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Destaque

É preciso responsabilidade no debate sobre os rótulos

Em artigo publicado no jornal Correio Braziliense, o presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade, destaca que o novo sistema de rotulagem de alimentos deve ser

adequado à realidade, informativo e explicativo

Informação ao consumidor é um as-
sunto sério, tratado com o devido 
cuidado pela indústria brasileira. Em 
especial, quando se refere a produtos 
alimentícios, os cidadãos precisam 
saber com exatidão, mas sem alar-
mismo, o que estão levando para seus 
lares e oferecendo a suas famílias. O 
atual debate sobre o novo modelo de 
rotulagem nutricional, entretanto, 
vem sendo marcado por desinforma-
ção e falta de diálogo por parte de al-
guns órgãos públicos e organizações 
não governamentais.

É imprescindível garantir que, diferentemente do que foi 
proposto em recente relatório da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), um novo sistema de rotulagem 
de alimentos seja adequado à realidade, informativo e ex-
plicativo. O processo também deve levar em consideração 
o período necessário de adaptação aos requisitos legais por 
produtores de todos os portes. Essa é a posição que os re-
presentantes da indústria brasileira defendem abertamen-
te, desde 2014, quando a discussão se iniciou.

Fazer alterações nos rótulos dos alimentos é uma tarefa 
delicada que precisa conciliar diversos pontos de vista. As 
mudanças devem ser precedidas de uma verdadeira aná-
lise de impacto, o que também implica a ponderação das 
perspectivas dos produtores. O processo tem que buscar 
resultados efetivos, com o respeito ao amplo direito de es-
colha e o acesso à informação apropriada para o consu-
midor. Além disso, é necessário minimizar os potenciais 
efeitos econômicos negativos que a medida pode causar.

No mais, é preciso aprender com a experiência de outros 
países, verificando o que deu certo e, sobretudo, evitando o 

que deu errado. O modelo preconiza-
do pela Anvisa é inspirado no sistema 
implantado no Chile, que, além de 
não alterar maus hábitos alimentares, 
restringiu a liberdade de consumi-
dores e produtores, contribuiu para 
o desabastecimento e inibiu investi-
mentos produtivos. Grandes empre-
sas multinacionais já abandonaram 
operações no Chile, principalmente 
por causa de medidas do governo so-
bre rotulagem de alimentos. Em ou-
tras palavras, o país está pagando um 

preço alto, na forma de menos cresci-
mento econômico, em razão de decisões equivocadas.

A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
(Abia) fez levantamento que revelou o tamanho do im-
pacto no Brasil caso seja implantado modelo de rotulagem 
semelhante ao chileno. A estimativa é de uma redução, 
apenas no primeiro momento, de 9% nos postos de tra-
balho do setor, o que significa pelo menos 180 mil novos 
desempregados só na indústria. Quantas pequenas e mi-
croempresas vão fechar? Além disso, haveria prejuízos nas 
contas externas do país, causados por queda equivalente 
a R$ 2,5 bilhões nas exportações. A Anvisa não deveria 
desconsiderar reflexos negativos de tamanha envergadu-
ra. No entanto, a agência governamental iniciou a etapa de 
contribuições públicas ao modelo defendido no relatório 
preliminar sem contemplar nenhuma das propostas da in-
dústria, ignorando as projeções dos impactos econômicos 
que lhe foram entregues. Além disso, diminuiu o prazo 
para a apresentação de sugestões de 60 para 45 dias, o que 
dificulta enormemente a preparação de novos estudos, sob 
o argumento de que eles seriam irrelevantes para a decisão.

O documento apresentado pela Anvisa não concilia as le-

Robson Braga de Andrade é empresário
e presidente da CNI
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 29/06/18

gítimas posições dos diferentes segmentos sociais e eco-
nômicos, e dá a impressão de transparecer a influência de 
certa publicidade apelativa, mistificadora e preconceituo-
sa, paga por organizações não governamentais, que já con-
sumiu milhões de reais em peças de propaganda em rádio, 
televisão e jornais.

As campanhas feitas sobre o assunto nos últimos meses de-
monstram o desejo de entidades estrangeiras de direcionar 
o debate interno em favor de interesses comerciais disfar-
çados de defesa dos direitos do consumidor. São ONGs fi-
nanciadas por capital externo especulativo com o objetivo 
de reduzir a competente produção nacional de alimentos.

Para se ter uma ideia do tamanho das distorções que cer-
cam o debate sobre o assunto, entre as possibilidades de ró-
tulos a serem adotados pela Anvisa, foi excluída a preferida 
por 7 em cada 10 brasileiros, segundo pesquisa realizada 
pelo Ibope em outubro do ano passado. A predileção dos 
entrevistados é por um modelo semelhante ao do Reino 
Unido, conhecido como semáforo nutricional por se uti-
lizar de sinais verde, amarelo e vermelho para classificar 
nutrientes presentes nos alimentos e nas bebidas. Na in-
terpretação dos participantes da sondagem, a mensagem 
transmitida por esse sistema, ignorada pela agência nacio-
nal, é “pondere e decida”.

