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O CUSTO DA PRECIPITAÇÃO
US$5,34 bilhõ es.

Nas ú ltimas dé cadas o Brasil desenvolveu amplo esforço na
conquista de novos mercados no segmento de carnes.

Em 2017, há expansã o das exportaçõ es nacionais, poré m
com variaçõ es negativas para Sã o Paulo.

Percebem‐se resultados nos montantes exportados que, em
2016, registraram US$13,91 bilhõ es atendendo a clientes
exigentes como os europeu e o japonê s.

Em março de 2017 a divulgaçã o das açõ es desencadeadas
pela operaçã o "Carne Fraca" ganharam o noticiá rio moti‐
vando o levantamento de barreiras sanitá rias em vá rios
paıśes.

Do total das exportaçõ es brasileiras do grupo de carnes,
China e Hong Kong absorvem 25% e os outros 50% sã o
preenchidos por destinos relevantes como Ará bia Saudita,
Rú ssia, Japã o e europeus.

Os resultados da "Carne Fraca" podem ser observados na
movimentaçã o das exportaçõ es brasileiras e paulistas
contabilizadas no mê s de março.

Em 2016, Sã o Paulo foi responsá vel por 30% do total das
exportaçõ es brasileiras de carne bovina, contabilizando

Exportações de Carnes in Natura e Industrializadas, Brasil e São Paulo, Quantidade e Valor,
Primeiro Bimestre de 2016 e 2017
Item
Brasil
Bovinos
Frango 1
Suın
́ a
Equideos
Total
Sã o Paulo
Bovinos
Frango
Suın
́ a
Equideos
Total

1o bimestre/2016
US$
842.681.567
928.795.332
164.168.325
987.064
1.936.632.288

1o bimestre/2017

Tonelada
219.974
642.504
97.597
323
960.398

US$
812.770.267
1.219.375.700
250.574.945
1.543.332
2.284.264.244

Tonelada
206.793
706.975
114.226
618
1.028.612

US$

Tonelada

US$

Tonelada

240.937.396
55.751.044
918.382
288.915
297.895.737

58.076
42.305
768
96
101.245

208.992.338
60.475.720
844.701
26.873
270.339.632

49.973
39.926
568
24
90.490

1

Nas exportaçõ es brasileiras de frango, foram adicionadas as carnes de pato, ganso e peru. Nã o há registro nos
embarques paulistas desses tipos de carnes.

Fonte: Elaborada a partir de dados do Siscomex (2017).
O 1º bimestre de 2017, comparado ao mesmo perıo
́ do de
2016, registra 7% de aumento das exportaçõ es brasileiras
de carnes.
Quando considerados os valores ica evidente a alta nos pre‐
ços praticados, em torno de 15% superior aos registrados
nas exportaçõ es brasileiras no 1º bimestre do ano passado.
O destaque nacional ica para a carne de frango com
expansã o de 9% na quantidade exportada e de 23% nos
valores.

Nesse cená rio nacional a exceçã o icou para a carne bovina
com retraçã o de 6% nas exportaçõ es.
Em Sã o Paulo nã o se veri ica a mesma expansã o, pois tanto
as quantidades como os valores tiveram retraçã o de 11% e
9%, respectivamente.
Para a carne bovina, a principal mercadoria do grupo carne
no Estado de Sã o Paulo, o encolhimento nas quantidades
exportadas icou em 16% e para os valores, em 15%,
acompanhando o comportamento registrado no contexto
nacional.
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Exportações de Carnes in Natura e Industrializadas, Brasil e São Paulo, Quantidade e Valor,
Março de 2016 e 2017

Item
Brasil
Bovinos
Frango 1
Suın
́ a
Equideos
Total
Sã o Paulo
Bovinos
Frango
Suın
́ a
Equideos
Total

Março/2016

Março/2017

US$

Tonelada

US$

Tonelada

502.875.427
599.978.348
108.303.219
709.109
1.211.866.103

136.290
409.615
64.765
239
610.909

486.518.952
680.205.328
149.384.256
854.574
1.316.963.110

121.033
388.535
61.684
375
571.627

US$

Tonelada

US$

Tonelada

143.739.225
34.239.994
291.049
188.986
178.459.254

35.620
26.661
279
63
62.624

115.668.667
32.880.893
592.956
32.300
149.174.816

26.240
21.300
261
27
47.827

1 Nas

exportaçõ es brasileiras de frango, foram adicionadas as carnes de pato e peru. Nã o há registro nos
embarques paulistas desses tipos de carnes.

Fonte: Elaborada a partir de dados do Siscomex (2017).

O impacto pó s "Carne Fraca" pode ser observada a partir das
informaçõ es registradas em março de 2017 em comparaçã o a
março de 2016.
No cená rio nacional, o somató rio das exportaçõ es das
carnes apresenta retraçã o de 7% na quantidade e aumento
de 9% para os valores, sendo a carne bovina a mais atingida,
com queda de 11% em quantidade e de 3% no valor.

Efeito semelhante, poré m, mais acentuada, foram per‐
cebidas no cená rio paulista: recuo de 23% na quantidade
exportada e de 16% nos valores.
Na carne bovina o impacto nos embarques paulistas
evidenciam retraçã o nas quantidades exportadas passando
de 36 mil para 26 mil, incorrendo na perda efetiva de US$28
milhõ es.
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