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Preocupação é com a possível perda do espaço nos mercados asiáticos para a carne produzida no 
Brasil  
 
O setor agropecuário australiano entrou em estado de alerta. Os impactos da mudança de clima, 
sentidos pelos produtores nos últimos três anos de seca, e a ausência de novas fronteiras 
somaram-se a um novo componente aterrador - as aquisições da brasileira JBS Friboi nos 
mercados dos Estados Unidos e da própria Austrália. 
 
O caso expôs aos produtores australianos o lado agressivo do setor empresarial do Brasil e mexeu 
com os ânimos dos que se reuniram na semana passada na maior conferência anual do 
agronegócio do país, promovido pelo Escritório Australiano de Agricultura e Pesquisa Econômica 
(Abare). 
 
No ano passado, o primeiro sinal de preocupação veio com a compra da Swift americana e de sua 
filial australiana pela JBS Friboi. O negócio custou US$ 1,4 bilhão. No início do mês, a companhia 
brasileira adquiriu outra empresa australiana do setor, a Tasman, por US$ 150 milhões, e as 
americanas National Beef e Smithfield Beef, por US$ 1,125 bilhão. 
 
Para empresários do setor, a ameaça dessas iniciativas vai além da perspectiva de o Brasil vir a 
controlar o segundo maior mercado de destino da carne australiana, os EUA. Produtores 
afirmaram que temem a triangulação do produto - o brasileiro vir a ser reexportado, da Austrália 
para os seus mercados cativos da Ásia - e o domínio no setor produtor do país. 'A Friboi é o maior 
exportador de carne para a Coréia. Estamos preocupados com essa movimentação', afirmou Glen 
Feist, da Meat and Livestock Austrália (MLA). 
 
A preocupação australiana está na possível perda do espaço já ocupado nos exigentes mercados 
asiáticos para os produtores brasileiros. Trata-se de um risco que o consultor na área de saúde 
animal, Peter Scott, teme ocorrer se o Japão vier a liberar suas importações para regiões do Brasil 
onde há controle da aftosa. 
 
Por enquanto, essa mudança na posição de Tóquio é tida como impossível, dado o alarme 
disparado pelos europeus sobre o rastreamento do gado brasileiro.'Mesmo que o Brasil e a 
Argentina aumentem sua produção de carnes, não nos preocupamos com perdas de mercado. 
Nem mesmo na Ásia', disse, com desdém. 
 
Livre da febre aftosa sem vacinação, o rebanho de corte da Austrália alcança 26 milhões de 
cabeças, 13% do brasileiro. As exportações brasileiras em 2007, de US$ 4,4 bilhões, foram pouco 
maiores que as australianas, de US$ 4,1 bilhões. Como no Brasil, o setor agropecuário grita 
contra a taxa de câmbio valorizada. 
 
Segundo David Palmer, diretor-gerente da MLA, os produtores não se animam a oferecer a carne 
australiana na Europa, na esteira das barreiras adotadas à carne brasileira. 'O problema é que 
temos uma cota ridícula de importação, na União Européia, de 7,5 mil toneladas ao ano', disse 
Palmer. 'Não temos as chaves para exportar para a Europa. Nossos focos são China, Japão, 
Coréia, EUA e o sudeste asiático.' 
 
A repórter viajou a convite do Departamento de Relações Exteriores e Comércio do governo da 
Austrália 
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US$ 1,4 bilhão 



foi o preço que a Friboi pagou pela empresa americana Swift e suas filiais australianas, em 2007 
 
US$ 1,12 bilhão 
foi quanto a Friboi pagou pelas empresas americanas National Beef e Smithfield Beef, na semana 
passada. 
 
26 milhões 
de cabeças é o tamanho do rebanho bovino australiano, equivalente a 13% do rebanho brasileiro 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2008, Economia, p. B26. 


