Exportação de carne bovina brasileira registra crescimento de
16% em faturamento e 13% em volume no mês de janeiro
No primeiro mês de 2017, já foram embarcadas mais de 112 mil toneladas,
com receita de US$ 436 milhões
São Paulo, 16 de fevereiro de 2017 –O ano começou positivo para aindústria brasileira de
carne bovina, que registrou em janeiro um faturamento de US$ 436 milhões, com o embarque
de mais de 112 mil toneladas. Em comparação com o mesmo mês de 2016, o crescimento foi
de 16% em faturamento e de 13% em toneladas exportadas, segundo números divulgados pela
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC).
Entre os dez países ou regiões importadores da carne bovina brasileira, Hong Kong e China
foram os mercados que mais compraram o produto nacional em janeiro. Se comparado com o
mês anterior (dezembro de 2016), ambos apresentaram crescimento tanto em faturamento
como em volume. Em relação a Hong Kong, o faturamento é de mais de US$ 97 milhões, um
aumento de 4% comparado com o mês anterior. Já a China comprou 18 mil toneladas de
carne, 21% a mais do que em dezembro, gerando um faturamento de aproximadamente US$
75 milhões, 18% a mais em relação ao mês precedente.
Outro país que merece destaque é o Egito, que registrou em janeiro o aumento de 55% no
volume de carne brasileira adquirida e de 65% em receita, também comparado a dezembro.
Posição

País/região

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hong Kong
China
União Europeia
Irã
Rússia
Egito
Chile
Arábia Saudita
Estados Unidos
Argélia

Faturamento US$
(janeiro/2017)
97.851.799,46
74.825.814,54
47.671.739,74
43.675.642,54
32.976.932,41
20.673.193,57
18.799.487,47
14.288.964,34
12.465.010,53
10.636.172,73

Volume em toneladas
(janeiro/2017)
27.757,27
18.235,86
7.582,65
11.432,94
10.959,21
6.409,56
4.126,39
3.875,62
2.051,03
2.995,24

“Começamos 2017 com bons números nas exportações e até registramos a retomada de
alguns mercados como Hong Kong, China, Egito e Arábia Saudita. No entanto, vamos manter o
foco em novos mercados e ampliarmos a nossa presença em mercados estratégicos e
importantes, como Estados Unidos e União Europeia", comenta Antônio Jorge Camardelli,
presidente da ABIEC.
Categorias –A carne in natura foi a categoria de produtos mais exportada. Em janeiro, atingiu
faturamento de US$ 353 milhões, com embarque de mais de 87 mil toneladas, uma queda de
4% em faturamento e de 1% em volume exportado.

Posição

Categoria

1
2
3
4
5

In natura
Miúdos
Industrializada
Tripas
Salgadas

Faturamento US$
(janeiro/2017)
352.580.249,42
47.099.325,50
29.934.709,48
3.287.050,14
2.965.550,15

Volume – ton.
(janeiro/2017)
87.177,61
17.416,61
6.211,66
1.202,94
473,89

Sobre a ABIEC – www.abiec.com.br
Criada em 1979, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) reúne 30
empresas do setor no país, responsáveis por 91% 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 10
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.
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