
 

 

 

Exportações de carnes bovinas devem encerrar 2019 com novos recordes 

em volume e faturamento 

Embarques devem fechar ano com 1,8 milhão de toneladas, receitas devem crescer 13,3% e somar 

US$ 7,5 bilhões em 2019 

Impulsionada pela demanda chinesa, as exportações brasileiras de carnes bovinas devem fechar 

2019 com novo recorde de volume e faturamento. A estimativa divulgada pela Associação Brasileira 

das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) é de que os volumes embarcados alcancem 1,83 

milhão de tonelada e receitas de US$ 7,5 bilhões. Caso se confirmem, os números representariam 

um crescimento de 11,3% e 13,3%, respectivamente, superando as projeções realizadas no final de 

2018 e consolidando o ritmo de crescimento das vendas brasileiras.  

Para o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, o resultado positivo desse ano deve-se, 

principalmente, a ampliação de mercados consolidados, o que demonstra a qualidade e 

competitividade da carne brasileira. “O crescimento das exportações em mercados importantes 

mostra a qualidade e competividade da carne brasileira, além da confiança dos mercados 

internacionais no nosso produto”, analisa.  

No acumulado de janeiro a novembro de 2019, as vendas registraram um volume de 1,673 milhão 

de toneladas, avanço de 12,33% em relação ao mesmo período de 2018. Em faturamento, o 

crescimento foi de 12,6%, com um total de US$ 6,748 bilhões.  No mês de novembro as exportações 

somaram 179.948 toneladas, volume 13,8% acima do mesmo mês de 2018. Já em faturamento, o 

mês cresceu 36,7% e fechou com US$ 847,544 milhões.  

 

Exportações de carne bovina do Brasil mês a mês em 2019 

 

 

Fonte: Ministério da Economia / Secex / Abiec  

 

 

 



 

 

 

PRINCIPAIS IMPORTADORES 

Os resultados positivos foram puxados principalmente pelo crescimento da demanda chinesa, que 

em 2019 se consolidou como o principal destino da carne brasileira, respondendo por 24,5% do 

total exportado pelo país. No acumulado de janeiro a novembro, as exportações para a China 

somaram 410.444 toneladas, crescimento de 39,5% ante o mesmo período de 2018. Em receita, o 

crescimento foi de 59,75%, com um total de US$ 2,171 bilhões. 

Exportações de carne bovina do Brasil entre janeiro e novembro de 2019 – principais mercados 

 
 
Fonte: Ministério da Economia / Secex / Abiec  

PERSPECTIVAS PARA 2020 

Com base nos resultados positivos registrados em 2019, as estimativas da entidade é que o ritmo 

de crescimento se mantenha em 2020, puxados pela possível habilitação de novas plantas para a 

China e abertura de novos mercados. Com isso, a expectativa é de que os volumes exportados 

cresçam 13%, alcançando 2,067 milhões de toneladas. Em relação ao faturamento, a projeção é de 

um crescimento 15%, com receita de US$ 8,5 bilhões. 

 
Exportações de carne bovina do Brasil nos últimos anos e perspectiva para 2020.

Fonte: Ministério da Economia / Secex / Abiec  - * estimativa / ** perspectiva  



 

 

  
 

RESUMO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA EM 2019 (ESTIMATIVA)  

• FATURAMENTO: US$ 7.449.713 

• TOTAL DE TONELADAS: 1.828.876 

• EXPORTAÇÃO: 154 PAÍSES  

• PRINCIPAIS IMPORTADORES: CHINA, HONG KONG E EGITO 
 
 
 
 
SOBRE A ABIEC  
Criada em 1979, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) reúne 32 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 10 milhões de 

toneladas de carne bovina, aproximadamente 20,8% são negociados para dezenas de países em todo o 

mundo, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Na última década, o País registrou crescimento 

de 135% no valor de suas exportações. 

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 18 anos, 
já foram firmados nove projetos, com investimentos de mais de R$ 60 milhões e crescimento das 
exportações em mais de 500%. 
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