Assunção, 20 de Outubro de 2017

Declaração
Os membros da Aliança Internacional da Carne Bovina (IBA), composta por produtores da Austrália, Brasil, Canadá,
México, Nova Zelândia, Estados Unidos e o anfitrião, Paraguai, realizaram sua reunião anual em Assunção, entre os
dias 15 e 20 de outubro de 2017.
O mercado global de carne bovina vive um ambiente de muitos desafios, para enfrentá-los a IBA ratifica seu
comprometimento com a reforma e liberalização do comércio internacional, produção de carne sustentável e a
garantia de atender às expectativas dos consumidores em todo o mundo. Esses princípios são vitais para todos os
países-membros, os quais representam mais de 60% do volume exportado de carne do mundo.
Embora alguns membros da aliança tenham tido avanços nas negociações nos últimos anos, o mercado mundial de
carne ainda permanece muito travado com o uso de tarifas, cotas de participação e aumento do uso de restrições
através de barreiras não tarifárias.
Tendo em vista a reunião de ministros da Organização Mundial do Comércio (OMC) na Argentina, em dezembro
deste ano, a IBA encoraja os participantes desta reunião a diminuir ou até mesmo eliminar os subsídios distorcivos
ao comércio internacional, pois prejudicam os produtores mais eficientes.
Os membros da Aliança também ratificam seu interesse comum de assegurar que todos os acordos comerciais
regionais ou bilaterais realmente promovam o livre comércio. Dessa maneira, incentivamos nossos respectivos
governos a continuarem a se empenhar para concluírem as negociações em andamento.
Quanto à saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), a Aliança está preocupada com os efeitos desconhecidos
que essa decisão possa ter no mercado global da proteína vermelha. A Aliança encoraja a União Europeia e o Reino
Unido a, durante este processo, consultarem simultaneamente todos os membros da OMC. A Aliança espera que
possam chegar a um denominador comum que não cause divergências, distorções ou restrições comerciais.
Quanto às barreiras não tarifárias, os membros da IBA são unânimes em afirmar que todo impedimento sem base
científica deve ser evitado, pois ele aumenta desnecessariamente os custos da cadeia de valor. Os membros se
comprometeram a compartilhar informações que visem buscar oportunidades para atuarem coletivamente na
remoção dessas barreiras.
A Aliança é um importante veículo para compartilhar informações sobre tendências dos hábitos de consumo de
carne bovina. Nosso objetivo é que a carne bovina continue sendo posicionada globalmente como premium e como
a proteína preferida dos consumidores.
Os membros reforçam a relevância das iniciativas locais e globais para garantir a produção de carne bovina
sustentável. A IBA acredita que as ações tomadas localmente devem assegurar a melhoria contínua da
sustentabilidade econômica, ambiental e social de toda a cadeia de produção pecuária. Os membros estão
comprometidos a buscar oportunidades futuras para uma maior colaboração nesta área e garantir o cumprimento
da legislação local.
Sobre a IBA - Aliança Internacional da Carne Bovina
A próxima conferencia anual acontecerá em Setembro de 2018 no Canadá. Os membros que compõem a IBA Aliança Internacional da Carne Bovina incluem organizações representativas de produtores de bovinos de corte são:
Austrália, Brasil, Canadá, México, Nova Zelândia, Paraguai e Estados Unidos. Juntos, o Cattle Council of Australia,
Associação dos Criadores de Mato Grosso, Associação Nacional dos Confinadores de Brasil, Canadian Cattlemen's
Association, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Asociación Rural de Paraguay, Beef + Lamb
New Zealand and National Cattlemen's Beef Association, representam produtores de carne bovina que combinados
são responsáveis por cerca de 46% da produção global e 63% do total exportado mundialmente. Para mais
informações por favor acesse: http://internationalbeefalliance.com/about-us.html

