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Divulgada como “a maior operação da 
Polícia Federal”, na segunda semana após 
a sua deflagração, a operação Carne 
Fraca vem dando o que falar no Brasil e 
no exterior. A PF, inicialmente vista como 
heroína pela opinião pública, passou ao 
status de irresponsável por conta do 
estardalhaço que fez na divulgação das 
irregularidades do processo produtivo 
das carnes no Brasil, o que gerou grande 
impacto negativo para o comércio exterior 
brasileiro. O artigo Operação Carne Fraca: 
verdades e mitos – escrito pelos consultores 
Thaís Uchôa e Matheus Andrade – explica, 
do ponto de vista técnico e regulatório, 
cada uma das irregularidades apontadas 
pela PF e o impacto econômico gerado 
pela operação, que por sua vez já 
modificou a relação comercial do Brasil 
com mais de 30 países parceiros. 

Não menos polêmica é a Reforma 
Tributária, tema do artigo de Alexandre 
Andrade. O autor analisou as duas 
propostas de reforma em elaboração 
pelo governo: uma advinda do Ministério 
da Fazenda e outra da Câmara dos 
Deputados, sob a relatoria do deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). Alexandre 
comparou as propostas apresentadas, 
suas principais divergências e possíveis 
impactos no sistema financeiro brasileiro e 
na economia do país.

SOBRE ESTA EDIÇÃO

As reformas governamentais demonstraram 
o alto nível de interferência do estado na 
economia. Essa é uma das uma das maiores 
preocupações dos operadores de mercado 
brasileiro e dos investidores em capital 
aberto. É o que afirma Wagner Parente em 
seu artigo O risco de ser sócio do Governo. O 
autor faz um estudo de caso sobre o valor 
das ações e o lucro líquido decrescentes do 
Banco do Brasil e marca Cielo, que apesar 
de ter o Banco do Brasil como acionista 
majoritário, demonstrou aumento no fluxo de 
caixa. 

Nesta edição temos também o artigo de 
Lucas Mazzo que descreve porquê as 
lideranças extremistas vem sendo aclamadas 
ao redor do mundo, e ainda apresentamos 
dados comerciais da França e as principais 
disputas e acontecimentos na Organização 
Mundial do Comércio.

Alexandre Andrade

Thaís Uchôa

Andrezza Fontoura

Lucas Mazzo Matheus Andrade

Wagner Parente

Camilla Azeredo Elisa Diniz CAMILLA AZEREDO
Consultora em Comunicação Estratégica

boletimbmj@barralmjorge.com.br

BOA LEITURA!
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De fato, o contexto político atual é de se 
espantar, mas não é ao acaso: o extremismo 
populista, o qual se convém tachar como 
um passado sombrio, tem voltado à tona em 
um ritmo voraz e repentino. Mas por que, 
diante de todas as lições históricas dadas, 
eleitores de diversos países se desencantaram 
com uma democracia representativa e 
desejam ser conduzidos por um líder 
forte, de perigosas retóricas e ideias que 
pareciam estar sucateadas pelas lições de 
moral antepassadas? Qual seria sua maior 
condicionante?

De modo geral, passamos por transformações 
consistentes no período pós-Segunda 
Guerra Mundial. O século XX transformou 
progressivamente a realidade: avanços 
exponenciais da tecnologia, conquistas 
da civilização e, não menos importante, 
reviravoltas em relação ao poder. Após 
décadas de bipolaridade ideológica, em razão 
do jogo de poder entre Estados Unidos e 
União Soviética, parecia que o ocidente se 
convergia em uma unidade na qual os direitos 
de todos os cidadãos estavam se expandindo. 
A ótica empregada ao desenvolvimento 
mudou. Com o surgimento do conceito de 
desenvolvimento sustentável, inúmeras 
conferências geravam tratados entre os 
países que, a partir de um ponto de vista 
macro, passaram a ver o mundo diante de 
uma tendência mais aberta que no passado, 
tolerante e humana.  

No entanto, atores políticos que vão contra 
as tendências atuais estão na pauta mundial: 
diversos líderes apareceram com retóricas 
ofensivas, angariando uma empatia daqueles 
que se sentem negativamente afetados 
pela realidade que os circunda. Os partidos 
populistas da atualidade estão se alimentando 

LUCAS MAZZO
Assistente em Relações Governamentais

lucas.mazzo@barralmjorge.com.br

CRISE 
ECONÔMICA: 
A BARGANHA 

PARA OS LÍDERES 
EXTREMISTAS
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segundo maior; nada acontece politicamente 
no país sem o seu consentimento. Na 
Holanda, grande parte da população abriu 
vias a Geert Wilders, candidato racista 
e antieuropeu que chegou a liderar as 
pesquisas, mas não obteve tanto apoio como 
se esperava no momento das eleições. 

Dado o teatro político que vivenciamos 
com uma volatilidade incrível, intrínseca às 
alianças entre os partidos e à ausência de 
ética – e porque não, moral – somada ainda 
ao jogo midiático binário e tendencioso, 
minha indagação de que a série televisiva 
Game of Thrones seria mais (ou menos) 
divertida do que o jogo de poder brasileiro 
fica sem resposta. Em ambas as histórias, os 
fins justificam os meios. Parece um truque de 
audiência proposto por Maquiavel.

