em mais de 500%.

CONTATO
Eduardo Savanachi
Comunicação
Communication
comunicacao@abiec.com.br
+55 11 3531 7888 / 11 97645-4405

