
Os efeitos da greve dos caminhoneiros para o agronegócio 

O 
impacto da greve dos ca-

minhoneiros para o agro-

negócio deve ultrapassar 

os R$ 3 bilhões, segundo a 

Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA). A paralisação, que durou 11 dias, 

comprometeu a produção e o escoamento 

de produtos, além de ter reacendido o de-

bate sobre a taxação de exportações agro-

O que dizem as entidades do setor?

Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA)

pecuárias, informa o Broadcast Agro. Os 

danos deverão ser sentidos no PIB agrope-

cuário, que entre janeiro e março já havia 

acumulado retração de 2,6% em relação 

ao mesmo período do ano passado. O Bole-

tim Focus desta semana também deu sinais 

de pessimismo: a expectativa de cresci-

mento para 2018 foi de 2,37% para 2,18%. 

Há um mês, a estimativa era de 2,70%. 

“Faltarão produtos de aves, suínos e ovos nos 

supermercados, até que a produção e a distri-

buição sejam completamente restauradas.” 

Segundo a associação, o abastecimento nas 

granjas deve ser restabelecido esta semana, 

mas a retomada produtiva será “gradativa”, 

com projeção de 60 dias para normalização.

Associação Brasileira de Laticínios 

(Viva Lácteos)

“Os prejuízos da cadeia láctea nos nove 

primeiros dias de paralisação giraram 

em torno de R$ 1 bilhão.” A Associação 

Brasileira da Indústria de Lácteos Lon-

ga Vida estima que a perda de produção 

de leite UHT foi  de 220 milhões de litros.

Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco 

(SindiTabaco)

“Levantamentos iniciais apontam prejuízos 

de R$ 1 bilhão somente para o setor coope-

rativista. As perdas foram provocadas pela 

interrupção das atividades em 25 agroin-

dústrias dos setores de lácteos, carnes, 

grãos, açúcar e álcool e fertilizantes.” Calcu-

la-se que diariamente nove plantas deixa-

ram de abater 2,3 milhões de aves e outras 

quatro de abater 12,7 mil cabeças de suínos.

Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná (Ocepar)

Avaliou que R$ 50 milhões por dia dei-

xaram de circular no segmento devido 

à greve. O número considera o volume 

de tabaco cru que não comercializado. 
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