Tudo isso perpassa por uma obviedade 
que é, por vezes, ignorada. Enquanto 

uma massa populacional estiver satisfeita 
economicamente, dificilmente outro problema 
deverá modificar a afeição que a sociedade 
tem pelo seu governante. Os problemas do 
mundo são muito mais complexos do que a 
mera má administração de um determinado 
governo, como é costumado julgar. Há tantas 
questões envolvidas que resumir em um 
só ponto nos leva à contradição. Porém, no 
que tange ao interesse de cada um, há esse 
pressuposto econômico que está acima de 
qualquer consternação. 

A análise de uma certa mudança 
ideológica pleiteada por determinada 
maioria populacional passa por diversas 
questões, como desemprego, imigração, 
desenvolvimento tecnológico, popularidade 
dos governantes, entre outros. Entretanto, 
essas variáveis são dispensáveis caso o bolso 
desta maioria estivesse “satisfeito”. Este é o 
ponto. De modo geral e simplificado, pessoas 
reduzem os problemas e os focam sob o 
espectro de um ponto específico. Distintas 
políticas sociais, estruturais, não importam, 
o mais relevante é o meu bolso e o raio 
de 5 metros que o circunda. O mundo me 
obriga a acreditar que o bolso é a parte mais 
ideológica do ser humano. 

derivadas do ganância do mercado – seu 
resultado, entre outras condicionantes, foi 
uma nova Guerra Mundial. Na década de 
70, Médici, governante brasileiro muito 
questionado por absurda repressão aos 
opositores e a concretização do que foi a 
Ditadura Militar, chegou a ser aplaudido de 
pé em pleno Maracanã em jogo da seleção 
brasileira e, vejamos, o contexto brasileiro de 
época era o de “Milagre Econômico”. 

Ao mesmo tempo que Trump, outros notaram 
a chance de explorar o ressentimento de 
grande parte da sociedade que, embora 
de classe média, se considera excluída da 
repartição da riqueza e da definição dos 
destinos do país. O presidente da Turquia, 
Tayyip Erdogan, e a dirigente da ultradireitista 
Frente Nacional francesa, Marine Le Pen, são 
exemplos estrepitosos desse alarde populista. 
O Partido Popular da Dinamarca, anti-
imigração, saiu das eleições deste ano como o 

de um profundo descontentamento 
pelas políticas já estabelecidas – sobre 
a austeridade, o desemprego jovem e 
a imigração pouco controlada – e se 
posicionam de maneira ofensiva para entrar 
na política corrente.

A ascensão extremista mundial pegou a 
todos de surpresa e, talvez, essa sensação 
tenha sido materializada através da eleição 
de Donald Trump. Na Europa, alguns países 
também estão na expectativa de suas 
eleições para ver se a nova onda irá barganhar 
a maioria com seus ideais populistas. Estamos 
vivenciando a volta de um estilo político que, 
ao longo da história, se comprova ser apoiado 
por uma parte significativa da sociedade após 
uma crise econômica. O que nos cabe aqui 
julgar, nesta reflexão, é justamente a opinião 
da maioria eleitoreira com relação a isso, sem 
grandes complexidades analíticas, apenas 
o interesse próprio. E ele é intensamente 
condicionado pelo poder aquisitivo.

Dessa relação crise econômica x volatilidade 
ideológica, podemos citar vários exemplos: 
em meio à Grande Depressão, nos anos 
1930, a opinião pública europeia se inclinou 
claramente à direita, sob um fortalecimento 
dos estados nacionalistas, que defendiam 
um governo forte para evitar novas crises 
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A complexidade do Sistema Tributário 
Brasileiro, o crescimento da carga tributária 
e a duplicidade de incidências de dois ou 
mais tributos sobre uma mesma base de 
cálculo tornam a tributação do Brasil um 
dos maiores, senão o maior, entrave ao 
desenvolvimento.

Além disso, está ocorrendo uma 
derrocada da situação financeira dos 

ALEXANDRE ANDRADE
Consultor em Tributário

alexandre.andrade@barralmjorge.com.br

estados e municípios, ainda que tenham 
competência para instituir, arrecadar, cobrar 
e administrar tributos e auferir partes de 
tributos arrecadados por outras unidades 
da federação. Por todos esses motivos, uma 
reforma tributária seria bem recebida para a 
recuperação econômica.

Há alguns meses o Governo Federal anunciou 
que havia uma proposta de reforma em 

elaboração no Ministério da Fazenda. 
Entretanto, a Câmara dos Deputados está 
finalizando uma outra proposta de reforma, 
sob a relatoria do deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR).

A seguir vamos comparar as duas propostas 
apresentadas, suas principais características e 
possíveis impactos econômicos.

COMPARAÇÃO ENTRE 
AS DUAS PROPOSTAS DE 

REFORMA TRIBUTÁRIA
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CARACTERÍSTICAS 
GERAIS

SIMPLIFICAÇÃO 
DO SISTEMA 
TRIBUTÁRIO 
NACIONAL

GUERRA FISCAL

MELHORA NO 
AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS

POTENCIAL DE 
ARRECADAÇÃO

Aperfeiçoamento da legislação 
da Contribuição para o PIS/
Pasep e COFINS. Eliminação 
do regime cumulativo e 
não-cumulatividade ampla. 
Duas alíquotas para cada 
contribuição. 