Os consumidores brasileiros dão seguidas demonstrações 
de que estão cada vez mais exigentes e que não aceitam 
ter suas necessidades relegadas a segundo plano. São eles 
a principal razão de todas as mudanças que já aconteceram 
e que ainda estão por vir na indústria. Regras de rotulagem 
nutricional são importantes, mas sempre devem seguir o 
desejo de quem vai às prateleiras do supermercado e es-
colhe o produto de sua preferência, segundo as próprias 
conveniências. Liberdade e responsabilidade são parâme-
tros essenciais quando se trata de normas que afetam a vida 
das pessoas.

É preciso cautela no trato de tema tão complexo e delica-
do. Os produtores de alimentos, industriais ou artesanais, 
do campo ou da cidade, também são parte fundamental 
na construção do novo modelo. Afinal, são eles os respon-
sáveis por inovar e criar melhores produtos. A indústria 
brasileira espera que o sistema de rotulagem de alimentos 
a ser adotado pela Anvisa seja eficiente ao prover o consu-
midor com informações relevantes e precisas. Além disso, 
a medida deve levar em conta a opinião do setor produti-
vo, não podendo, em hipótese nenhuma, se constituir em 
um modelo que contribua para isolar o Brasil do mercado 
mundial.

Fonte: CNI
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Plano Safra 18/19 vai liberar mais de R$ 190 bilhões

O aumento é de 3,2% em relação ao ano passado. Recursos são destinados aos médios e grandes
produtores rurais para financiar a agropecuária

O governo divulgou esta semana em Brasília o dinhei-
ro que vai destinar para financiamentos da agricultura 
empresarial - o Plano Safra 18/19. O volume previsto 
aumentou. Para a safra 2018/2019, o Governo Fede-
ral deve liberar quase R$ 194,5 bilhões para médios e 
grandes produtores – um aumento de 3,2% em rela-
ção ao ano passado.

Mas o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admi-
te que é pouco. “O setor agrícola demanda de R$ 390 
a R$ 400 bilhões todos os anos para financiar todo o 
setor. Agora, nós estamos colocando praticamente a 
metade. Isso significa dizer que, outros agentes, que 
não o crédito oficial, e também muito recurso próprio 
de produtores e empresas, estão envolvidos nisso”.

O novo plano prevê pouco mais de R$ 151 bilhões 
para custeio, R$ 40 bilhões para investimento, R$ 2,5 
bilhões e meio para comercialização e mais R$ 600 
milhões de seguro rural. Os juros para todas as linhas 
de crédito tiveram redução, em média, de um 1,5%. 

Para o custeio, o médio produtor, com renda bruta de 
até R$ 2 milhões, vai pagar uma taxa de 6% ao ano. Já 
os grandes, 7%. Agora, quem quiser investir na pro-
priedade, terá juros entre 5,25% e 7,5%.

Para o presidente da Associação Brasileira dos Produ-
tores de Soja, Bartolomeu Braz, os juros para o crédito 
rural ficaram altos demais. “Nós tínhamos trabalhado 
com uma taxa de 5,5% pra colocar esse produtor com-
petitivo. E também colocar esse produtor no acesso a 
esse crédito”.

SUÍNOS
BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS DEFINE R$3,80 (KG/SUÍNO VIVO)

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (21) determinou o valor de R$3,80 para a comercialização 
do quilo do suíno vivo no Estado. A ASEMG ressalta o convite a todos os seus associados para se fazerem presentes no dia 
28/06 quando haverá a determinação do preço semanal a ser praticado e a discussão do estatuto da Bolsa de Suínos de 
Minas Gerais, vigente desde 2011.

Fonte: ASEMG - Acesso: 29/06/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 29/06/18
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Pressão de alta no mercado do boi gordo

As escalas de abates encurtaram. O resultado foi a va-
lorização da arroba do boi gordo em oito praças pecu-
árias na última quarta-feira (27/6).

Em São Paulo, após 14 dias de estabilidade, a alta foi 
de 0,4%. Existem ofertas de compra acima desta refe-
rência. Na região, as escalas de abate atendem quatro 
dias. Em Mato Grosso do Sul, a valorização média foi 
de 0,8% considerando as três praças pecuárias moni-

toradas pela Scot Consultoria. Não chove há 25 dias 
no estado. A maior parte dos pecuaristas já entregou 
as boiadas de pasto. Além disso, os atuais custos com 
alimentação reduziram a viabilidade do confinamen-
to, o que não traz expectativa de melhora das compras 
no médio prazo, época de saída das boiadas de pri-
meiro giro de confinamento.

Do lado da demanda, o mercado interno patina há se-
manas e, segundo dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, até a quarta semana de 
junho o Brasil exportara 48,9 mil toneladas de carne 
bovina in natura, com faturamento total de US$256,6 
milhões, queda de 35,5% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

Caso esse ritmo de exportação continue, o volume ex-
portado deverá ser de 64,24 mil toneladas. Seria o pri-
meiro mês no ano com redução das exportações em 
relação a 2017.

