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INÍCIO
A Operação Carne Fraca, deflagrada dia 17/03/17, uma sexta feira, afetou
os frigoríficos, fiscais agropecuários e agentes sanitários do Ministério da
Agricultura.
Tudo começou com a denúncia do fiscal agropecuário Daniel Gouvêa
Teixeira depois de ser afastado pela sua supervisora, há 2 anos atrás,
quando determinou o fechamento da Peccin após constatar diversos
problemas na produção. Teixeira denunciou a empresa Peccin
Agroindustrial Ltda, de Curitiba, que tem sede no bairro Umbará, de pagar
propina em troca de liberações fiscais e sanitárias, onde os fiscais faziam
vistas grossas em suas fiscalizações e que a empresa estava usando
subprodutos do abate de frango em substituição à carne bovina na
fabricação de diversos produtos, além de vender carne vencida e sem os
devidos cuidados no armazenamento de seus produtos. Partindo desta
denuncia, a PF acabou chegando em diversas outras empresas a partir de
materiais fornecidos por Teixeira e depoimentos de três ex-funcionárias
da Peccin.
A operação Carne Fraca disponibilizou mais de 1,1 mil policiais federais
que cumprem 309 mandados judiciais, sendo 27 de prisão preventiva, 11
de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e
apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados e em
empresas supostamente ligadas ao grupo criminoso, em sete unidades
federativas: São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Além das empresas que
participavam do esquema, a operação tem como alvo os fiscais do
Ministério da Agricultura que se beneficiaram do recebimento de propina
e de vantagens pessoais para liberar a venda da carne imprópria para o
consumo.
Do total foram 21 frigoríficos que apresentaram irregularidades e estão
sendo fiscalizados. Deste total de frigoríficos, sete já estão interditados,
sendo eles:
Um frigorifico da BRF – Mineiros (GO) / Produz: Frango, Chester, e Peru
da Perdigão.
Dois da Peccin Agroindustrial – (Curitiba (PR) e Jaraguá do Sul (SC) /
Produz: Salsicha e Mortadela.
E outros das empresas de Souza Ramos, em Colombo (PR), Transmeat,
em Balsa Nova (PR), Laticínios SSPMA, em Sapopema (PR) e Farinha de
Carnes Castro, em Castro (PR).

Os demais frigoríficos estão sendo investigados e acompanhados de
perto pelos fiscais e pela policia federal, que liberou o auto de todos os 21
frigoríficos, conforme colocamos nas tabelas a seguir.
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Tabela dos Frigoríficos Envolvidos

Empresa

Cidade

UF

Área / Produtos

Frigorífico Oregon

Apucarana

PR

Carnes de equino

Frango D M Ind. E Com. De
Alim.

Arapongas

PR

Carne de aves e produtos de
aves

Seara Alimentos

Lapa

PR

Carne de aves e produtos de
aves

Condutas investigadas
Corrupção e dificultar as ações de
fiscalização.
Corrupção e dificultar as ações de
fiscalização.
Irregularidades no procedimento de
Certificação Sanitária

Peccin Agro. Industrial

Jaraguá do Sul

SC

Carne de suíno e produtos
cárneos

Utilização de carne estragada em salsicha
e lingüiça, utilização de cms acima do
permitido, uso de aditivos acima do
limite ou de aditivos proibidos, preparam
amostras.

BRF

Mineiros

GO

Carne de aves (incluindo peru)
e produtos de aves (incluindo
peru)

Corrupção, embaraço da fiscalização
internacional e nacional, tentativa de
evitar suspensão de exportação

Frigorifico Argus

São José dos Pinhais

PR

Carne e produtos cárneos

Uso de senha do servidor do MAPA pelo
funcionário da empresa

Frigomax Frigorífico e Com. De
Carnes

Arapongas

PR

Produtos cárneos

Poluição ambiental e corrupção

Ind. E Com. De Carnes
Frigosantos

Campo Magro

PR

Produtos cárneos

Irregularidades em apuração

Peccin Agro. Industrial

Curitiba

PR

Produtos cárneos

Utilização de carne estragada em salsicha
e lingüiça, utilização de cms acima do
permitido, uso de aditivos acima do
limite ou de aditivos proibidos, preparam
amostras.

JJZ Alimentos

Goianira

GO

Carne de bovino e produtos
cárneos

Embaraço da atividade de fiscalização e
corrupção.

Balsa Com. De Alimentos
EIRELI - ME

Balsa Nova

PR

Produtos cárneos

Irregularidades em apuração

O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), divulga a lista dos
frigoríficos que estão sendo investigados e suas
irregularidades.
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Tabela dos Frigoríficos Envolvidos

Empresa

Cidade

UF

Área / Produtos

Condutas investigadas

Madero Ind. E Comercio

Ponta Frossa

PR

Produtos cárneos

Irregularidades em apuração

Frigorífico Rainha da Paz

Ibiporã

PR

Carne de suíno e produtos
cárneos

Corrupção

Ind. De Laticínios
S.S.P.M.A

Sapopemba

PR

Lácteos e produtos
lácteos

Dificultar as ações de fiscalização

Breyer & Cia

União da Vitória

PR

Mel e produtos apícolas

Corrupção

Frigorífico Larissa

Iporã

PR

Central de Carnes
Paranaense

Colombo

PR

Carne Bovina

Corrupção e injeção de produtos cárneos

Frigorífico Souza Ramos

Colombo

PR

Produtos cárneos

Substituição de matéria prima de peru
por carne de aves, toca de favores por
procedimentos fiscalizatórios.