A simplificação ocorrerá na 
medida em que a apuração 
das Contribuições para o 
PIS/Pasep e Cofins for mais 
racional. Hoje é muito difícil 
apurar as contribuições 
porque não há definição do 
conceito de insumo e não 
há certeza de que tipo de 
despesas ou custos geram 
créditos não-cumulativos.

Quanto ao ICMS, o 
estabelecimento de uma 
alíquota para cada mercadoria 
ou serviço pode resolver 
situações relacionadas com 
as operações interestaduais e 
com regimes de substituição 
tributária nestas operações.

Reduz a guerra fiscal estadual, 
mas a convalidação de 
incentivos fiscais não é fácil de 
ser alcançada.

Promove alguma melhora, 
porque dá mais segurança 
jurídica, principalmente em 
relação ao ICMS.

Não afeta o potencial de 
arrecadação. A unificação das 
alíquotas do ICMS vai trazer 
mais arrecadação para alguns 
estados e menos para outros, 
além de depender, também, 
da definição de tributação 
na origem ou no destino da 
operação.

Altera o panorama da guerra 
fiscal, transferindo-a para o 
campo da repartição de receitas 
arrecadadas, e adiciona os 
municípios no contexto.

Melhora significativa, inclusive 
podendo reduzir custos de 
gestão tributária. Entretanto, 
pode reduzir oportunidades 
de investimento em regiões 
menos favorecidas e elimina os 
benefícios fiscais vigentes.

Em tese não tem o objetivo de 
afetar para mais ou para menos 
o potencial de arrecadação, 
mas a implantação do IVA pode 
trazer diferenças significativas, 
pois o novo tributo terá que 
arrecadar o mesmo tanto que os 
tributos que ele substituiu.

A redução do número de tributos 
simplifica o sistema tributário 
nacional e mitiga a possibilidade 
de ocorrências de diferenças de 
arrecadação federais, estaduais 
e municipais. O estabelecimento 
do imposto seletivo dependerá 
da definição clara do tipo de 
seletividade que o governo 
está vislumbrando. A criação de 
um IVA é importante, mas não 
essencial, pode ser dificultada 
pela perda de poder e de 
competência tributária pelos 
estados. A implementação do IVA 
é lenta e complexa.

PROPOSTA DO PODER 
EXECUTIVO

PROPOSTA DO PODER 
EXECUTIVO

PROPOSTA DO 
DEPUTADO LUIZ CARLOS 

HAULY (PSDB-PR)

PROPOSTA DO 
DEPUTADO LUIZ CARLOS 

HAULY (PSDB-PR)

Extinção de oito tributos 
(IPI, IOF, ICMS, ISS, CSLL, 
Contribuição para o PIS/Pasep, 
Cofins, Salário Educação). 

Criação de um Imposto sobre o 
Valor Agregado (IVA) de caráter 
nacional e cuja receita será 
repartida entre os estados.

Criação de um imposto seletivo 
incidente sobre combustíveis, 
energia e comunicações.

Unificação do IRPJ e da CSLL 
num único imposto.

Unificação das alíquotas do 
ICMS no País e convalidação 
dos incentivos fiscais.

1

2

3

4

5

ABRIL 2017

BOLETIM BMJ

10



comércio em foco

FRANÇA

C
O

M
ÉR

C
IO

 E
M

 F
O

C
O

ABRIL 2017

BOLETIM BMJ

12 ABRIL 2017

BOLETIM BMJ

13

SAIBA MAIS

Elaborado pela 

EQUIPE DE COMÉRCIO INTERNACIONAL BMJ 

A França é uma das principais 
economias globais e o seu processo 
eleitoral está no radar do mundo. Uma 
possível vitória dos candidatos de 
extrema-direita pode fazer com que 
o país seja mais um a embarcar no 
protecionismo comercial, o que pode 
levar a grandes prejuízos para a União 
Europeia.

(Dados do Banco Mundial)

DADOS GERAIS

População: 66,8 milhões

PIB (2016): US$ 2,4 trilhões 

PIB per capita (2016): US$ 36.205 

PIB por setor:

• Agricultura: 1,7%

• Indústria: 19,6%

• Serviços: 18,7%

Taxa Média de Crescimento (2012-2016): 0,77%

Taxa de Crescimento (2016): 1,1%

Inflação (2016): 0,6%   

Projeção de Crescimento (2017): 1,1%

(Dados do Comtrade)

(Dados da UNCTAD)

BALANÇA COMERCIAL (2016) 

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 
DIRETO

ACORDOS REGIONAIS

PRINCIPAIS PRODUTOS 
EXPORTADOS (2016):

PRINCIPAIS PRODUTOS 
IMPORTADOS (2016):

Exportações: US$ 488,7 bilhões

Importações: US$ 560,5 bilhões

Saldo: US$ -71,8 bilhões 

Corrente: US$ 1,05 trilhões

Total de casos como demandante: 0

Total de casos como demandado: 4

Total de casos como 3ª parte: 0

Atração de IED (2015): US$ 42,8 bilhão

Posição no Ranking de IED da UNCTAD: 13º lugar

Acordos regionais que é signatário: 44

Acordos em negociação ou ainda sem vigência: 7

Principais acordos em vigor: União Europeia, 

União Europeia – Coreia do Sul, União Europeia 

– México, União Europeia - EFTA.

