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A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais -

ABIOVE foi fundada em junho de 1981

 Tem entre suas atribuições:

Representar as indústrias de óleos vegetais e dar suporte aos

seus associados

Cooperar com o governo brasileiro na execução das políticas

que regem o setor

Promover programas de sustentabilidade da cadeia produtiva

Gerar estatísticas e

Preparar estudos setoriais

Fundação e missão
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 A ABIOVE reúne 14 empresas associadas com características diversas:

 Capital nacional e estrangeiro

 Pequeno, médio e grande portes

 Processadoras e exportadoras de oleaginosas

 Produtoras de biodiesel verticalizadas e não verticalizadas

 O quadro de empresas responde por aproximadamente:

 60% do volume comercializado de soja no Brasil e

 30% da produção de biodiesel

 Trabalham também com:

 Outras oleaginosas e óleos vegetais (girassol, canola, algodão, milho, palma etc.)

 Comercialização interna e na exportação de milho, trigo e outros granéis vegetais

 São ainda atores relevantes nos segmentos de energia, etanol e açúcar, fertilizantes e
nutrição animal

Quadro de associadas e área de atuação
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A diversidade de mercadorias e a atuação das empresas

como elo agroindustrial da cadeia produtiva gera atuação

em diversas áreas, tais como:

Originação, qualidade de soja e demais oleaginosas

Qualidade de farelo, óleo e biodiesel

 Políticas de combustíveis fósseis e de biocombustíveis

 Infraestrutura de transportes e logística

Competitividade e tributação

Comércio exterior

 Tecnologias de produção e industrial

 Sustentabilidade ambiental e social

Diversidade de temas ligados à agroindústria
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São usuárias de serviços de transporte de cargas e responsáveis
pela movimentação de grandes volumes de mercadorias, sendo

alguns números de mercado doméstico e exportações:

53,5 milhões de t de soja

15,9 milhões de t de farelo de soja

3,6 milhões de t de óleo de soja e

1,2 bilhão de litros de biodiesel

 Atuam na logística dos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário

 Também desempenham papel de grande importância nas

exportações por meio de terminais próprios e de terceiros

Quadro de associadas e a logística
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Oferta e demanda do complexo soja

em milhões de toneladas

Produção

113,8

Processamento

41,5

Exportações

64,0

Farelo

31,5

Óleo

8,2

Exportações

1,3

Consumo Doméstico

7,0

Biodiesel

2,8 – 2,9

Exportações

15,7

Consumo Doméstico

16,0

2017

Fonte: ABIOVE.
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Site da ABIOVE – www.abiove.com.br
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Empresas Associadas