E.H Constantino &
Constantino

Londrina

PR

Produtos cárneos

Corrupção

Fábrica de Farinha de
Carnes Castro

Castro

PR

Farinha de carne e osso

Não controle de recimento de matéria
prima

Transmeat Logística,
Transp. E Serviços

Balsa Nova

PR

Produtos cárneos

Corrupção e injeção de produtos cárneos

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA.

Comércio de produtos vencidos, troca de
Carne de suíno e produtos
etiquetas, transporte de produtos sem a
cárneos
temperatura adequada.
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Problemas Encontrados

Para simplificar, destacamos os problemas encontrados pelos fiscais,
sendo eles:
Pagamento de propina,
Produção de produtos adulterados,
Falta de refrigeração,
Emissão de certificados sanitários sem fiscalização.
Produtos
As empresas por meio da adição de ácido ascórbico – nome técnico da
vitamina C – maquiavam o odor e a aparência da carne estragada. Vale
comentar, que segundo o Mapa é liberada a utilização de ácido ascórbico,
desde que em pequena quantidade, pois esta substância em grandes
quantidades, provocam diversos problemas, inclusive no rim, podendo ser
até cancerígeno. Além disso, as empresas estariam colocando papelão,
cabeça de porco e carnes estragadas em recheios de salsichas e linguiças,
também, reembalariam produtos vencidos e algumas plantas tinham
ocorrência de salmonella.
Alguns problemas destacados pela polícia federal foram rebatidos pelas
empresas em fato relevante, alegando que os policiais fizeram mal
interpretação dos fatos. Como no caso da colocação de papelão nos
produtos, a BRF comunicou que a conversa do áudio de seus funcionários
se referiam a troca da embalagem de seus produtos de plástico por
papelão e não a inserção de papelão na produção.

Tanto porque seu maquinário não comportaria tal produto, podendo até
prejudicar o funcionamento.
Outro levantamento, foi a existência de salmonella. Segundo a BRF,
existem cerca de 2.600 tipos de Salmonella, bactéria comum em produtos
alimentícios de origem animal ou vegetal, que são facilmente eliminados
com o cozimento adequado dos alimentos. E para a exportação, desde
2011, a União Europeia definiu um novo regulamento para controle de
Salmonella em carne de aves produzidas localmente ou importadas.
Segundo este regulamento, produtos in natura não podem conter dois
tipos de Salmonella: SE e ST (Salmonella Enteritidis e Salmonella
Typhimurium). O tipo de Salmonella encontrado em alguns lotes desses
quatro contêineres comentado pelos policiais e pela mídia é o Salmonella
Saint Paul, que é tolerado pela legislação europeia para carnes in natura,
que segundo a empresa, não justificaria a proibição de entrada na Itália.
No entanto, os contêineres foram barrados.
Além destes, outros laudos destacados como problemas pela policia
federal estão sendo estudados para posteriormente serem defendidos.
O que é certo e que todos estes problemas são pontuais, que em meio as
4.383 unidades somente 21 unidades de produção estão apresentando
algum tipo de anormalidade.
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Nome de alguns acusados

Em meio a operação, a polícia federal liberou algumas conversas e
investigações de alguns funcionários das companhias investigadas e
fiscais. Como segue:
1) Osmar Serraglio - O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, aparece nas
investigações.
2) Normélio Peccin e Idair Piccin – sócios do Frigorífico Peccin.
Negociando a compra de carne de cabeça de porco para colocar nas
salsichas e linguiças.

permanecer no cargo, para conseguir a liberação de alvarás e que este
dinheiro teria de se repassado a um político.
7) JBS - O funcionário da JBS, Flávio Evers Cassou, que teria entregue a
servidores do Ministério da Agricultura produtos alimentícios e
dinheiro para conseguir certificados para a venda e exportação de
produtos da Seara sem que houvesse fiscalização.

3) Maria do Rocio Nascimento - Chefe do Sistema de Inspeção de
Produtos de Origem Animal no Paraná (Sipoa/PR), Maria do Rocio
Nascimento, uma das pessoas presas pela Polícia Federal na ação do
dia 17/03.
4) Eraldo Cavalcanti Sobrinho – Fiscal da Sipoa, Eraldo, também teria
recebido produtos da JBS, pelo Flávio para receber certificados
sanitários.
5) BRF – Dois funcionários da BRF também foram presos, sendo eles
Roney Nogueira dos Santos, gerente de relações institucionais e
governamentais, e André Baldissera, diretor da BRF para o CentroOeste.
6) Dinis Lourenço da Silva - Chefe local do Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (Dipoa) em Goiás. Segundo a PF, Dinis
Lourenço da Silva, exigiu R$ 300 mil a Roney Nogueira (BRF) a fim de
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Bloqueios