Principais acordos em negociação ou ainda sem 

vigência:  União Europeia – Mercosul, União 

Europeia – Canadá e União Europeia – Japão.

Aviões, medicamentos, motores para 

automóveis, partes de turbinas, maquiagem, 

vinho, peças de aviões, joias e perfumes.

Peças de aeronaves, petróleo, gasolina, motores 

para automóveis, medicamentos, aviões, gás 

natural, celulares e partes de turbinas.

OMC
Data da acessão: 01/01/1995
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OPERAÇÃO 
CARNE FRACA 

17 de março de 2017, dia em que a 
“Operação Carne Fraca” é deflagrada pela 
Polícia Federal (PF) e propagandeada como a 
maior operação já realizada pela instituição. 
Tendo em vista as diversas reviravoltas 
geradas por uma das investigações de 
maior repercussão da PF, a Operação Lava 
Jato, havia indícios que uma nova bomba 
estouraria. Desta vez, todavia, deixando mais 
feridos: empresas, produtores, governo e a 
própria Polícia Federal.

A Operação Carne Fraca revelou um 
suposto esquema de corrupção envolvendo 
auditores fiscais agropecuários do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e empresas do setor alimentício. 
Segundo as investigações, dentre outras 
denúncias, servidores do MAPA liberavam 
a comercialização de carnes sem a devida 
fiscalização sanitária.

As acusações foram extremamente graves. As 
empresas foram acusadas de vender carnes 
fora do prazo de validade, misturar carnes 
processadas com papelão, utilizar água em 
frangos com o intuito de alterar seu peso, 
adicionar substâncias químicas supostamente 
cancerígenas nos produtos e outras 
irregularidades. 

Contudo, as principais acusações da Polícia 
Federal não apresentaram um embasamento 
técnico no quesito sanitário, uma vez 
que o setor de carnes e o próprio MAPA 
têm conseguido apontar equívocos nas 
investigações.

Entenda abaixo cada uma dessas denúncias 
analisadas do ponto de vista regulatório:

CARNE COM PAPELÃO

A acusação que mais ganhou repercussão 
na mídia e na opinião pública foi a respeito 
da possível adição de papelão em carne 
mecanicamente separada (CMS), matéria-
prima de produtos como salsichas e 
hambúrgueres. A PF embasou a investigação 
no áudio que supostamente continha um 
funcionário de um dos frigoríficos afirmando 
tal prática. 

Entretanto, a fala analisada se referia à 
utilização de papelão como alternativa para 
embalagem primária, prática não condizente 
com a legislação vigente. A embalagem 
primária, que entra em contato diretamente 
com o produto, deve ser de material 
plástico, acondicionada posteriormente em 
embalagem secundária, de papelão.

O uso desses dois tipos de materiais é legal, 
assim como orientação de que estejam 
presentes somente na área de embalagem 
dos produtos e não parte de manipulação de 
alimentos.

THAÍS UCHÔA SCHILLING E MATHEUS ANDRADE
Consultora em Assuntos Regulatórios e consultor em comércio internacional 

thais.uchoa@barralmjorge.com.br

matheus.andrade@barralmjorge.com.br

ÁGUA NO FRANGO

Outra denúncia foi a de que os frigoríficos 
estariam deixando os frangos absorverem 
uma grande quantidade de água para 
influenciar no peso dos produtos. No 
processo produtivo, a absorção de água 
ocorre na etapa de pré-resfriamento da 
carcaça do frango. Essa etapa tem como 
objetivo a diminuição da temperatura das 
carcaças, feita por meio de imersão em água 
gelada e/ou água e gelo.

SUBSTÂNCIAS CANCERÍGENAS

Não menos impactante foi a notícia de que 
produtos cancerígenos eram usados para 
mascarar carnes fora do prazo de validade. As 
substâncias citadas como cancerígenas foram 
o ácido ascórbico e o ácido sórbico, que 
nada mais são do que aditivos alimentares. 
Os aditivos são substâncias empregadas 
em alimentos com o objetivo de exercer 
funções tecnológicas sobre as características 
físicas, químicas, biológicas ou sensoriais 
dos alimentos, sendo a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) o órgão 
competente para regularizar o uso de tais 
substâncias e a quantidade máxima permitida 
de cada uma delas.

O ácido ascórbico (INS 300), comumente 
conhecido como vitamina C, tem uso 
autorizado como antioxidante para algumas 
categorias de produtos cárneos e tem 
como função retardar o aparecimento de 
alterações oxidativas em níveis pré-definidos. 
Segundo a Anvisa, sua utilização é permitida 
nas seguintes categorias: produtos frescais 
embutidos ou não embutidos; produtos 
secos, curados e/ou maturados embutidos 
ou não; produtos cozidos embutidos ou não; 
produtos salgados crus; produtos salgados 
cozidos; conservas cárneas, mistas; e 
semiconservas cárneas.

