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Comparação entre os rankings de Carne-Proteína  

- Setembro de 2019 e janeiro de 2020 -  

 

 

 No início do ano de 2020, percebemos que as carnes tiveram um aumento 

substancial nos seus preços. Observando isso, o CIM – Strong ESAGS decidiu 

verificar o impacto desse acontecimento no nosso Indicador Econômico Nutricional. 

Ao compararmos os dados do último trimestre de 2019 com os do primeiro 

semestre de 2020, podemos observar algumas alterações significativas no 

desempenho de algumas carnes no nosso indicador. A principal causa das alterações 

identificadas foi a variação de preço desses alimentos. 

As carnes que tiveram queda significativa em seu custo-benefício, 

considerando a quantidade de proteína que cada um desses alimentos possui em sua 

composição são:  

 

 O coxão mole - bovino, que apresentou um aumento no seu preço de 

17,6%, caindo três posições no ranking;  

 O contrafilé - bovino, que apresentou uma variação positiva de 33,3%, 

indo para a penúltima colocação; e 

 O frango inteiro, que liderava o ranking em setembro de 2019, caiu uma 

posição por conta de um aumento de 17,7% em seu preço.  

 

Por outro lado, a carne que apresentou queda mais significativa em seu preço 

foi a merluza, com uma variação negativa de 37%. 

Os rankings das carnes relacionadas ao IEN proteína de setembro de 2019 e 

janeiro de 2020 estão representados nos gráficos a seguir: 
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Ranking carne/proteína – setembro 2019 
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Ranking da carne/proteína – janeiro 2020 
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