Bloqueios anteriores
Logo após o estouro da Operação Carne Fraca, anunciar as prisões, o
fechamento de fábricas e toda a operação, vários países começaram a
suspender suas importações, tanto das empresas envolvidas como de
todo o país. Até o dia 24/03, uma semana depois, 40% de toda
exportação de carne do Brasil foram afetadas, em grande parte de carne
bovina com 61% do negócio e 35% de frango e suína. Logo abaixo,
destacamos alguns países que se manifestaram publicamente suas
suspensões.
China: Determinou a suspensão do desembaraço aduaneiro da carne;
 Hong Kong: Decidiu pela suspensão temporária a importação de carne;
 União Europeia: Suspendeu a compra de carne dos 21
estabelecimentos;
 Japão: Suspendeu a importação de frango e produtos dos 21
estabelecimentos;
 Jamaica: Suspendeu a compra de carne enlatada e termoprocessada;
 México: Suspendeu importação de carnes brasileiras;
 Chile: Suspendeu a compra de todos os tipos de carnes;
 Suíça: Suspendeu importação originaria de 3 estabelecimentos;
 Arábia Saudita: Suspendeu importação de carne da BRF, Seara e mais 2
frigoríficos;
África do Sul: Suspendeu as importações dos frigoríficos envolvidos.
 Egito: Suspendeu a importação de carne do Brasil;
 Vietnã: Suspendeu a importação de carne do Brasil;
 Israel: Enviou pedidos de informações;
 EUA: Irão inspecionar 100% das amostras;

Segundo o MAPA o Brasil pode levar entre 3 a 5 anos para retomar as
exportações que tinham antes destes problemas. As projeções
preliminares do MAPA são de uma queda em torno de 10%, ou US$ 1
bilhão, para o ano de 2017 em relação ao ano de 2016.
No entanto, para a alento do setor, o mercado Chinês, Egito e Chile se
manifestaram na manhã de 27/03, para retomar as importações de
carnes vindas do Brasil, restringindo somente a suspensão do embargo
aos frigoríficos atuados. E Hong Kong reabriu, nesta terça-feira, dia 28/03,
a importação da carne brasileira. Ocorreram diversas teleconferência
entre técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e autoridades de governo de Hong Kong, para esclarecer dúvidas
que ainda existiam a respeito da Operação Carne Fraca. Agora a situação
dos bloqueios estão a seguir.
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Situação atual dos Bloqueios

Situação atual dos Bloqueios (27/03/17) – Fonte: MAPA
MERCADOS REABERTOS
PAÍS

SITUAÇÃO

HONG KONG

Reaberto em 28/3

CHINA

Reaberto em 25/3

CHILE

Reaberto em 25/3

EGITO

Reaberto em 25/3

CORÉIA DO
SUL

Reaberto em 21/3

BARBADOS

Reaberto
plenamente em
27/3

INFORMAÇÃO
21 SIFs envolvidos
permanecem sob
suspensão temporária
SIF 530 suspenso e registro
de 7 veterinários brasileiros
cancelados
21 SIFs envolvidos
permanecem sob
suspensão temporária
21 SIFs envolvidos
permanecem sob
suspensão temporária
Aumento de amostras
inspecionadas
Só importa carne
processada

REFORÇO DO CONTROLE PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS
FONTE
Consulado do Brasil em
Hong Kong
Governo chinês/Embaixada
em Pequim/MAPA/ABIEC

ESTADOS
UNIDOS
MALÁSIA
ARGENTINA

Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG)/Chile

BENIN

Ministério da Agricultura do
Egito/Embaixada do Brasil
no Cairo
Embaixada do Brasil em
Seul/ABIEC

ISRAEL

Embaixada do Brasil em
Bridgetown

RÚSSIA

Aumento para 100% das
amostras inspecionadas
(decisão mantida pelo
USDA em 23/3)
Elevação dos controles
sanitários para nível 5
Reforço dos controles
sanitários
Adoção de medidas de
controle reforçadas

Produtos cárneos

Produtos cárneos
Produtos cárneos
Produtos cárneos

USDA/Embaixada do
Brasil em
Washington/ABIEC
Embaixada do Brasil em
Kuala Lumpur
Embaixada do Brasil em
Buenos Aires
Embaixada do Brasil em
Cotonou

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

IRÃ

Pedido de informação
sobre unidades
exportadoras
Pedido de informações
sobe SIFs específicos
Pedido de informações

Produtos
cárneos
Produtos
cárneos
Produtos
cárneos

MAPA/SRI
Embaixada do Brasil
em Moscou
DSA/SDA/MAPA

08

Situação atual dos Bloqueios

MERCADOS QUE ACOLHERAM A DECISÃO DO BRASIL, DE SUSPENDER
APENAS OS SIFs INVESTIGADOS
JAPÃO
ÁFRICA DO SUL

UNIÃO EUROPÉIA

SUÍÇA

Suspensão temporária
Suspensão temporária e pedido
de informações
Suspensão temporária,
intensificação de controles
sanitários (100% das
exportações brasileiras de
produtos agrícolas) e pedido de
informações detalhadas sobre
21 SIFs (decisão mantida em
24/3).
Suspensão temporária

21 SIFs envolvidos
6 SIFs exportadores

21 SIFs envolvidos
(apenas 4 exportavam
p mercado europeu)

Embaixada do Japão em
Brasília/Embaixada do Brasil em
Tóquio

Missão do Brasil em
Bruxelas/MAPA/ABIEC

21 SIFs envolvidos
(segue UE)

Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV)

