
 

 

 

Exportações de carnes bovinas encerram 2019 com recordes em volume 

e faturamento 

Embarques fecharam ano com 1,8 milhão de toneladas, e as receitas cresceram 15,5%, somando 

USD7,59 bilhões 

Impulsionada pela demanda chinesa, as exportações brasileiras de carnes bovinas fecharam 2019 

com novo recorde de volume e faturamento. Os volumes embarcados alcançaram 1,847 milhão de 

toneladas e a receita US$ 7,59 bilhões. Os números representam um crescimento de 12,4% e 15,5%, 

respectivamente, em relação a 2018, superando as projeções realizadas e consolidando o ritmo de 

crescimento das vendas brasileiras.  

Os bons resultados obtidos em 2019 estão relacionados diretamente ao aumento das vendas em 

mercados já consolidados, a exemplo de China, Emirados Árabes e Rússia, o que demonstra não só 

o reconhecimento da qualidade da carne brasileira, mas também a confiança nos padrões de 

produção nacionais. “Os números demonstram o quanto a carne brasileira é bem aceita e tem boa 

competitividade no exterior”, destaca o presidente da Abiec, Antonio Jorge Camardelli. 

 

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 26,7% do 

total exportado pelo país. Em 2019, as exportações para a China somaram 494.078 toneladas, 

crescimento de 53,2% ante 2018. Em receita, o crescimento foi de 80%, com um total de US$ 2,67 

bilhões. 

Exportações de carne bovina do Brasil em 2019 – principais mercados 
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RESUMO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA EM 2019  

 FATURAMENTO: US$ 7.593.932 

 TOTAL DE TONELADAS: 1.847.519 

 PRINCIPAIS IMPORTADORES: CHINA, HONG KONG, UNIÃO EUROPEIA 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. 
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