
SEM JEITINHO
Exigências europeias
para importar carne
brasileira expõem
a importância de se
adequar à regra do
jogo. Outros setores
já fizeram isso

Julia Duailibi
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N ovas tecnologias, terras bara-
tas, recursos naturais abun-
dantes e grande oferta de
mão-de-obra transformaram

o Brasil em líder mundial na produção
e exportação de açúcar, café, suco de
laranja concentrado, soja, carne bovi-
na e frango. Dos 854 milhões de hecta-
res do pais. praticamente a metade,
uma área equivalente a sete territórios
franceses, é ocupada por pastagens,
áreas cultivadas ou potencialmente
cultiváveis. Às vantagens comparati-
vas brasileiras somou-se o aumento de
produtividade. O Brasil usa hoje um
terço da terra que ocupava há trinta
anos para produzir a mesma quantida-
de de álcool, e a carne brasileira, só
para citar alguns exemplos, chega a
custar um terço da produzida na Euro-
pa. Com tal poderio vieram novos de-
safios. Em janeiro, a União Europeia, o
maior importador de carne brasileira
em valor (a Rússia importa mais em
quantidade), suspendeu a importação
do produto brasileiro in natura. Alegou
que o Brasil não cumpre com rigor as
exigências sanitárias às quais esponta-
neamente aderiu, em 2000, como con-

dição para exportar carne in natura
para a União Europeia após a crise da
doença da vaca louca na Inglaterra.

A primeira reação brasileira a esse
embargo foi estridente: governo e pro-
dutores acusaram os europeus de usar
barreiras sanitárias para satisfazer in-
teresses protecionistas — em especial,
de produtores irlandeses, ferrenhos
concorrentes dos brasileiros, que fla-
graram, com sorrateiras equipes de
TV enviadas ao Brasil, as irregulari-
dades sanitárias brasileiras. Finda a
gritaria, no entanto, verificou-se algo
constrangedor: os europeus tinham ra-
zão. No dia 13 de fevereiro, o ministro
da Agricultura, Reinhold Stephanes,
reconheceu candidamente que vários
frigoríficos brasileiros estavam expor-
tando gado não certificado como se
fosse adaptado às exigências euro-
peias. Pior: desde 2002, o Brasil vinha
sendo insistentemente informado da
inexistência de relatórios que compro-
vassem a fiscalização na maioria das
268! propriedades que, segundo o
controle claramente falho do Ministé-
rio da Agricultura, estariam aptas a
exportar. Nada fez diante de tanta in-

sistência. Desmoralizado, o governo
tentou então aplacar a ira dos euro-
peus. Inicialmente, reduziu o número
de fazendas aptas a exportar para 600;
num segundo momento, para 200. Não
foi suficiente: na semana passada, os
europeus anunciaram que apenas 106
fazendas estavam liberadas. Ou seja,
1% das 10 000 que constam do Sisbov,
serviço criado pelo governo, em 2002.
para selecionar as propriedades que
poderiam exportar para a UE.

Podem-se medir as perdas que o
Brasil terá com a confusão caso ela
perdure: o país deixa de exportar l bi-
lhão de dólares até o fim do ano. 30%
de tudo o que ganha com a venda de
carne ao exterior. Mas essas perdas
certamente serão suplantadas pelos be-
nefícios pedagógicos, ainda intangí-
veis, de tal confusão. Protecionismo à
parte, o Brasil só se tornou um grande
competidor internacional porque, em
vez de reclamar dos importadores (seus
clientes, no finai das contas), se ade-
quou às regras internacionais. Nos últi-
mos anos, os produtores brasileiros di-
minuíram os teores de impurezas, co-
mo metais pesados e antibióticos, o que
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melhorou a qualidade da carne, das
verduras e das frutas exportadas. In-
vestimentos tecnológicos também per-
mitiram diminuir a acidez da laranja,
aumentar a produtividade da cultura de
soja e o tempo de engorda dos bois,
que, desde 1990, baixou de cinco para
dois anos. Nada indica que o país deva
adotar outra estratégia agora. Princi-
palmente se considerarmos o fato, nada
desprezível, de que os europeus estão

corretos. "Essa história chegou a um
limite. Os europeus fizeram vá-
rias visitas, e os brasileiros
empurraram com a barriga,
baseados na crença de que
eles dependiam da nossa
carne e fariam vista grossa

para nossos problemas", afirmou César
de Castro Alves, da MB Agro.