Suspensão temporária e pedido
de informações

4 SIFs envolvidos (530,
1010, 270 e 2156)

Saudi FDA/Embaixada do Brasil
em Riade

CANADÁ

Suspensão temporária

2 SIFs envolvidos

EMIRADOS ÁRABES

Suspensão temporária

6 SIFs exportadores

MAPA/SRI
Embaixada do Brasil em Abu
Dabi (imprensa local)

VIETNAM

Suspensão temporária

21 SIFs envolvidos

Embaixada do Brasil em Hanói

PERU

Suspensão temporária

2 SIFs e suspensão por
180 dias de novos
pedidos de habilitação

Embaixada do Brasil em Lima

4 SIFs envolvidos
(segue Arábia Saudita)

Embaixada do Brasil no Kuaite
(notícia veiculada pela imprensa
local)

Suspensão temporária

ARGÉLIA

Suspensão temporária

Produtos cárneos

ABIEC/Imprensa/Embaixada do
Brasil em Argel

JAMAICA

Suspensão temporária com recall
de produtos no mercado interno

Carne processada

MICAF (Jamaica)/Embaixada do
Brasil em Kingston/ABIEC

TRINIDAD E TOBAGO

Suspensão temporária com recall
de produtos no mercado interno

Carne processada

Embaixada em Port-ofSpain/ABIEC

PANAMÁ

Suspensão temporária

Carne processada

JBS/Embaixada do Brasil no
Panamá

QATAR

Paralisação de desembaraço
aduaneiro até validação de testes
por amostragem

Produtos cárneos

Embaixada do Brasil em Doha

MÉXICO

Suspensão preventiva

Produtos cárneos
(Brasil exporta apenas
frango)

Autoridade Sanitária mexicana
(SENASICA) /Embaixada do Brasil
no México

BAHAMAS

Suspensão temporária

Produtos cárneos

Embaixada do Brasil em Nassau

SÃO VICENTE E
GRANADINAS

Suspensão temporária com recall
de produtos no mercado interno

Produtos cárneos

Embaixada em Kingston

GRANADA

Recall no mercado interno

Carne processada

Embaixada em St. Georges

SÃO CRISTÓVÃO E
NÉVIS

Suspensão temporária e recall de
produtos no mercado interno

Carne processada

Embaixada em Basseterre

MARROCOS

Suspensão temporária

Produtos cárneos

ZIMBÁBUE

Suspensão temporário

Produtos cárneos

SANTA LÚCIA

Suspensão temporária e recall de
produtos no mercado interno

Carne processada

Embaixada em Pretória/MAPA

ARÁBIA SAUDITA

BAHREIN

MERCADOS COM BARREIRAS APLICADAS PARA ALÉM DOS 21 SIFs SUSPENSOS
PELO MAPA

Embaixada em Rabat
(informação não oficial)
Embaixada em Harare
(informação não oficial)

Embaixada do Brasil em Castries
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Destaques dos Frigoríficos Atuados

Frigoríficos
Peccin
O frigorífico Peccin é dono da marca Italli Alimentos, mas também produz
alimentos para outras marcas, que não têm fábrica processadora. O site
da Peccin, mostra que a empresa fabrica alimentos para oito marcas,
sendo elas: Frango Amazonas, Fricasa, GuiBon, Proteinorte, Marba, Super
Frango, Agrovêneto, e Canção Golçalves & Tortola S/A.
A fábrica da Peccin em Jaraguá (SC) produz cerca de 10 mil toneladas de
alimentos por mês, segundo o ministério. A unidade foi interditada na
sexta-feira (17) e esta sendo inspecionada pelo governo desde segundafeira (20).
BRF
Dois executivos da empresa foram presos na sexta (17), suspeitos de
envolvimento com o esquema. São eles Roney Nogueira dos Santos,
gerente de relações institucionais e governamentais, e André Baldissera,
diretor da BRF para o Centro-Oeste.
Segundo o levantamento da Policia Federal, alguns telefonemas foram
interceptados e, após dois anos exaustivos de apuração, mostrou que o
chefe local do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(Dipoa¹) em Goiás, Dinis Lourenço da Silva, exigiu R$ 300 mil a Roney
Nogueira, representante da Brasil Foods, a fim de permanecer no cargo.
Para conseguir o objetivo, Dinis, segundo a PF, teria de repassar dinheiro a

