Declaração da conferência anual da IBA – Aliança
Internacional da Carne Bovina
Calgary, 2018
20 de Setembro de 2018

Os membros da Aliança Internacional da Carne Bovina (IBA), formada pelas
organizações de Pecuaristas da Austrália, Brasil, Canadá, México, Nova Zelândia e
Estados Unidos, reuniram-se em Calgary de 16 a 21 de setembro de 2018. Os
membros da Aliança, que também inclui o Paraguai, respondem por mais de 60%
da carne bovina exportada no mundo.
Com um ambiente cada vez mais perturbador no comércio internacional, a
Aliança reafirmou seu compromisso com a reforma e liberalização comercial, a
eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias e a importância de facilitar o
comércio.
Os membros reconheceram a importância do comércio internacional se
estabelecer com regras e condições mais equilibradas e de incentivar à
harmonização de regras, de serem transparentes e baseadas em ciência.
A esse respeito, o comércio internacional baseado em regras contribuiu
significativamente para a prosperidade da cadeia global de valor de carne bovina
ao permitir que os produtores de carne bovina vendam seus produtos para o mais
diversos países ao redor do mundo. Além disso, contribui para garantir que os
consumidores possam ter condições de escolher entre uma variedade de produtos
e preços.
Os membros da IBA concordaram em trabalhar juntos e com seus respectivos
governos, para apoiar o trabalho de organizações internacionais como a OIE
(Organização Mundial de Saúde Animal), o Codex Alimentarius e a OMC

1

(Organização Mundial do Comércio) em questões de interesse mútuo, incluindo
questões de estabelecimento de normas e medidas do SPS (Padrões Sanitários e
Fito-Sanitários).
Os membros também reconheceram que os desafios em potencial que o Brexit
pode apresentar considerável incerteza aos parceiros comerciais do Reino Unido
(UK) e da União Européia ((UE). Os membros da IBA também viram o Brexit como
uma oportunidade em potencial para maior liberalização do comércio e relações
comerciais mais fortes. Dessa maneira, a IBA firmemente encoraja o Reino Unido e a
União Européia a realizar consultas abertas, de boa fé com todos os membros da
OMC para honrar suas obrigações legais.
Os membros da IBA que também fazem parte da Parceria Global e Progressiva
Trans-Pacífico (CPTPP), saudaram a rápida ratificação feita pelo México e
concordaram em trabalhar juntos para encorajar outros membros da CPTPP a
completarem seus processos domésticos o mais rápido possível e idealmente antes
do final do ano de 2018.
Quanto às barreiras não tarifárias (NTBs), a IBA foi unânime em clamar pelo alívio de
impedimentos não científicos e injustificados. Os membros reconhecem seu
impacto significativo, distorcivo e oneroso no comércio e, assim, concordaram em
apoiar uma abordagem para trabalhar coletivamente, quando apropriado, na
busca pela remoção dessas NTBs.
Além do comércio, a IBA é um fórum importante para compartilhar informações
sobre os desafios e tendências enfrentados pela indústria global, para garantir que
a carne bovina permaneça posicionada como uma proteína preferida e de alto
valor. Nesse sentido, o grupo dos Jovens Líderes da IBA fez uma apresentação
sobre

proteínas

alternativas,

concentrando

sua

discussão

sobre

questões

regulatórias e a percepção do produto. As principais conclusões foram que as
proteínas alternativas precisam ser reguladas e rotuladas de maneira a evitar
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confundirem ou engarem os consumidores. Além disso, como produtores,
precisamos promover de maneira a valorizar a nossa história de produtores de
proteína natural e de protetores do meio de ambiente rural.
A IBA reafirmou a importância da preservação ambiental tendo em vista a
sustentabilidade econômica, e a integridade das comunidades locais envolvidas
na produção de carne bovina.
Os membros da IBA estão ansiosos em se encontrar na próxima Conferência da IBA
2019 no Brasil.
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