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A expectativa dos frigoríficos exportadores de retomar volume de vendas de carne bovina para 
o Chile parece estar a um passo da confirmação. Desde 2005, só o Rio Grande do Sul pode 
exportar.  
 
Ao longo desta semana, duas equipes de veterinários que fazem parte do Serviço Agrícola e 
Pecuário chileno (SAG, na sigla em espanhol), que estão no Brasil, irão concluir a vistoria de 
16 plantas nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, com o objetivo de 
vistoriar se estão aptas a exportar carne para o país, de acordo com informação do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  
 
Em Minas Gerais, seis unidades estão na lista para receber visitas. Uma do Independência, 
localizada em Janaúba, no norte do estado; duas da JBS-Friboi, em Teófilo Otoni e em Frutal; 
outra do Grupo Bertin, em Ituiutaba; do Mataboi, em Araguari; além de uma planta do Frisa, 
em Nanuque, nordeste do estado. Para o secretário de Agricultura de Minas, Gilman Viana, as 
visitas devem resultar em aprovação, possibilitando retomada das exportações a partir de 
2009. Na listagem do Mapa, Minas tem três plantas para receber vistoria. O que explica a 
diferença numérica é o fato de que o grupo de veterinários poderá escolher três como 
amostragem.  
 
No Mato Grosso, receberão visitas as unidades localizadas em Várzea Grande, Barra do 
Garças, Ponte Lacerda, Tangará da Serra e Matupá, de acordo com o Serviço de Inspeção de 
Produtos Agropecuários (Sipag), da Superintendência Federal de Agricultura do estado. Em 
São Paulo, três plantas passam por vistorias e, em Goiás, outras cinco unidades, informou o 
Mapa. As regiões visitadas concentram unidades dos maiores frigoríficos exportadores do País.  
 
Após o fim das visitas, na sexta-feira desta semana, dia 12, o grupo do SAG chileno irá se 
reunir com representantes do governo brasileiro na Superintendência Federal de Agricultura 
em São Paulo. Durante essa reunião, o grupo deverá sinalizar impressões das vistorias feitas, 
mas a comunicação oficial em relação às habilitações deverá ser feita posteriormente pelo 
governo do Chile ao Mapa. O grupo de veterinários está no Brasil desde o dia 1º deste mês. 
Uma segunda missão de representantes governamentais do Chile também esteve por aqui 
desde o dia 24 de novembro passado até a última sexta-feira para inspecionar o serviço de 
defesa agropecuária brasileiro.  
 
Potencial de mercado 
 
O Chile é um mercado significativo. Segundo consultores, é o melhor da América do Sul 
porque compram todos os tipos de cortes e pagam bem pelo produto. O país importa vários 
tipos de cortes, mas é um bom comprador de dianteiro.  
 
Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), esse 
país importa o equivalente à cifra de US$ 200 milhões. Em 2005, o Brasil exportou 66,5 mil 
toneladas de carne in natura para esse destino e a receita chegou a US$ 139,9 milhões. No 
ano seguinte, quando só os gaúchos exportaram, a receita despencou para US$ 18,6 milhões 
com o embarque de 5,3 mil toneladas. Até setembro deste ano, as exportações de carne in 
natura para os chilenos chegaram a 2,5 mil toneladas, o equivalente à receita de US$ 12,1 
milhões. Anualmente, o país consome 140 mil toneladas e não tem produção para alcançar a 
demanda interna. Os principais fornecedores hoje são o Paraguai, Uruguai, Argentina e 
Austrália. 
 
O Chile praticamente deixou de importar carne bovina brasileira a partir de 2005, quando 
houve foco de aftosa no Centro-Oeste do País. De acordo com informações fornecidas 
anteriormente pela Abiec, o único estado que continuou exportando para o país foi o Rio 
Grande do Sul. Somadas as expectativas de fortalecer presença na Ásia e a recuperação do 
mercado europeu à reabertura do Chile, os exportadores acreditam que no próximo ano as 
vendas possam ficar em patamares superiores ao do faturamento projetado para 2008, que é 



de US$ 5,7 bilhões — US$ 1,2 bilhão a mais em comparação à receita de 2007. A expectativa 
quanto à receita foi fornecida pelo presidente da Abiec, Roberto Gianetti da Fonseca, em 
novembro. 
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