Fonte: Scot Consultoria

Frete vira crise e governo tem dificuldade em negociação

Após a tensão em torno das negociações para pôr fim 
à greve dos caminhoneiros, o governo enfrenta difi-
culdades para lidar com a nova crise em torno do ta-
belamento dos fretes de carga rodoviária.

Uma fonte do alto escalão do governo a par do assun-
to revela que o perfil descentralizado e “fragmentado” 
do movimento dos caminhoneiros vem adiando um 
consenso dentro da categoria, que estava favorável à 

Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) o ponto negativo foi o valor do seguro agrí-
cola. A CNA defendia o dobro do que vai ser liberado. 
“Se nós tivermos seguro, nós vamos buscar recursos, 
não vamos precisar do governo, vamos buscar recur-
sos no mercado. Porque tendo seguro safra, qualquer 

banco empresta ao produtor rural. O que nós precisa-
mos mostrar ao governo, a esse e aos que venham, é 
que o seguro é um instrumento de modernização da 
agropecuária brasileira”, explica o presidente da CNA 
João Martins.

Fonte: Globo Rural
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primeira versão da tabela divulga-
da pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) em 30 de 
maio.

Diversos setores empresariais, sobre-
tudo o agronegócio, porém, discor-
daram da tabela, com o argumento 
de que aumenta em até 30% os cus-
tos com frete e ainda interfere na 
livre concorrência de mercado. Os 
empresários conseguiram obter do 
Ministério dos Transportes tabelas 
com redução de até 20% nos custos, 
mas a pressão dos caminhoneiros fez a pasta recuar 
ontem à noite.

Segundo a fonte, a segunda versão da tabela de fre-
tes, divulgada ontem pela ANTT, foi decidida com um 
grupo “representativo” da categoria, mas outras enti-
dades contrárias aos novos valores discordaram e con-
venceram o ministro Valtemir Casimiro, dos Trans-
portes, a revogar a resolução da ANTT. “O governo 
está prensado nesse assunto, não quer que uma nova 
greve e está tentando negociar”, diz essa fonte.

O episódio também expôs divergências internas de 
governo, que vêm adiando um consenso em torno do 
assunto. Enquanto os ministros Casimiro e Blairo Ma-
ggi, da Agricultura, foram os principais patrocinado-
res de uma tabela de fretes com valores mais próximos 
aos praticados pelo mercado, Eliseu Padilha, ministro 
da Casa Civil, que chegou a dizer que a primeira tabe-
la seria mantida e vem se esforçando para defender o 
acordo com os caminhoneiros que prevê justamente a 
implementação do frete mínimo.

Nesse cenário, um personagem chamou a atenção: o 
deputado federal, Osmar Terra (MDB-RS), ex-minis-
tro do Desenvolvimento Social no governo Temer até 

o início do ano. Ligado a Padilha e com muito trânsito 
no Palácio do Planalto, Terra foi designado na últi-
ma quarta-feira como relator na comissão mista do 
Congresso criada para analisar a Medida Provisória 
832/2018, que instituiu a política de preços mínimos 
para o frete de cargas.

O Valor apurou que Terra intermediou a reunião de 
ontem à noite entre o ministro dos Transportes e en-
tidades sindicais de caminhoneiros, logo após o pró-
prio ministro ter anunciado no Palácio do Planalto 
uma tabela mais favorável às empresas. Na instalação 
da comissão, Terra chegou a dizer que vai trabalhar 
para que não só o caminhoneiro seja protegido, “mas 
que o caminhoneiro é a nossa principal preocupação”.

Terra e o deputado Darcísio Perondi (MDB-RS), 
que foi eleito para presidir a comissão da MP 832 e 
é da tropa de choque do governo Congresso, terão 
que administrar os conflitos entre caminhoneiros e 
empresários e analisar a partir das próximas sema-
nas 55 emendas propostas por parlamentares, na sua 
maioria da bancada ruralista. Uma delas em especial, 
protocolada pelo deputado ruralista Arnaldo Jardim 
(PPS-SP), já conta com grande apoio do setor do 
agronegócio, por prever que as tabelas de frete sejam 
facultativas e não obrigatórias.

Fonte: Beef Point
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Parceria

Eventos

ESOCIAL: IMPACTOS NAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS

Data:  12 de julho de 2018 (quinta-feira)
Horário:  8h às 17h
Local: SIME: Rua Cassino, 53, Centro Industrial - João Mon-
levade /MG

Investimento: R$ 130,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 200,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/6kprTi

SEMINÁRIO
QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Data:  02 de julho de 2018 (segunda-feira)
Horário:  8h30 às 10h30 
Local: CIEMG: Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig 
- Contagem /MG

Investimento: Gratuito.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/e8hWYH


