ABIEC vai ao Irã em missão para ampliar exportações de carne
bovina
Quinto colocados em ranking de importadores, iranianos vêm aumentando volume
importado a cada ano; comitiva brasileira contou com autoridades do governo federal
Com o objetivo de reforçar as relações comerciais entre Brasil e Irã, ampliando
oportunidades de exportação da carne bovina brasileira e atraindo investimentos
iranianos para a pecuária nacional, a ABIEC (Associação Brasileira da Indústria
Exportadora de Carne) integrou comitiva oficial e participou de evento realizado em
Teerã na noite desta terça-feira, 12 de setembro.
A ação reuniu mais de 250 pessoas, entre elas autoridades governamentais dos dois
países, como o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Eumar Novacki; o embaixador do Brasil no Irã, Rodrigo de
Azeredo Santos; e o vice-ministro da Indústria, Minas e Comércio e presidente da
Organização de Promoção do Comércio do Irã, Mojtaba Khosrowtaj. Também estiveram
no evento investidores estrangeiros e produtores brasileiros. A ABIEC aproveitou a
oportunidade para oferecer um churrasco, no qual os convidados puderam degustar
cortes especiais de carne bovina do Brasil.
A programação da comitiva brasileira no Irã ainda contou com uma rodada de negócios
com a participação de representantes brasileiros do setor agropecuário, que
apresentaram seus portfólios de produtos e projetos para a captação de investimentos
a potenciais compradores e investidores iranianos.
Exportações para o Irã
Quinto colocado no ranking das exportações de carne bovina brasileira (no quesito
faturamento), o Irã importou mais de US$ 305 milhões entre janeiro e agosto deste ano.
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País / Região
HONG KONG
CHINA
UNIÃO EUROPEIA
RÚSSIA
IRÃ
EGITO
EUA
CHILE
ARÁBIA SAUDITA
ISRAEL
OUTROS

Faturamento (US$)
813.616.286
551.970.886
417.952.773
333.382.973
305.056.375
291.517.548
211.207.626
171.005.484
134.826.106
68.634.807
488.472.675

Desde 1998, quando foram iniciadas as exportações de carne bovina brasileira para o

país, o Irã aumentou consideravelmente o volume importado, saindo de 5.234
toneladas naquele ano para as atuais 75.242 importadas entre janeiro e agosto de 2017.
A expectativa da ABIEC é que o total exportado para os iranianos neste ano seja em
torno de 112 mil toneladas, o que representa um aumento de 17% em volume e 22%
em faturamento, na comparação com o total exportado em 2016.

Sobre a ABIEC – www.abiec.com.br
Criada em 1979, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC)
reúne 31 empresas do setor no país, responsáveis por 90% 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 9,1
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.
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 14 anos, já foram firmados
seis projetos, com investimentos de mais de R$ 40 milhões e crescimento das
exportações em mais de 500%.
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