Exportação brasileira de carne bovina cresce 10% em
faturamento no mês de agosto
No período, foram embarcadas 114,3 mil toneladas de carne atingindo US$
468 milhões
São Paulo, 13 de setembro de 2016 – As exportações de carne bovina
brasileira atingiram, em agosto, faturamento de US$ 468 milhões, o que
representa um aumento de 10% em relação ao mês anterior (julho/2016). Já
em volume embarcado no mês de agosto, foram enviadas 114,3 mil toneladas
de carne para o exterior, com um crescimento de 4%, se comparado com
julho. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carne (ABIEC).
Os dois principais mercados para a carne brasileira no mês de agosto – Hong
Kong e União Europeia – também apresentaram crescimento, tanto em
volume como receita, se comparado com o mês de julho de 2016. Hong Kong
comprou 29,3 mil toneladas de carne em agosto, um crescimento de 20%
em relação ao mês anterior, com faturamento de US$ 99,2 milhões (24% a
mais que julho). Outro destaque do mês é a União Europeia, que importou
28% a mais de carne brasileira no mês (11,7 mil toneladas), o que gerou
uma receita 36% maior (US$ 74 milhões).
Posição

País/Região

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hong Kong
União Europeia
Egito
Chile
Rússia
Estados Unidos
China
Irã
Venezuela
Israel

Faturamento US$
(agosto/2016)
99.237.879,00
74.524.845,00
42.610.824,00
41.991.405,00
32.735.379,00
29.821.424,00
23.073.588,00
18.332.166,00
17.769.758,00
11.117.045,00

Volume em toneladas
(agosto/2016)
29.362,90
11.712,37
13.543,35
9.589,17
10.089,32
3.281,70
5.040,19
4.698,54
3.059,96
2.367,70

No acumulado do ano (janeiro-agosto) das exportações brasileiras de carne
bovina, há um crescimento de 9% no volume embarcado, atingindo 960,2

mil toneladas, com um faturamento de US$ 3,701 bilhões (retração de 2%
em relação ao mesmo período de 2015).
Posição

País/Região

Faturamento US$
(jan-ago/2016)

Volume em toneladas
(jan-ago/2016)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

793.468.237,00
480.983.050,00
441.753.133,00
406.395.703,00
261.278.747,00
211.141.095,00
199.075.130,00
184.256.387,00
104.897.814,00
76.798.778,00

231.886,51
78.958,26
142.673,43
96.284,82
92.195,21
54.782,71
47.923,55
21.583,51
18.039,52
20.204,09

Categorias – Mais uma vez, a carne in natura foi a categoria de produtos
mais exportada, com 82 mil toneladas e faturamento de US$ 350 milhões,
7% a mais que julho. A carne industrializada também apresentou
crescimento, tanto em volume (11,2 mil toneladas - 24% a mais que o mês
anterior) como em receita (US$ 63 milhões – 20% de aumento em relação a
julho).
Posição

Categoria

1
2
3
4
5

In natura
Industrializada
Miúdos
Salgadas
Tripas

Faturamento US$
(agosto/2016)
350.497.469,00
63.199.956,00
45.576.182,00
5.161.111,00
3.637.163,00

Volume – ton.
(agosto/2016)
82.401,99
11.210,61
18.507,42
827,59
1.357,74

Sobre a ABIEC – www.abiec.com.br
Criada em 1979, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
(ABIEC) reúne 29 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
10 milhões de toneladas de carne bovina, 20,8% são negociados para dezenas de
países em todo o mundo, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade.
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