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COMUNICADO AO MERCADO
Caso de BSE nos EUA não trará consequências para JBS
A JBS S.A. (JBSS3) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que o caso de Encefalopatia
Espongiforme Bovina (BSE, na sigla em inglês) confirmado ontem pelo Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA) no Estado da Califórnia não prejudicará os negócios da companhia. O USDA
considerou o caso da doença atípico e isolado, sendo que o animal não tinha como destino e sequer entrou na
cadeia alimentar americana. Dessa forma, o departamento americano de agricultura considerou que o
abastecimento de carne nunca esteve em risco.
Existe no mercado um consenso que o comércio internacional não deverá ser afetado pelo incidente. Além
disso, o status sanitário dos Estados Unidos junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) segue
inalterado, uma vez que os acordos sanitários assinados contemplam a possibilidade de ocorrências de casos
isolados da doença, como o confirmado na tarde de ontem.
Ainda que haja qualquer tipo de consequência para o mercado da carne bovina, a JBS considera ser a empresa
melhor posicionada para enfrentar a situação por ter um “hedge natural” em suas atividades. A companhia
possui operações de carne bovina relevantes na Austrália e no Mercosul, que poderiam servir de fonte para
atender os contratos firmados com clientes globais. Além disso, a JBS é a segunda maior indústria processadora
de carne de frango do mundo, uma das principais produtoras de carne suína dos Estados Unidos e estaria
preparada para a possibilidade de uma eventual mudança nos hábitos de consumo.
Atualmente, o controle sanitário para a BSE está amplamente difundido e implementado na indústria mundial
da carne bovina. A OIE e os serviços sanitários de todos os países do mundo têm implementado controles
rigorosos no processo produtivo, após os casos da doença registrados na década passada. Mais informações
podem ser encontradas no comunicado sobre o incidente no site do USDA no endereço eletrônico:
www.usda.gov/bse
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