um político. Uma das providências sugeridas pela Polícia Federal à Justiça,
a partir do inquérito que deflagrou a Operação Carne Fraca, é a
interrupção da produção na fábrica da BRF na cidade de Mineiros, em
Goiás, decorrente a falta de higiene e a exportação de carnes
contaminadas. E tudo indica que um carregamento de carnes do
frigorífico da BRF em Mineiros (GO) foi barrado em um porto da Itália por
conter indícios de salmonella (bactéria que causa infecção com vômitos e
fortes diarreias), sendo identificada em 4 contêineres. Contudo o
Ministério da Agricultura preferiu por medidas preventivas, até que a BRF
possa prestar as informações que atestam a segurança e qualidade dos
produtos, a fábrica será interditada.
Os produtos fabricados em Mineiros são destinados a exportações e
mercado interno. A planta está habilitada para exportar para Canadá,
União Europeia, Rússia e Japão. Segundo a própria empresa, esta fábrica
corresponde por menos de 5% da produção total do grupo. Além disso, a
BRF alega que a PF vem interpretando erroneamente as informações
investigadas.
Perfil da BRF
A companhia é uma das maiores produtoras de alimentos de carne in
natura e congelada do mundo, com um portfólio de mais de dois mil
SKUs. As marcas são: Sadia, Perdigão, Qualy, Chester, Perdix e Paty. A BRF
é responsável por 14% do comércio de aves mundial. Com 47 plantas em
todas as regiões do Brasil (incluindo 13 das operações do segmento lácteo
descontinuado), e 42 centros de distribuição, 27 deles no mercado
doméstico e 15 no mercado de exportação.
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Destaques dos Frigoríficos Atuados

Frigoríficos
JBS
Segundo levantamento da Polícia Federal, o funcionário da JBS Flávio
Evers Cassou ofereceu e entregou a servidores do Ministério da
Agricultura produtos alimentícios e dinheiro para conseguir certificados
para a venda e exportação de produtos da Seara sem que houvesse
fiscalização.
Os documentos mostram que Cassou trabalhou para a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná de 2004 a 2014 e, de
2009 a 2014, foi cedido ao Ministério da Agricultura para atuar na
empresa Seara Alimentos. Ele trabalha para a JBS – dona da Seara – desde
fevereiro de 2015. Segundo a denúncia, Cassou teria presenteado Maria
do Rocio Nascimento, Sipoa no Paraná, com produtos da Seara como
retribuição a favores prestados, entre eles a liberação dos certificados
sanitários sem que houvesse fiscalização na Seara.
Outro fiscal envolvido no esquema é o Eraldo Cavalcanti Sobrinho, que
também teria recebido produtos em troca de estabelecer quando e onde
certificados sanitários seriam entregues, assinados por ele e pela Maria
do Rocio.
A JBS confirmou que a operação deflagrada pela Polícia Federal para
desarticular uma organização que pagaria propina para a liberação de
mercadorias sem fiscalização incluiu três de suas unidades produtivas,
mas afirmou que adota no Brasil e no mundo rigorosos padrões de
qualidade. De acordo com o comunicado da JBS, foram alvo de busca
duas unidades que ficam no Paraná e outra em Goiás.

Na unidade da Lapa (PR), a empresa informou que houve medida judicial
expedida contra um médico veterinário, funcionário da companhia,
cedido ao Ministério da Agricultura. E as outras unidades ainda estão
sendo investigadas.
Perfil da JBS
Com foco no crescimento e na expansão geográfica das suas atividades, a
companhia possui mais de 230 unidades de produção; 124 localizadas no
Brasil, 45 nos Estados Unidos, 23 na Austrália, 18 na Europa, 08 no
México, 04 na Argentina, 02 no Paraguai, 02 no Uruguai, e 01 em Porto
Rico, Canadá, Nova Zelândia, Alemanha, China e Vietnã.
Em 2016, a JBS contava com 237.061 colaboradores, distribuídos entre
suas operações globais.
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Setorial
O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e de frango do
mundo e líder global em exportações de carne bovina. Em 2016, foram
exportadas 6,7 milhões de toneladas de carne, que resultaram em um
total de US$ 12,6 bilhões de dólares em carne bovina, suína e de frango,
equivalente a R$ 40 bilhões, segundo dados da Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Mesmo alguns países que ainda
tinham resistência ao produto brasileiro, estes já estavam quase
convencidos de que o consumo é confiável.
Vale comentar que Hong Kong é o mercado que mais compra a carne
produzida no Brasil. Em 2016, o país importou 1,84 bilhão de dólares em
carne, 773.070 toneladas. Outro grande comprador da carne brasileira é a
China, responsável pela importação de 736.576 toneladas de carne, um
total de 1,75 bilhão de dólares. Conforme segue na tabela:
País
Hong Kong
China
Arábia Saudita
Rússia
Japão
Holanda
Egito
Emirados Árabes Unidos
Chile
Reino Unido

Valor (US$)
1.849.047.350
1.752.351.482
1.278.307.118
1.041.176.634
747.205.884
713.837.028
692.227.166
585.673.774
441.397.486
387.618.853

Peso (kg)
773.070.115
736.576.233
778.829.187
478.360.869
403.074.176
243.396.394
274.324.082
333.603.893
147.427.279
123.739.016

