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Audio secretários José Guilherme e Orlando Ribeiro 
- Retomada exportações China

China retoma importação de carne bovina brasileira
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PEQUIM (Reuters) - A administração aduaneira da China anunciou nesta quarta-feira 
que permitirá que as importações de produtos de carne bovina do Brasil sejam reto-
madas, em importante medida do maior importador do produto brasileiro.

O Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo, suspendeu os embarques para 
seu principal cliente, a China, após confirmar dois casos atípicos de "mal da vaca louca" 
no início de setembro.

Casos atípicos significam que os animais desenvolveram a doença de maneira espon-
tânea, não estando relacionada à ingestão de alimentos contaminados, e que não há 
transmissão da doença entre os animais, não implicando riscos para a saúde humana.

Pequim informou que retomou as importações de produtos brasileiros de carne bovina 
desossada de animais com menos de 30 meses, de acordo com documento publicado 
no site da Administração Geral das Alfândegas.

O Ministério da Agricultura do Brasil confirmou a suspensão do embargo.

"Com isso, a certificação e o embarque da proteína animal para a China serão normali-
zados e podem ser retomados a partir de hoje", disse o ministério.

A pasta observou que em novembro o governo chinês já havia liberado lotes de carne 
bovina brasileira que haviam sido embarcados com certificado sanitário concedido até 
3 de setembro, antes do embargo.

"Realmente é uma boa notícia já esperada por nós há algum tempo, já tínhamos passa-
do todas as informações técnicas e aguardávamos a confirmação", afirmou a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista à rádio Jovem Pan.

A ministra minimizou os prejuízos, dizendo que nas primeiras semanas a arroba bovina 
no Brasil caiu como efeito do embargo, mas depois reagiu, com a Rússia abrindo novas 
unidades para o mercado brasileiro.

Ela lembrou que o Brasil teve alguns problemas para o desembarque na China de 
carne com certificação sanitária emitida antes do embargo, mas destacou que está 
"tudo normalizado".

A proibição de exportação de carne bovina brasileira causou preocupação generaliza-
da na comunidade comercial, já que a China obtém cerca de 40% de todas as suas 
importações de carne bovina no Brasil.

Os governos dos dois países estavam em negociações para resolver o assunto, uma 
vez que o embargo reduziu praticamente pela metade os embarques do Brasil desde 
outubro.

As importações de carne bovina da China aumentaram nos últimos anos, alimentadas 
pela crescente demanda por carne de uma classe média cada vez mais abastada.

(Por Emily Chow e Hallie Gu; com reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de 
Janeiro)

Confira o posicionamento do Ministério da Agricultura sobre a retomada dos embar-
ques de carne de bovina:

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) confirmou ao Notícias 
Agrícolas nesta quarta-feira (15)  a liberação das exportações de carne bovina para a 
China. Com isso, a certificação e o embarque da proteína animal para a China serão 
normalizados e podem ser retomados a partir de hoje. 

Os embarques para o país asiático estavam suspensos desde o dia 4 de setembro, 
quando o Brasil identificou e comunicou dois casos atípicos da Encefalopatia Espongi-
forme Bovina (EEB), registrados em Nova Canaã do Norte (MT) e em Belo Horizonte 
(MG).

A suspensão foi feita pelo Brasil em respeito ao protocolo firmado entre os dois países, 
que determina esse curso de ação no caso de EEB, mesmo que de forma atípica. O que 
significa que esses animais desenvolveram a doença de maneira espontânea e espo-
rádica, não estando relacionada à ingestão de alimentos contaminados e que não há 
transmissão da doença entre os animais.

A OIE, que é a organização internacional que acompanha a saúde animal, analisou as 
informações prestadas em decorrência dos dois casos de EEB atípica e reafirmou o 
status brasileiro de “risco insignificante” para a enfermidade.

Em novembro, a China já havia liberado alguns lotes de carne bovina brasileira que 
receberam a certificação sanitária nacional até o dia 3 de setembro de 2021. 

O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, 
deu mais detalhes sobre a decisão durante uma entrevista na portaria do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ouça:

BEEF3: Retomada das Operações para China Terá Início Imediato
Segundo a Minerva, a retomada das operações de abate e produção de carne bovina, 
dedicada a China, tem início imediato.

A Minerva (BEEF3), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informou 
por meio de comunicado ao mercado que, nesta quarta-feira, 15, o Ministério da Agri-
cultura, por meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, “notifi-
cou a retomada irrestrita das exportações de carne bovina do Brasil para a China”.

Segundo a Minerva, a retomada das operações de abate e produção de carne bovina,-
dedicada ao mercado chinês, tem início imediato.

“Considerando as nossas plantas estrategicamente diversificadas na América do Sul, 
nossa exposição para o mercado chinês alcança 7 unidades produtivas com capacida-
de de abate de aproximadamente 10 mil cabeças de gado/dia, sendo 3 plantas no 
Brasil, 3 plantas no Uruguai e 1 planta na Argentina”, afirma a companhia.

Resultado da Minerva no Terceiro Trimestre de 2021

O resultado da Minerva (BEEF3) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), divulgado no dia 04 
de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 72,4 milhões no 3t21, uma alta de 24% 
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Minerva atingiu R$ 648,1 milhões no 3t21, apresentando crescimento de 
16,9% na comparação com o 3t20.

A margem Ebitda da Minerva totalizou 8,8% no 3t21, apresentando retração de -2,0 
ponto percentual na comparação com o 3t20.

A Margem líquida da Minerva atingiu 1,0% no 3t21, apresentando retração de -0,1 ponto 
p.

As ações da Minerva (BEEF3) acumulam alta de 11,30% na bolsa de valores nos últimos 
7 dias e alta de 8,58% nos últimos 12 meses.

Fonte: Notícias Agrícolas

Fonte: BEEF3

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/secretario_1512.mp3
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural
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Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final
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AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

