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As exportações de carne bovina renderão ao Brasil em 2010 quase 5 bilhões de dólares, com 
crescimento de 19 por cento ante 2009, devido a preços elevados, avaliou nesta segunda-feira 
a Abiec, associação que reúne as empresas do setor. 
 
Mas as vendas externas ficarão aquém de um recorde, que só deverá ocorrer em 2011, previu 
o presidente da Abiec, Antônio Camardelli, depois de admitir que os embarques fecharão 2010 
em patamar ligeiramente abaixo da meta prevista. 
 
Para o Brasil (maior exportador global de carne bovina), ampliar as vendas externas do 
produto anualmente virou rotina durante a década, com exceção de 2009, quando o país ainda 
sentiu fortemente os efeitos da crise internacional iniciada em 2008. 
 
No entanto, em meio ao real forte e à alta nos preços da arroba do boi, que tiram 
competitividade da carne brasileira, o país terá que esperar mais um ano para voltar a ter uma 
marca histórica nas receitas. 
 
"Ano que vem deveremos ficar entre 5,3 e 5,5 bilhões de dólares", disse Camardelli a 
jornalistas. 
 
O recorde anterior, de 5,3 bilhões de dólares em exportações do setor, foi obtido em 2008, 
quando os volumes superaram 2 milhões de toneladas (equivalente carcaça) e os preços 
atingiram patamares nunca vistos, antes de caírem em 2009. 
 
Na média de 2010 até novembro, aliás, o preço médio da carne exportada pelo Brasil está em 
3.856 dólares por tonelada, acima do de 2008 (3.848 dólares), o que amenizou a queda nos 
embarques, que devem fechar ao ano em patamar 15 por cento inferior ao de 2009, para 1,64 
milhões de toneladas (equivalente carcaça). 
 
A receita total, pelos preços em alta, subirá para 4,9 bilhões de dólares neste ano, ante 4,12 
bilhões no ano passado, disse Camardelli. 
 
A entidade prevê que o panorama de preços em elevação vai se manter no mercado 
internacional, principalmente devido ao crescimento da demanda por proteínas animais nos 
países em desenvolvimento. 
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Nesse contexto, a Abiec buscará ampliar as exportações por meio da conquista de novos 
mercados --Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Indonésia estão no foco-- e vendendo mais para 
países que já compram alguns volumes do Brasil mas que poderiam ampliar suas compras, 
como China, Marrocos, Angola e Cuba. 
 
"Queremos passar a vender para aqueles que pagam melhor e para os outros que estão 
abertos, em que cabe um trabalho cirúrgico pra gente aumentar o quantitativo", disse 
Camardelli. 
 
Para 2011, o Brasil espera ampliar vendas também para o Chile, um mercado reconquistado 
recentemente após a crise da febre aftosa há cinco anos. 
 
Camardelli também vê boas perspectivas para a Rússia, cuja discussão de política de cotas de 
importação não afeta a carne bovina, segundo ele. 
 
O Brasil tem perdido participação em alguns mercados, incluindo a Rússia, o maior importador 
do produto brasileiro, devido ao aumento do custo de seu produto na comparação com 
concorrentes. 
 



Como exemplo, de janeiro a novembro a exportação de carne bovina para a Rússia caiu 15 por 
cento, para 343,5 mil toneladas. Nesse caso, a União Europeia acabou ficando com parte maior 
do mercado russo, em detrimento do Brasil. 
 
Com um consumo interno no Brasil bastante forte, Camardelli frisou que "o mercado é 
soberano", ou seja, poderá evitar que volumes de carne bovina sejam exportadas, caso o 
brasileiro pague mais que o importador. 
 
Mas ele ressaltou que, diante dessa conjuntura, o desafio será impedir que alguns destinos da 
carne brasileira fiquem sem o produto nacional, para que esses mercados não sejam perdidos. 
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