
 
Exportações brasileiras de carne bovina atingem melhor resultado mensal 

da história 
Volume embarcado em outubro foi de 185.537 toneladas e receitas somaram 

US$ 808,4 milhões  
 

As exportações brasileiras de carne bovina fecharam o mês de outubro com 
recorde em faturamento e nos volumes embarcados. Segundo dados da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), divulgados pela Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), o volume exportado em outubro 
foi de 185.537 toneladas, crescimento 15% em relação ao mesmo período do 
ano passado. O resultado representa o maior volume mensal já embarcado pelo 
país e o maior faturamento em um mês. Em relação ao faturamento, o mês 
fechou com receita de US$ 808,4 milhões, 30% acima do mesmo mês em 2018. 
Se comparados ao mês de setembro, os resultados de outubro apontam alta de 
33% no faturamento e 28% no volume embarcado.  
 
Quando se olha o acumulado do ano o resultado também é positivo. De janeiro 
a outubro de 2019 foram exportadas 1.463.922 toneladas de carne bovina, com 
receitas de US$ 5,776 bilhões, crescimento de 9,9% e 7,5%, respectivamente 
ante ao mesmo período do ano passado. “Os resultados mostram a consolidação 
da carne brasileira nos principais mercados internacionais”, explica o presidente 
da Abiec, Antônio Jorge Camardelli.  
 
Um dos principais aspectos para esses resultados é o avanço das exportações 
para a China, que em outubro somaram 65.827 toneladas, crescimento de quase 
62% em relação ao mês anterior. Quando se observa os tipos de produtos, as 
vendas de carne in natura registraram alta de 29,4% em relação a setembro, 
somando 160.099 toneladas.  
  
Sobre a ABIEC – www.abiec.com.br 
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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