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Membros da Aliança Internacional da Carne Bovina (IBA), composta pelas organizações de pecuaristas da Austrália,
Brasil, Canadá, México, Nova Zelândia, Paraguai e Estados Unidos, reuniram-se para sua conferência anual no estado
de Mato Grosso, Brasil, 26 a 30 Maio de 2019.
Os membros da Aliança respondem por 64% das exportações mundiais de carne bovina e estão animados com a
previsão de um aumento de 25% nas futuras importações mundiais de carne bovina. No entanto, um cenário
comercial internacional cada vez mais perturbador pode dificultar o atendimento dessa demanda. Com a incerteza
crescendo no comércio internacional, não se pode mais presumir que o foco será a abertura do mercado.
Em resposta, a Aliança reafirmou seu compromisso de buscar iniciativas colaborativas de facilitação do comércio. O
IBA busca não só manter os mercados abertos, mas a abertura de novos mercados – defendendo ainda a reforma do
comércio através da eliminação de barreiras tarifárias e não-tarifárias (NTB). Com as NTBs se proliferando,
os membros clamam pela redução de barreiras sanitárias impostas sem embasamento científico e injustificadas.
Esses impedimentos criam distorções e causam impacto financeiro no comércio global de carne bovina. Os membros
da IBA concordaram em trabalhar juntos na tentativa de remover essas obstruções.
A IBA também acredita que um forte sistema de comércio multilateral baseado em regras claras e justas ajuda a
proporcionar mais certeza aos importadores e seus membros estão comprometidos a continuar a trabalhar com os
seus respectivos governos para ajudar a fortalecer esse sistema. Além disso, permite ao consumidor escolher em
uma gama de produtos e preços e tem feito uma contribuição significativa para a prosperidade da cadeia de valor
global da carne bovina, permitindo que os produtores de carne bovina vendam seus produtos para todo o
mundo. Membros da Aliança concordaram que plataformas, como a Organização Mundial do Comércio, a
OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) e Codex Alimentarius devem permanecer objetivos e baseados em
dados científicos. Devemos focar nossa atenção em preservar os elevados padrões definidos e prevenção de fatores
não baseados em ciência de que substitui o científico-natureza dessas plataformas.
É de importância crítica para os pecuaristas o compromisso contínuo no aprimoramento das boas praticas de
produção, bem-estar das pessoas, dos nossos animais e do meio ambiente. Membros da IBA compartilham
aprendizados sobre seus programas de gestão ambiental, que não só apoiam a sustentabilidade, mas também ajuda
a fortalecer toda a cadeia de valor da produção de carne bovina e o desenvolvimento da população rural. O
compromisso com a produção de produtos de carne bovina seguros e de qualidade para atender as expectativas do
consumidor, foi central nas discussões .
O IBA é uma plataforma importante para compartilhar informações sobre os desafios e tendências enfrentados pela
indústria global, para garantir que a carne bovina permaneça posicionada como a proteína preferida dos
consumidores. Os líderes do setor de carne bovina da IBA reconheceram a necessidade contínua de melhorar a
maneira de contar a nossa história, tendo em vista evitar que os consumidores sejam enganados por propagandas
enganosas de produtos que se posicionam como alternativos ao consumo de carnes.
O IBA Agradece a hospitalidade dos anfitriões brasileiros e os membros aguardam o próxima conferência
na Austrália em 2020.
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