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12 de gener 2017 

CONGRÉS MUNDIAL DE LA CARN 

El passat mes de novembre, va tenir lloc a la població de Punta del Este (Uruguai), la XXI 
edició del Congrés Mundial de la Carn, on FECIC hi va ser present, com ja ve sent habitual en
aquest tipus de trobada bianual. 

En aquest darrer congrés es van donar algunes circumstàncies i temàtiques que el van fer 
particularment atractiu, entre les que van destacar l’impacte del informe de l’OMS, la potent 
aparició de la demanda xinesa, el context econòmic de determinats països emergents, així com 
algunes reflexions sobre l’eficiència en el model de la cadena càrnia, sense oblidar les 
estratègies de comunicació sectorial davant la societat. 

Amb la finalitat d’abordar totes aquestes temàtiques, el Congrés es va estructurar en set 
sessions, de les quals us facilitem un vídeo introductori, un breu resum de l’orientació de les
ponències i us adjuntem les diferents presentacions que van utilitzar els ponents que hi van 
participar. 

1- ESTUDIS DE PROSPECCIÓ

Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/tema-i-tendencias-de-mercado-video/ 

Es comenten importants canvis en la demanda, ja que els augments de població i renda 
modifiquen els comportaments poblacionals, sota una tendència de demanda creixent. 

Els darrers 10 anys totes les produccions han mantingut rendibilitats positives, destacant les 
importants taxes de creixement del porcí i les aus. Per contra, la devaluació d’algunes monedes, 
com en el Real brasiler o el Ruble rus, ha sacsejat el funcionament dels mercats carnis. 

Malgrat existir una incertesa tant en els mercats com política i econòmica, es preveu un augment 
de la demanda i de l’oferta en el conjunt dels mercats carnis mundials, focalitzats bàsicament 
pels asiàtics, on existeixen ja previsions d’un escenari d’importació en el mercat xinés de 10 
Milions de tones l’any 2020. 

Presentacions: 

- Ganar en un mundo más competitivo y complejo. Panorama del sector cárnico global para 
2017. Justin Sherrard - Rabobank
- El mercado mundial de la carne: crecimiento de la demanda en un entorno incierto. Richard 
Brown – GIRA
- Producción mundial de carne vacuna Por qué los sistemas de producción son pertinentes para 
el análisis de las perspectivas. Dr. Claus Deblitz- agri benchmark, Thünen Institute of Farm 

Economics 

http://wmc2016.uy/tema-i-tendencias-de-mercado-video/
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/Panorama%20sector%20ca%CC%81rnico%20global-s1_01_Justin-Sherrard-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/Mercado%20mundial%20de%20la%20carne-S1_02_Richard-Brown-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/Produccio%CC%81n%20mundial%20de%20carne%20vacuna_S1-03-Claus-Deblitz-SP.pdf
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- Cambios económicos y políticos en Brasil y el impacto en la cadena cárnica. Sergio De Zen, 
PhD - Profesor de la Universidad de San Paulo y Coordinador del área de ganadería del Centro 
de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea/Esalq/USP)

2- TENDÈNCIES GLOBALS COMERÇ I CONSUM

Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/tema-ii-politica-comercial-de-los-paises-videos/ 

Existeixen dues visions antagòniques de l’evolució del comerç en els propers anys. Mentre 
l’opinió de la Unió Europea es fonamenta en una major harmonització dels models de producció 
(estàndards) i en avançar en acords bilaterals entre països, la visió d’EUA difereix de l’europea, 
ja que no consideren que s’han de posar barreres sobre tradicions o cultures dels països 
(benestar animal, etc), i rebutgen unes exigències sobre els països emergents que els deixaria 
fora de la competència dels mercats. 

Presentacions: 

- Política comercial de los países. Will Martin - International Food Policy Research Institute
- Política comercial de los países.  Geoffrey Wiggin
- Políticas Comerciales. Luis Carazo Jiménez

3- BENESTAR ANIMAL

Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/tema-iii-bienestar-y-salud-animal-video/ 

Si bé existeix coincidència en que el concepte de benestar animal forma part d’un dels 
impulsors del consum de carn en determinats països desenvolupats, es planteja que les normes 
sobre aquest no siguin individuals o unilaterals dels països, sinó que vinguin harmonitzades a 
través del CODEX o de l’OIE i es basin en indicadors de benestar animal sota criteris científics, i 
no només en estàndards internacionals. 

La biodiversitat, la resistència microbiana i, fins i tot, la traçabilitat s’inclouen en aquests 
conceptes que caldria harmonitzar, si bé els països en vies de desenvolupament rebutgen la 
imposició d’unes normes que no són les seves i que, segons ells, suposen barreres encobertes al 
comerç. 