E de acordo com dados do MDIC, aproximadamente US$ 4,33 bilhões
foram exportações de carne de boi, onde o mercado Chinês representou
16,71% do total seguido pela UE com 11,24%. Nas exportações de frango,
que somaram US$ 5,946 bilhões em 2016, a China comprou 14,45% do
total e a Coreia 2,85%. Das exportações para China, Chile, União Europeia
e Coreia do Sul representaram em 2016, 34,42% das exportações de
carne bovina e 20,16% de frango.
Conforme comentado, o Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para
a China, respondendo por cerca de 31% das importações do país na
primeira metade do ano passado. O segundo maior fornecedor e a
Austrália, que vem reconstruindo o seu rebanho após uma seca, e não é
vista como capaz de satisfazer a ascendente demanda chinesa. No
entanto, a Austrália já solicitou explicações ao Brasil, além de exigir uma
maior rigidez de todos os países para as carnes vindas dos campos
brasileiros. O Brasil também fornece mais de 85% das importações de
carne de aves da China, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA.
Outros grandes produtores, como os EUA e alguns mercados europeus
menores, estão proibidos de vender à China devido a surtos de gripe
aviária.
Todos estes fatores geram grandes vantagens para o mercado brasileiro,
tanto que antes da Operação Carne Fraca, a perspectiva do MAPA era de
crescimento para as exportações no ano de 2017.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Setorial
No entanto, desde do estourou da operação as exportações reduziram
consideravelmente. A Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB)
estima que a balança comercial brasileira, neste ano, apresente redução
de pelo menos US$ 1 bilhão em exportações de carnes. Logo após o
anúncio da operação, foi observado que o embarque de carnes ficou em
US$ 74 mil, enquanto a média de embarques diários eram de US$ 63
milhões.
A perda financeira é um problema, mas a grande perda é a credibilidade
da carne brasileira, que até então era considerada a mais confiável em
termos de problemas sanitários, sendo um dos principais exportadores.

Além disso, o ano de 2017 estava sendo considerado um ano de vitória
para o setor de frigoríficos, dado a safra recorde de grãos (ocasionando a
redução dos custos para as empresas), da vira do ciclo do boi, além de
problemas no Japão, EUA, Canadá e UE com gripe aviária e vaca louca.
Aumentando assim a procura por produtos brasileiros, elevando por
consequência os preços das carnes. Nos últimos 12 meses, a carne bovina
registrava alta de 10%, em dólar; a de frango, 20%; e a suína, 40%.
Vale comentar que mesmo que alguns, importantes mercados, como é o
caso da China e Hon Kong terem retirado a restrição da carne brasileira, o
estrago já foi feito.
Algumas fábricas já foram fechadas, além das empresas reduzirem o
abate de animais, derrubando a produção, como no caso da JBS. Com
isso, há também a preocupação com os trabalhadores, que atuam na
cadeia de produção de proteína animal. O presidente-executivo da
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), esta bem preocupado
com estes trabalhadores, que somam mais de 6 milhões.
A Peccin uma das empresas investigada e que teve dois de seus
frigoríficos fechados anunciou a demissão, de cerca de 300 funcionários
da unidade curitibana do frigorífico. E ao todo a empresa tem outra
unidade, de Jaraguá do Sul, no norte catarinense, que também está
fechada, e nesta unidade são quase 700 funcionários que a empresa
ainda não informou se irá efetivar as demissões.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Conforme já comentado, além do risco financeiro dado a suspensão das
exportações de carnes brasileiras, o risco de imagem é muito grande para
as companhias do setor. Sem contar é claro com a forte desvalorização de
suas ações, nos últimos dias, na bolsa de valores.
Consideramos que as empresas que não estão sendo investigadas
(Minerva e Marfrig) irão ter um retorno mais rápido de seus números,
haja vista que nenhuma unidade foi fechada e a imagem de suas marcas
continuam preservadas, podendo até ser beneficiadas, tão logo todos os
mercados internacionais voltarem com a liberação das importações.
Já quando observamos, tão somente, a exposição das empresas com suas
unidades de abates no Brasil, notamos que a menos afetada é a JBS, haja
vista que a mesma tem apenas 12% de sua receita total vinda de
exportações oriundas do Brasil. A segunda colocada é a Marfrig com 23%,
seguida pela BRF com 52% de suas receitas e por último a Minerva com
63%.
Entretanto, a JBS além de ter três unidades envolvidas no escândalo da
Carne Fraca, foi a mercado anunciando a suspensão do abate de bois, por
três dias, em 33 dos seus 35 frigoríficos, o equivalente a redução do
ritmo de abates de 25% a 30%. E para as próximas semanas, irá operar
em todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade
produtiva. No entanto, continua avaliando o mercado e irá adotar as
medidas necessárias para adequação do volume de produção à demanda
de mercado. Além disso, comunicou férias coletivas de 20 dias, a partir do