A Portaria 210/98, que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica 
e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves, 
define que a absorção da água não deverá 
ultrapassar a 8% do peso da carcaça, ou seja, 
absorver agua é uma prática legal desde que 
esteja dentro do percentual pré-estabelecido. 
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No tocante ao ácido sórbico (INS 200), vale 
esclarecer que se trata de um nutriente 
amplamente encontrado nos alimentos, 
especialmente em frutas cítricas. O ácido 
sórbico é um aditivo autorizado para alguns 
produtos cárneos e tem como função a 
conservação do produto, ou seja, ele impede 
ou retarda as alterações provocadas por 
microrganismos ou enzimas nos alimentos. 
Segundo a Anvisa, essa substância pode ser 
empregada nos produtos secos, curados e/ou 
maturados embutidos ou não e nos produtos 
salgados crus. Nesses casos, seu limite de 
uso é de 0,02g por 100g do produto e sua 
aplicação está limitada ao tratamento externo 
da superfície desses produtos.

SALMONELA

Quanto à denúncia de identificação de 
Salmonela em contêineres de carne e 
subprodutos para a exportação, é importante 
ressaltar que a bactéria está presente nas 
mais diversas etapas da produção, inclusive 
nos insumos utilizados na fabricação de ração 
animal, como o milho e a soja, não sendo 
possível garantir um produto inócuo. O que é 
importante no processo produtivo é respeitar 
os níveis máximos permitidos da presença da 
bactéria e evitar tipos de salmonela que possam 
ser nocivos. Durante a operação, tanto o tipo da 
salmonela identificado quanto sua quantidade 
estavam dentro dos padrões permitidos, não 
representando risco à saúde humana.

IMPACTOS NO COMÉRCIO EXTERIOR

Obviamente, a investigação deve ser 
aprofundada para que as irregularidades 
sejam corrigidas e os envolvidos, punidos. 
Contudo, o modo como a operação foi 
repercutida gerou danos de difícil reparação 

à imagem do agronegócio – em especial a 
pecuária – e ao comércio exterior brasileiro.

Apesar das diversas ações e explicações 
técnicas de autoridades brasileiras e do setor 
privado no intuito de amenizar o problema, 
apenas uma semana após a divulgação da 
operação, diversos mercados aplicaram 
restrições à carne brasileira.

No momento mais drástico após a operação, 
13 países chegaram a anunciar a suspensão 
total da entrada das carnes brasileiras em seus 
mercados, incluindo importantes parceiros como 
a China, o Chile, Egito e Hong Kong. Outros 
sete, como a União Europeia e Arábia Saudita, 
anunciaram a suspensão parcial. E ainda, cinco 
países anunciaram o aumento da fiscalização 
das carnes brasileiras, além de diversos pedidos 
oficiais de informações.

No momento do fechamento desta edição, o 
embargo à carne brasileira representava mais 
de 70% das exportações de carne de aves e 
mais de 80% das exportações de carne suína 
e bovina. É importante ressaltar também que 
alguns desses mercados foram sendo ocupados 
por concorrentes brasileiros, como é o caso do 
mercado chinês de carne bovina que foi aberto 
para as exportações australianas.

Os processos de abertura de mercados 
costumam ser negociações extremamente 
complicadas e demoradas, que levam em média 
até 10 anos. Assim, não é exagero dizer que a 
pecuária brasileira pode levar décadas para se 
recuperar das consequências das condutas e 
irregularidades praticadas por uma minoria.

Atualmente, a maioria dos países que estavam 
com restrição total à carne brasileira alteraram 
sua restrição para parcial, aspecto positivo para 
a economia brasileira. 

Confira a seguir o histórico da operação até 
a sua segunda semana de andamento e os 
impactos comerciais resultantes do processo 
também nesse período: 

23
MARÇO

PF deflagra 
Operação Carne Fraca

17
MARÇO

Forte repercussão na
imprensa internacional

Em resposta, Governo e
Setor Produtivo lançam
ofensiva às acusações,
defendendo o setor e

esclarecendo as denúncias.

O ministro da Agricultura e
Pecuária, Blairo Maggi, visita
um frigorífico sob
investigação da Polícia Federal

Egito, Hong Kong, Jamaica, 
Suíça, México, Argélia, Catar, 
São Vicente e Granadinas, 
África do Sul, Canadá, Uruguai, 
Argentina, Estados Unidos, 
Vietnã, Israel, Rússia, Malásia e 
Japão anunciam restrições à 
importação da carne brasileira.

Deputados protocolam pedido
para criar CPI da Carne Fraca.

18
MARÇO

19
MARÇO

20
MARÇO

21
MARÇO

22
MARÇO

Bahamas, Panamá, Barbados,
Trinidad e Tobago anunciam

o embargo temporário da
carne brasileira

Michel Temer convida 
embaixadores dos países
importadores de carne
para um churrasco

China, Coréia do Sul, União
Europeia e Chile anunciam
restrições à importação da
carne brasileira

Conferência telefônica do
ministro Blairo Maggi com a
imprensa internacional.

TIMELINE
OPERAÇÃO
CARNE FRACA
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30
MARÇO

24
MARÇO

Chile, China e Egito 
reabrem o mercado para 

as carnes brasileiras.

Ministério da Agricultura
 interdita mais 3 plantas.

25
MARÇO

26
MARÇO

27
MARÇO

28
MARÇO

29
MARÇO

Ministro da Agricultura e 
Presidente Temer assinam 

novo RIISPOA* e estabelecem 
multas mais altas para 

quem infringir o regulamento.

Hong Kong e Barbados 
reabrem o mercado

Ministro da Agricultura se 
reúne com Comissário Europeu 
para Saúde e Segurança Alimentar.

