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Negociações emperram e sobretaxas aumentam com a crise, prejudicando exportações de 
proteína animal do país  
 
O acirramento do protecionismo comercial desencadeado pela crise econômica atingiu em 
cheio os setores de carne bovina e de aves do Brasil. Tradicionais países compradores desses 
produtos planejam adotar novas barreiras não-tarifárias e elevam as taxas de importação, ao 
passo que as negociações para eventuais aberturas de mercado perdem ritmo. 
 
O volume das exportações de carne de frango para a Rússia caíram 60% em 2009, quando a 
tarifa para a entrada do produto além da cota pré-estabelecida subiu de 65% para 90%. Já os 
embarques para a União Européia (UE) tiveram uma queda inesperada de 6,3%, também por 
conta da elevação das tarifas extra-cotas. 
 
Ao expandir este tipo de cobrança, os governos tentam limitar as importações às cotas que 
definem para a entrada de cada produto. "Foi absolutamente perceptível o aumento de 
barreiras após a crise", diz o presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores e 
Exportadores de Frango (Abef), Francisco Turra. 
 
Mais barreiras 
 
A situação para o frango brasileiro na UE pode ficar ainda pior no ano que vem. Uma proposta 
de alteração no regulamento do comércio de produtos agrícolas do bloco, apresentada em 
junho, criará uma nova barreira técnica para as exportações brasileiras a partir de março de 
2010, caso seja aprovada. 
 
A medida muda o critério de definição técnica de carne fresca, proibindo o uso de carne 
salgada em preparações alimentícias (usadas como base para outros produtos). O Brasil 
exporta cerca de 300 mil toneladas de carne de frango salgada para a UE anualmente, e Turra 
estima que a medida geraria uma queda de 150 mil a 200 mil toneladas nesses embarques, o 
equivalente a 15% das exportações brasileiras e a 6% do consumo europeu. 
 
A Inglaterra, que sempre pressiona por barreiras para a carne bovina brasileira, neste caso se 
posicionou contra a nova medida. De acordo com Turra, alguns países se opõem ao novo 
regulamento da carne fresca porque temem arcar com um custo adicional milionário. Isso 
porque a União Européia teria uma oferta menor de carne de frango no mercado mundial, e 
teria que substituir a carne salgada por carne congelada, que tem um custo logístico maior. "O 
protecionismo é desculpa para resolver a crise; mas não é remédio, é veneno", critica Turra, 
que foi ministro da Agricultura entre 1998 e 1999. 
 
Passo de tartaruga 
 
Se a União Européia estuda novas barreiras para carnes brasileiras, as negociações que já 
vinham acontecendo no sentido contrário, da abertura de mercados, perigam fazer água. "O 
que estava em negociação ficou muito mais lento", constata o diretor executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Otávio Cançado. 
 
O executivo negocia a flexibilização da reabertura do mercado europeu para a carne bovina 
brasileira. Depois de fechar o mercado para o país em 2007, por conta de problemas sanitários 
nas fazendas credenciadas a exportar, o bloco europeu foi lentamente concedendo novas 
autorizações a fazendas brasileiras. 
 
Mas a Abiec buscava acelerar o processo, e as negociações andavam bem. "Com a crise, 
países como Irlanda e Inglaterra pressionaram e a União Européia ficou mais receosa em 
tomar uma decisão a favor do Brasil", afirma o representante dos frigoríficos exportadores. 



Eram 15 mil credenciadas antes de 2007, e agora há apenas 1.666 propriedades autorizadas a 
mandar carne para a UE. "Precisamos de 5 a 6 mil fazendas cadastradas para recuperar um 
volume significativo de exportações para a UE", calcula Cançado. 
 
A morosidade nas liberações de novas fazendas brasileiras não é justificada por questões 
sanitárias, segundo o diretor da Abiec, porque países como Namíbia e Botsuana, que tiveram 
mais de um caso de febre aftosa no último ano, exportam livremente para a UE. Já o Brasil, 
que não registra casos desde 2005, continua sofrendo restrições. 
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