início de abril, em dez de suas 36 unidades de abate de bovinos no Brasil.
Plantas que estão localizadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás,
Mato Grosso e no Pará. Essas medidas visam ajustar a produção até que
se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países
importadores da carne brasileira.
Outro problema que a JBS terá que enfrentar é a maior dificuldade para
abrir o capital na bolsa de Nova York, da JBS Foods International, empresa
que irá reunir todos os negócios internacionais da JBS e da Seara.
E a BRF passa pelos mesmos problemas da JBS, onde duas de suas
unidades foram fechadas e as suas marcas, principalmente as de frango,
peru e embutidos estão perdendo a credibilidade. Caíram na desconfiança
dos consumidores, tanto internos quanto externos. A companhia ainda
não anunciou redução da produção nem demissões, mas continua
avaliando os embargos. A BRF também vinha pensando em fazer um IPO
de sua holding a OneFoods na Bolsa de Valores de Londres, Inglaterra, o
que agora fica mais complicado.
Outro grande problema que a BRF e JBS irão enfrentar é um possível
processo de investidores nos EUA (que se sentiram lesados pela Operação
Carne Fraca). Três escritórios de Nova York estão tentando juntar vários
investidores para entrar com uma ação coletiva contra as empresas.
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Agora Minerva e Marfrig estão mais longe dos holofotes, pois nenhuma
de suas unidades estão envolvidas com a Operação Carne Fraca,
entretanto, estas vem sofrendo com os embargos dos outros países para
a carne brasileira.
E em meio a toda confusão a Minerva, que vem observando a forte queda
de seus papéis, anunciou a recompra de suas ações ordinárias,
correspondentes a até 4,02% do total de ações de sua emissão e a até
10% das ações em circulação. O prazo máximo para realização das
compras e aquisições é de dezoito meses, iniciando-se em 21 de março
de 2017 e encerrando-se em 21 de setembro de 2018.
Contudo, mesmo acreditando que os embargos sejam restabelecidos
rapidamente, em sua maioria, a imagem da carne brasileira ficará afetada,
sendo bem mais difícil a abertura de um novo mercado. Além disso, os
frigoríficos terão uma fiscalização redobrada tanto internamente quando
de autoridades dos países importadores. No momento recomendamos a
seletividade para o investimento no setor. Estamos com parecer de
compra somente para a Minerva, mesmo assim, para investidores com
visão de retorno para o longo prazo.
Consideramos que ainda é cedo para traçar um real impacto que esta
operação deixou nos números e imagens das empresas. Desta forma,
ainda consideramos muito arriscado o investimento no setor de
frigorífico, principalmente nas empresas que estão sendo investigadas.
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Glossário
 1 - Dipoa é o órgão a quem compete a Inspeção de Produtos de Origem
Animal no âmbito do Ministério da Agricultura.
 2 - CMS - carne mecanicamente separada - No caso das Salsichas o
Mapa do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, permite que a
salsicha seja composta de até 60% de CMS.
 SDA - Secretaria de Defesa Agropecuária.
 MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento .
 SIF – Sistema de Inspeção Federal. As atividades de inspeção e
fiscalização são realizadas pelo – SIF.

 MDIC - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
ABAPA – Associação Brasileira de Proteína animal.
Senacon – Serviço de Inspeção Federal.
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Analistas / Discloser
EQUIPE COINVALORES – ANÁLISE

SETORES ACOMPANHADOS – ANÁLISE

ANALISTA CHEFE
Sandra Peres (CNPI)
sandra@coinvalores.com.br
3094-7873 r. 442

Açúcar e Álcool - Sandra Peres (CNPI)
Agrícola / Fertilizantes – Sandra Peres (CNPI)
Alimentos / Abatedouros - Sandra Peres (CNPI)
Alimentos / Massas e Farináceos - Sandra Peres (CNPI)
Aluguel de Veículos / Frota – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Autopeças Felipe Martins Silveira (CNPI)
Bancos de Nicho - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Bancos de Varejo - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Bebidas – Sandra Peres (CNPI)
Bens de Capital / Infraestrutura – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Calçados - Sandra Peres (CNPI)
Call Center – Felipe Martins Silveira (CNPI
Cias Aéreas – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Comércio Farmacêutico - Sandra Peres (CNPI)
Concessões em Infraestrutura - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Construção Civil - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Distribuição de Óleo e Gás - Sandra Peres (CNPI)
Educacional - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Eletroeletrônicos - Sandra Peres (CNPI)
Energia / Distribuição Sandra Peres (CNPI)
Energia / Geração - Sandra Peres (CNPI)
Energia / Integradas - Sandra Peres (CNPI)
Energia / Transmissão - Sandra Peres (CNPI)
Fertilizantes - Sandra Peres (CNPI)
Hardware / Software – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Higiene / Farma / Limpeza - Sandra Peres (CNPI)

ANALISTAS DE INVESTIMENTOS
Felipe Martins Silveira (CNPI)
felipe.silveira@coinvalores.com.br
3094-7872 r. 443

Imobiliário - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Ind. Aeronáutica - Sandra Peres (CNPI)
Locação Comercial - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Logística / Transportes - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Material de Construção – Sandra Peres (CNPI)
Material de Transporte - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Metalurgia - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Mineração - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Papel e Celulose - Sandra Peres (CNPI)
Petróleo - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Petroquímico - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Planos de Saúde - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Plataformas de Negociação – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Programas de Fidelidade - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Saneamento Básico - Sandra Peres (CNPI)
Seguros - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Serviços de Engenharia - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Serviços Financeiros - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Shopping Center - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Siderurgia – Felipe Martins Silveira (CNPI)
Telecom - Felipe Martins Silveira (CNPI)
Terminais Portuarios - Sandra Peres (CNPI)
Turismo / Entretenimento - Felipe Martins Silveira (CNPI
Varejo de Vestuario – Sandra Peres (CNPI)
Varejo Geral - Sandra Peres (CNPI)