Presentacions: 

- Sesión del WMC: Bienestar y Salud Animal Perspectivas de la UE en el área del bienestar y la
salud animal
- Bienestar y salud animal. Instituto Nacional de Investigació Agropecuario (ANIA) de Uruguay.
- Los desafíos. Dr. Luis O. Barcos Representante Regional de la OIE para las Américas

crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/cambios%20en%20Brasil%20e%20impacto%20en%20la%20industria%20ca%CC%81rnica-S1-04-Sergio-De-Zen-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S2-01-William-J_-Martin-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S2-03-Geoffrey-W_-Wiggin-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S2-02-Luis-Carazo-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S3-02-Andrea-Gavinelli-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S3-03-Marcia-del-Campo-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S3-01-Luis-Barcos-SP.pdf
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- ¿Quién dicta las reglas? Una visión general de los estándares del cuidado animal y lo que los 
impulsa. Dra. Lesley Mitchell World Animal Protection 

 
4- CONFIANÇA DELS COSUMIDORS 
 
Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/tema-iv-fidelidad-del-consumidor-video/ 
 
Les adulteracions, manipulacions i fraus produïts en determinats episodis carnis han malmès la 
confiança en el consumidor. Els mitjans i els consumidors han acusat al conjunt del sector de no 
actuar amb la suficient contundència per evitar aquestes situacions. Això ha deixat la 
comunicació i el relat en mans dels activistes a través de les xarxes socials. 
  
Davant aquesta situació es fa necessari que el sector sigui proactiu i lideri una comunicació 
visual. Ha d’obrir les portes a la societat. 
 
Presentacions: 
 
- La confianza del consumidor Un problema de todo el sector. Laurie Bryant Director Ejecutivo 
Meat Importers Council of America (MICA) 
- Proyecto: carnicerías saludables. IMS Meat for the World  
- La confianza: requisito para conservar la “licencia social”. Ted Bilyea. 
- Confianza del Consumidor. Jack MacIntyre – Analista Principal, Servicio Alimentación, 
Canadean 

 
5- COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT 
 
Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/topic-v-sustainability-video/ 
 
És inqüestionable un augment de la demanda de carn els propers anys, que no serà uniforme 
per a totes les espècies i, per tant, no tindrà un impacte lineal en els diferents factors de 
producció que incideixen sobre la sostenibilitat. 
 
Cal augmentar l’eficiència en els produccions, disminuir els residus i l’impacte mediambiental, 
especialment aquell que incideix sobre el canvi climàtic. 
 
Presentacions: 
 
-  Mesa redonda mundial para la ganadería sostebible. Ruaraidh Petre 
- El enfoque de McDonald’s para el Abastecimiento de Carne Sostenible. Jeffrey Fitzpatrick-
Stilwell Gerente Senior, Sostenibilidad 
- El rol de la ganadería en la alimentación y agricultura sostenibles. Berhe Tekola - Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S3-04-Lesley-Mitchell-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S4-01-Laurie-Bryant-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S4-02-Juan-Jose-Grigera-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S4-03-Ted-Bilyea-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S4-04-Jack-MacIntyre-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S5-02-Jeffrey-Fitzpatrick-Stilwell-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S5-03-Berhe-G_-Tekola-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S5-01-Ruaraidh-Petre-SP.pdf
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- Mesa redonda brasileña sobre la ganadería sostenible. GTPS

6- CONSUM RESPONSABLE I DIETA SOSTENIBILE

Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/tema-vi-salud-y-nutricion-humana-video/ 

El posicionament de la IARC-OMS sobre el consum de carn ha de servir al sector per fer un 
canvi d’estratègia en la comunicació i el posicionament sobre la nutrició. Existeixen rellevants 
estudis sobre les cardiopaties, la diabetis o el càncer que desmenteixen determinades teories i 
que, fins i tot, són favorables al consum de carn, però que no són explotades sectorialment. El 
sector carni ha de treballar sobre dos pilars, el científic i el divulgatiu, i ha d’invertir en 
comunicació. No es pot copiar l’estratègia seguida per la indústria tabaquera, perquè ens aboca 
a un fracàs de comunicació i posicionament davant els consumidors. 

Presentacions: 

- ¿Un futuro sin carne?. Alison Watson
- La carne: Nutrición y debate médico. Stefano Natella – Jefe de Investigación de Mercados -
Credit Suisse
- Contribución de la Carne a la Salud Mundial. Janet M. Riley Vice Presidente Senior, Asuntos 
Públicos

- Nuestra Carne Vacuna. Calidad nutricional. Karla Alvarez - Licenciada en Nutrición 

7- GOBERNANÇA DE LA CADENA CÀRNIA

Vídeo Introductori: http://wmc2016.uy/tema-vii-gobernanza-de-la-cadena-carnica-video/ 

La cadena càrnia, si bé presenta diferències substancials entre les diferents especies animals, té 
en general unes característiques de fragmentació i caldria doncs evolucionar cap a cadenes 
càrnies més comunicatives entre les diferents baules de la cadena. És necessari aportar 
informació i valor a les baules anteriors i següents per acabant oferint un producte adient amb 
les necessitats i requeriments del mercat. 

Presentacions: 

- Gobernanza de la Cadena Cárnica. Federico Stanham - Instituto Nacional de Carnes INAC
- La Gobernanza desde una Perspectiva Irlandesa. Jim O’Toole – Irish Food Board
- Gobernanza en la cadena cárnica de valor de Nueva Zelanda. Una perspectiva desde un rincón
del mundo Sam McIvor - CEO Beef + Lamb New Zealand

crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S5-04-Ruy-Fachini-Filho-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S6-04-Alison-Watson-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S6-02-Stefano-Natella-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S6-03-Janet-Riley-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S6-01-Karla-Alvarez-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S7-01-Federico-Stanham-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S7-02-Jim-O%C2%B4Toole-SP.pdf
crm.fecic.es/uploads/file/circulars/Presentacions%20congres%20mundial%20de%20la%20carn/WMC2016-S7-03-Sam-McIvor-SP.pdf