China abre mercado de carne 
bovina para a Austrália.

Ministro Blairo Maggi anuncia
 visita à China.

UE anuncia que fará 
auditoria no sistema 
sanitário brasileiro.

TIMELINE
OPERAÇÃO
CARNE FRACA

SUSPENSÃO 
TOTAL

Suspensão total das importações de carnes, sem 
discriminar frigoríficos ou produtos específicos. 
Pode significar: proibição de novas compras, 
proibição de entrada de produtos já embarcados 
e proibição de entrada de produtos que ainda não 
foram desembaraçados no porto, por exemplo.

*Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal

% DE MERCADO COM SUSPENSÃO TOTAL

3,6%
CARNE DE FRANGO

1,8%
CARNE BOVINA

0,04%
CARNE SUÍNA

19

ARGÉLIA
IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 71,2 mi

BAHAMAS
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 14,2 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 3,3 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 0,4 mi

ANGOLA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 4,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 39,1 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 0,1 mi

CATAR
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 105,4 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 6,6 mi

BELIZE
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 0,02 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,5 mi

ZIMBÁBUE
ATUALMENTE NÃO 

IMPORTA CARNE DO 
BRASIL

MARROCOS
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 1,2 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,5 mi

JAMAICA
IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 7,8 mi

MÉXICO
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 101,1 mi

PANAMÁ
IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,4 mi

SÃO VICENTE
E GRANADINAS

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 0,02 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,4 mi

TRINIDAD
E TOBAGO

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 0,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 4,2 mi

DOMINICA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 1,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,2 mi

GUIANA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 0,1 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,3 mi

SURINAME
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 4,2 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,2 mi

SÃO CRISTÓ-
VÃO E NEVIS

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 1,8 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 0,1 mi

SANTA LÚCIA
IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,3 mi
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ANTÍGUA E 
BARBUDA

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 3,7 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,3 mi

BENIN
IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,5 mi

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 4,3 mi

IMPORT. CARNE SUÍNO

US$ 0,1 mi

GRANADA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 4,6 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,7 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 0,04 mi
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SUSPENSÃO 
PARCIAL

Suspensão Parcial é a suspensão restrita aos 
frigoríficos implicados na operação. P. Ex: Japão 
suspendeu os 21 frigoríficos investigados; os 
demais países suspenderam as importações de 
produtos provenientes dos quatro frigoríficos 
interditados pelo MAPA.

% DE MERCADO COM SUSPENSÃO PARCIAL

72,6%
CARNE DE FRANGO

73,7%
CARNE BOVINA

79%
CARNE SUÍNA
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ARÁBIA 
SAUDITA

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 1,1 bi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$112,3 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS4

ÁFRICA DO SUL
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 98,7 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,02 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 3,7 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS6

CANADÁ
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 30,7 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$13,7 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS2

JAPÃO
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 729,7 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 6 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

SUÍÇA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 28,7 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$10,3 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

UNIÃO  
EUROPEIA

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 481,9 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 685,9 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 0,3 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

CHILE
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 59,7 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 300,7 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 51mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

URUGUAI
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 5,9 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 7,8 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 60,8 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS3

BAHREIN
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 43,5 bi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$0,7 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS4

CHINA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 859,4 bi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 703 mi

APENAS SIF 530

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 189,3 mi

EGITO
IMPORT. CARNE FRG.

US$ 140,2 bi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 549,3 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

EMIRADOS 
ÁRABES

IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 478,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 82,3 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 17,3 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS6

HONG KONG
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 357,2 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 971,8 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 221,5 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

RÚSSIA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 107,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 399,1 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 513,3 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS2

PERU
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 16,1 bi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 5,9 mi

FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS2

VIETNÃ
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 24,5 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 30,1 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 2,8 mi
FRIGORÍFICOS
INVESTIGADOS21

REFORÇO NO 
CONTROLE 
SANITÁRIO

Tais medidas variam de país a país. A mais 
comum é o aumento da amostragem de 
produtos inspecionados na entrada (P. Ex. a 
Coreia do Sul inicialmente aumentou de 1% 
para 15% a amostragem).

% DE MERCADO COM REFORÇO NO CONTROLE SANITÁRIO

3,2%
CARNE DE FRANGO

5,8%
CARNE BOVINA

5,5%
CARNE SUÍNA

ARGENTINA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 14,8 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 65,9 mi

ESTADOS UNIDOS
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 0,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 289,6 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 8,6 mi

COREIA DO SUL
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 169,6 mi

MALÁSIA
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 16,4 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 16,5 mi

BENIN
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 4,3 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 0,5 mi

IMPORT. CARNE SUÍNA

US$ 0,1 mi
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PEDIDOS 
OFICIAIS DE 

INFORMAÇÃO

TOTAL DE MERCADOS 
COM ALGUM TIPO DE 
RESTRIÇÃO

Trata-se de pedidos oficiais de informações 
técnicas, procedimento comum dos governos para 
entender o que está acontecendo no setor de 
proteína animal brasileiro.