Importante
Este material foi elaborado em nome da Coinvalores CCVM Ltda., para uso exclusivo no mercado brasileiro, sendo destinado a pessoas físicas e jurídicas residentes no país, e está sujeito às regras e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil,
estando em conformidade aos aspectos regulatórios contidos na Instrução da CVM n° 483/10. Destaca-se que os Comentários, Análises e Projeções contidas neste trabalho foram elaboradas de forma absolutamente independente das posições detidas por esta instituição,
refletindo a opinião pessoal dos analistas que as avaliam.
Este trabalho é fornecido a seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações e os valores mobiliários de que trata, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. As informações utilizadas para sua elaboração
foram obtidas de fontes públicas e/ou diretamente junto à(s) companhias(s), objeto da análise. Consideramos tais fontes confiáveis e de boa fé, porém não há nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre sua exatidão. As informações, opiniões, estimativas e projeções
contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. As opiniões aqui contidas a respeito da compra,
venda ou manutenção dos papéis das companhias em análise ou a ponderação de tais valores mobiliários numa carteira teórica expressam o melhor julgamento dos analistas responsáveis por sua elaboração, porém não devem ser tomados por investidores como
recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Desta forma, a Coinvalores e os analistas envolvidos em sua elaboração não aceitam responsabilidade por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do
conteúdo deste documento.
De acordo com a Instrução CVM 483/10 é declarado que os analistas da Coinvalores CCVM Ltda possuem posições de investimento em cotas de Fundos e Clubes de Investimento administrados e geridos ou não, por esta instituição, os quais poderão sofrer influência
indireta das análises e opiniões dos mesmos.
A analista Sandra Peres, cônjuge ou companheiro, detêm (na data de publicação deste relatório), direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações de emissão das companhias BM&FBovespa (BVMF3), Bradesco (BBDC4), Brasil Ecodiesel (ECOD3) e
Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3).

17

Equipe Coinvalores
MESA DE OPERAÇÕES / BOVESPA

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ATENDIMENTO HOME BROKER

MESA DE BM&F

11 3035-4160

11 3035-4164

11 3035-4162

11 3094-7890

Tatiane C.C. Pereira
tatiane.cruz@coinvalores.com.br

Jaime Nascimento
jaimejr@coinvalores.com.br

Mauricio M. Mendes
mauricio@coinvalores.com.br

Valeria Landim
valeria.landim@coinvalores.com.br

Marcio Espigares
mespigares@coinvalores.com.br

Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
cribeiro@coinvalores.com.br
Gênesis Rodrigues
genesis@coinvalores.com.br
João Pinto Braga Filho
zito@coinvalores.com.br
João Paulo de Souza Angeli Dias
joaopaulo@coinvalores.com.br
José Antonio Penna
penna@coinvalores.com.br
Leonardo Antonio Sampaio Campos
lcampos@coinvalores.com.br
Luiz Carlos Camasmie Gabriel
lalo@coinvalores.com.br

Marco Tulli Siqueira
tulli@coinvalores.com.br
Mario Ruy de Barros
mario.ruy@coinvalores.com.br
Mauricio Gomes de Souza
mauricio.souza@coinvalores.com.br
Sergio Aparecido da Costa
sergio.costa@coinvalores.com.br
Paulo Cesar Pinto da Silva
paulo.pinto@coinvalores.com.br
Vladimir Andre Pedro
vladimir.pedro@coinvalores.com.br

FORA DE SÃO PAULO
0800 170 340

Deborah Bloise
deborahbloise@coinvalores.com.br

DIRETORIA
11 3035-4151
Fernando Ferreira da Silva Telles
fernandostelles@coinvalores.com.br

FUNDOS DE INVESTIMENTO/
CLUBES/CARTEIRAS ADMINISTRADAS
11 3035-4163

Henrique Freihofer Molinari
molinari@coinvalores.com.br

Jussara Pacheco
jussara@coinvalores.com.br

José Ataliba Ferraz Sampaio
coin@coinvalores.com.br

Marcelo Rizzo
marcelorizzo@coinvalores.com.br

Paulino Botelho de Abreu Sampaio
paulino@coinvalores.com.br

Paulo Botelho A. Sampaio Neto
paulo@coinvalores.com.br
Carlos Eduardo Campos de Abreu Sodré
cesodre@coinvalores.com.br

11 3035-4154
Marcelo Milani
marcelo.milani@coinvalores.com.br
Wagner Soares de Andrade
wagner.andrade@coinvalores.com.br

Jayme Kannebley
jayme@coinvalores.com.br

Cristiano Batista Ribeiro
cristiano.ribeiro@coinvalores.com.br

Francisco Candido de Almeida Leite
franciscoleite@coinvalores.com.br

ALUGUEL DE AÇÕES – BTC

Paulo Nepomuceno
paulo.celso@coinvalores.com.br

Fabio Katayama
fabio.katayama@coinvalores.com.br

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 3035-4163

MESA DE RENDA FIXA
11 3035-4155
Mauricio M. Mendes
mauricio@coinvalores.com.br

Roberto Lima
rlima@coinvalores.com.br
Natanael Fernandes
natanaelfernandes@coinvalores.com.br
Emilio Carlos Barbosa de Carvalho
emilio.carvalho@coinvalores.com.br
Luiz Carlos Brandão
lcb@coinvalores.com.br

11 3035-4163
Maria de Fátima Carvalheiro Russo
fatima.russo@coinvalores.com.br
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