Impactos da Operação Carne Fraca nas exportações gaúchas de
Carnes.
No dia 17 de março de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca,
que tem como objetivo desarticular um esquema de corrupção envolvendo fiscais
agropecuários a serviço do Ministério da Agricultura e frigoríficos nos estados do Paraná,
Minas Gerais e Goiás. As dificuldades resultantes deste episódio, ainda que temporárias, já
causam prejuízos para o setor.
As exportações de Carnes iniciaram o ano com bastante força, as exportações das
carnes bovina, carne de frango e carne suína totalizaram US$ 305 milhões em janeiro e
fevereiro de 2017, valor 29,89% maior do que o verificado no mesmo período de 2016. As
exportações destas carnes, totalizaram nos três primeiros meses de 2016, US$ 379 milhões.
É bastante razoável imaginar que, em um cenário ceteris paribus, ou seja, tudo o mais
constante, as exportações acumuladas de janeiro a março manteriam o mesmo nível de
crescimento dos dois primeiros meses, ou seja, de 29,89%.
Tabela 1 – Aumento das exportações de Carnes do RS
Exportações
Carne Bovina
Carne de Frango
Carne Suína
Soma

Jan e Fev 2016

Jan e Fev 2017

Valor (US$)

Valor (US$)

Var. %

36.265.506

29.179.613

149.333.887

200.367.369

49.211.044

75.457.962

-19,54%
34,17%
53,34%

234.810.437

305.004.944

29,89%

Fonte: MDIC/Aliceweb Elaboração: Assessoria Econômica/Sistema Farsul

Assim sendo, o valor exportado nos três primeiros meses de 2016, que totalizaram
US$ 379 milhões, com esta taxa de crescimento de 29,89%, chegaria a US$ 493 milhões.
Este valor, comparado ao que foi verificado de fato em 2017, US$ 462 milhões, representa
uma queda, potencial, de US$ 30 milhões, cerca de 6%.
Tabela 2 – Perda potencial nas exportações de carnes do RS.
Exportações
Carne bovina, de frango e suína

Jan, fev e mar 2016*

Jan, fev e mar 2017

Valor (US$)

Valor (US$)

493.215.908

462.581.476

Var. %

-6,21%

Fonte: MDIC/Aliceweb Elaboração: Assessoria Econômica/Sistema Farsul

* Valor potencial exportado com a mesma taxa de crescimento verificada anteriormente
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