% DE MERCADO COM PEDIDOS OFICIAIS DE INFORMAÇÃO

0%
CARNE DE FRANGO

1,3%
CARNE BOVINA

0%
CARNE SUÍNA
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ISRAEL
IMPORT. CARNE FRANGO

US$ 0,1 mi

IMPORT. CARNE BOVINA

US$ 73 mi

79,4 %
CARNE DE FRANGO

82,6 %
CARNE BOVINA

84,54 %
CARNE SUÍNA
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O RISCO DE 
SER SÓCIO DO 

GOVERNO 
WAGNER PARENTE

Diretor Superintendente 

wagner.parente@barralmjorge.com.br
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Uma das maiores preocupações 
dos operadores de mercado 
brasileiro é o alto nível de 
interferência do estado na 
economia. Em se tratando 
de empresas que tenham 
participação acionária relevante 
do governo, o receio é maior 
ainda.

Não deixa de ser uma 
preocupação que faz sentido, 
visto a possibilidade de se usar 
empresas com participação 
societária governamental para 
realização de políticas públicas 
que não necessariamente dão 
lucro ou que tenham relação 
com benefícios aos sócios ou ao 
negócio.

Talvez a primeira empresa que 
venha a mente do leitor seja 
a Petrobrás. De fato, pode-
se discutir várias decisões de 
gestão de empresa, além dos 
danos advindos da corrupção. 
No entanto, é inegável também 
que a queda no preço do barril 
de petróleo afetou a empresa. 
Além disso, por não haver outra 
empresa comparável no Brasil, 
existe uma grande dificuldade 
em avaliar como a Petrobras 
poderia estar se não fosse o 
governo majoritário.

Por isso mesmo, talvez o 
Banco do Brasil (BB) seja mais 
interessante para o que aqui se 
propõe.
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A necessidade de ampliação de crédito com 
juros menores, para forçar a queda dos juros 
cobrados por outros bancos, no momento 
em que a população já estava altamente 
endividada, sem dúvida foi uma determinação 
política que prejudicou o balanço do 
BB. Em agosto de 2013, o presidente do 
banco, Aldemir Bendine, deixou os sócios 
minoritários em polvorosa ao afirmar que 
“Resgatei um pouco esse papel do Banco do 
Brasil enquanto agente de desenvolvimento 
econômico e social.” Quer dizer: ele tem um 
papel de governo, de fato1. 

Outro índice muito usado para comparar 
bancos é a Provisão para Devedores 
Duvidosos (PDD), que nada mais é do que 
recursos separados para cobrir calotes. 
Evidente que quanto maior o risco, maior 
o PDD, o que em princípio é ruim para o 
acionista. A razão do PDD sobre o lucro 
líquido dá ideia do quanto o banco está 
tendo que provisionar para cobrir maus 
pagadores. Por esse índice observamos 
o impacto da decisão mencionada pelo 
então presidente Bendine: o BB continuou 
a conceder crédito para pessoas que 
provavelmente não poderiam pagar 
por eles. Foi exatamente o oposto que 
Bradesco e Itaú fizeram.

Se ser sócio do governo tem sido ruim 
no caso do BB, uma outra empresa que 
tem participação relevante estatal (via BB, 
inclusive) tem tido resultado excepcional 
a despeito da crise econômica do país e 
das crises contundentes que sofreu nos 
últimos anos.

De fato, a Cielo, que tem o BB como 
majoritário, foi extremamente questionada 

Note-se que a despeito do momento 
econômico desafiador, os outros dois maiores 
bancos em operação no Brasil – Bradesco 
e Itaú – se distanciaram muito do BB. Essa 
conclusão fica nítida quando analisada a 
evolução do lucro líquido das 3 instituições 
financeiras. É bem verdade que todos 
sentiram a conjuntura adversa, mas para o 
BB foi pior, pois já tinha uma margem líquida 
menor. 

1 Entrevista concedida por Bendine ao jornal Estado de São Paulo. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/

noticias/geral,o-banco-do-brasil-tem-papel-de-governo-diz-bendine-imp-,1065278

MARGEM LÍQUIDA BANCOS

60%

40%

20%

0%

BB Bradesco Itaú

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

11%

5%

14%

por sua decisão de fazer uma parceria com o 
seu controlador Elo Cartões Participações S.A 
– joint venture entre Cielo e a Banco do Brasil 
– em março de 2015. 

Pelo acordo, a Cielo passou a ter a gestão 
dos cartões de crédito e de débito da marca 
Ourocard, do BB e desembolsou R$ 8,1 bilhões 
no meio de um dos piores momentos da 
economia brasileira. As críticas, obviamente, 
foram de que houve interferência do governo, 
forçando a operação para que o Banco do 
Brasil tivesse acesso a esses recursos. O 
impacto desta operação foi imediato no 
endividamento da empresa conforme pode ser 
visto na relação da dívida líquida pelo resultado 
operacional da empresa (EBITDA).

O crescimento da dívida assustou tanto em 
termos relativos (dívida líquida sobre EBITDA), 
quanto em termos absolutos, a dívida líquida 
saiu de R$ 3,3 bilhões em 2014 para mais de 
R$ 12 bilhões em 2015.  O resultado foram 
manchetes como essa da InfoMoney: Mercado 
não consegue esconder decepção com a 
“fantástica” Cielo e ação tem queda histórica.

A despeito das críticas, a história começou a 
mudar em 2016. No mesmo gráfico acima, já 

se vê a queda do endividamento relativo da 
empresa em 2016. Além disso, o impacto 
positivo na geração de caixa foi brutal de 
2015 para 2016, conforme pode ser visto 
no gráfico do Fluxo de Caixa Operacional 
(FCO). Ainda em 2016, a Cielo apresentou 
melhora em todas as suas margens (Bruta, 
EBITDA e líquida) reforçando a ideia 
que a empresa vem conseguindo extrair 
ganhos de sinergia e produtividade do 
investimento. Longe de ser uma decepção, 
a empresa provou ser, quase literalmente, 
uma máquina de fazer dinheiro. 
É difícil saber se houve ou não interferência 
governamental na operação. Da mesma 
forma, se o investimento realizado pela 
Cielo vai ou não performar, só o futuro vai 
dizer. É certo, por enquanto, afirmar que o 
balanço em 2016 demonstra que a decisão 
foi acertada.

Conclui-se que não existe nada errado 
em ser sócio minoritário de empresas 
que tenham grande participação estatal. 
No entanto, deve-se aceitar que pode-se 
ganhar ou perder com isso. Também não 
parece correto generalizar, afirmando que 
toda empresa controlada pelo governo é 
ruim. Só nos resta acompanhar as decisões 
e analisar os resultados.

PDD/LL Bancos
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Em 08 de março,  o Secretariado da OMC foi 

notificado da decisão da Turquia em solicitar consultas 

com os Estados Unidos sobre medidas antidumping 

impostas aos tubos e tubulações de origem turca; 

e da decisão do México em solicitar consultas com 

a Costa Rica sobre medidas adotadas por este país 

com o intuito de restringir ou impedir as exportações 

mexicanas de abacate frescos para o mercado costa-

riquenho, bem como o não reconhecimento de 

disposições do Acordo SPS por parte Costa Rica. 

Em 21 de março,  o Órgão de Solução de 

Controvérsias decidiu instalar dois novos painéis. 

Um avaliará uma reclamação da Índia sobre medidas 

tomadas pelos Estados Unidos para promover 

energias renováveis, e o outro painel examinará a 

queixa da Ucrânia sobre as restrições impostas pela 

Rússia no trânsito de bens.

Comitê sobre Acordos 

Regionais de Comércio

Comitê de Salvaguardas

Órgão de Solução de 

Controvérsias

Trade Policy Review – 

Belize

Reunião Informal do Grupo 

Negociador de Regras

Reunião Informal do Grupo 

Negociador de Regras

Reunião Informal do Grupo 

Negociador de Regras

Comitê sobre Orçamento, 

Finanças e Administração

Órgão de Solução 

de Controvérsias

Conselho sobre Comércio 

de Bens

Comitê sobre 

Antidumping

Trade Policy Review – 

México

Comitê sobre Subsídios e 

Medidas Compensatórias

03 E 04.04 05 A 07.04 06.04 19.04

24.04 25.04 27.04

03.04

24 A 29.04

06.04

27.04

11.04

28.04

Acompanhe as atividades da Organização no mês de março e a agenda prevista para o mês de abril.

CALENDÁRIO

A
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D

A
 O

M
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Em 03 de março, a pedido dos Estados Unidos, a 

OMC transmitiu parte dos pronunciamentos dos 

EUA e das terceiras partes nos painéis “United 

States – Measures Concerning the Importation, 

Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products – 

Recourse to Article 21.5 of the DSU by the United 

States” (DS381) e “United States – Measures 

Concerning the Importation, Marketing and Sale of 

Tuna and Tuna Products – Second Recourse to Article 

21.5 of the DSU by Mexico” (DS381).

Em 06 de março, o Órgão de Solução de 

Controvérsias concordou em iniciar um painel, 

a pedido da Colômbia, para examinar se o país 

cumpriu com determinações da OMC em relação 

à tarifa de importação para tecidos, calçados e 

roupas. 

Em 01 de março, o governo da Lituânia doou 19 mil 

euros para ajudar os países em desenvolvimento e 

menos desenvolvidos a participarem efetivamente 

das negociações globais de comércio.

Ainda nessa data, os Membros da OMC discutiram 

temas como a propriedade intelectual no 

e-commerce, medicamentos e o papel da propriedade 

intelectual para apoiar as pequenas empresas a 

participarem do comércio internacional.

Em 02 de março, o governo da Suécia doou 11,5 

milhões de dólares para serem aplicados na 2ª fase do 

programa “Enhanced Integrated Framework (EIF)” e 

apoiar os países menos desenvolvidos na criação de 

empregos. 

Em 08 de março, a fim de comemorar o Dia 

Internacional da Mulher, a OMC organizou uma 

série de eventos e painéis de discussão sobre 
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empoderamento feminino e igualdade de gênero na 

organização. No mesmo dia, o Trade Policy Review do 

Japão foi iniciado. 

Em 09 de março, a Arábia Saudita doou 4 milhões de 

dólares para serem aplicados na 2ª fase do programa 

“Enhanced Integrated Framework (EIF)” e apoiar os 

países menos desenvolvidos na criação de empregos.

No dia 14 de março, os Membros da OMC 

realizaram uma sessão de discussão sobre o papel 

do e-commerce no fomento ao desenvolvimento 

e discutiram cinco novas propostas para avançar 

as negociações sobre o comércio internacional de 

serviços.

No dia 16 de março, a Áustria doou 200 mil 

francos para apoiar a participação de países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos em 

negociações comerciais.
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