Isso significa que os europeus não
são protecionistas? Não, muito peio
contrário. A União Europeia concede
40 bilhões de euros por ano só em be-
nefícios agrícolas. A França, com seus
produtores barulhentos, abocanha a
maior parte deles. Também há quem
diga que o sistema de rastreamento es-
pelhado no europeu, onde o gado é
criado intensivamente, seria inadequa-
do à realidade brasileira, de pecuária
extensiva. Nessa realidade, argumen-
tam, seria impossível criar um "RG
bovino" com informações atualizadas
sobre vacinação e alimentação de cada
uma dos 200 mi-
lhões de cabeças nos Churrascaria
nada menos que 220 em Marselha,
milhões de hectares na Franca: o
de pastagens no país. cliente deve
Diz Ricardo Cotta, sempre ter
da Confederação da razão
Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil: "Os protecionistas apro-
veitam politicamente essas falhas. Nós
temos de nos preparar. Daqui para a
frente, eles vão exigir mais do que a
rastreabilidade. Vão exigir o cumpri-
mento de questões trabalhistas e am-
bientais, por exemplo. Vai ficar cada
vez mais difícil exportar".

É possível que o sistema de rastrea-
mento seja incompatível com a realida-
de brasileira? Talvez, mas fica uma per-
gunta: se for esse o caso, por que o
Brasil aderiu a ele assim tão facilmen-
te, sem nada propor em troca? Sem
uma explicação razoável, é de supor
que apostaram no bom e velho jeitinho
brasileiro. E que jeitinho! VEJA teve
acesso a uma escuta telefónica em po-

der da Polícia Federal na qual um pro-
dutor de Goiás negocia o pagamento de
propina para certificar cabeças de gado
que não estavam rastreadas. O diálogo
se dá com a funcionária de uma das 49
empresas certificadoras credenciadas
pelo governo. "Daqui a dois dias te en-
trego prontinho. Eu consigo, mas no
nome de alguém que já está inserido no
Sisbov", diz a funcionária. "É impor-
tante termos um sistema de segurança
alimentar. É um direito do consumidor.
É necessário e correto. Mas não um sis-
tema em que você faz o que quiser, des-
de que pague'1, afirmou José Vicente
Ferraz, da AgraFNP.

O agronegócio brasileiro avançou
muito na última década. Mas pode me-
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lhorar ainda rnais. Basta não colocar a
culpa no cliente, que tem sempre razão.
A União Europeia alega que o rastrea-
mento dos bois é uma garantia de que
as 200 000 toneladas de carne in natura
importadas do Brasil anualmente não
passaram por áreas infectadas e estão
limpas para chegar à mesa dos euro-
peus. Nada mais justo. O problema não
está nos concorrentes, mas nos argu-
mentos que o Brasil lhes entrega de
bandeja. Tropeções do governo, deslei-
xo dos órgãos de fiscalização e má-fé de
alguns poucos produtores e frigoríficos
nacionais prejudicam centenas de pe-
cuaristas nacionais que há anos traba-
lham para ofertar carne de qualidade
por preços competitivos. •

É pesquisa (ou lixo)
Nesta semana, o Supremo Tribunal Fe-
dera! decide um dos temas mais relevan-
tes de sua história. Os ministros dirão se
é válida ou não a Lei de Biossegurança,
no trecho que autoriza a pesquisa de cé-
lulas-tronco de embriões humanos esto-
cados em clínicas de fertilização. Pela
lei, os embriões têm de ser inviáveis ou
estar há pelo menos três anos congela-
dos. Em qualquer caso, exige-se a per-
missão dos donos. Como as células-
tronco embrionárias são o mais promis-
sor caminho para vencer doenças hoje
incuráveis, a aprovação da lei foi sauda-
da como um generoso convite à ciência,
ao progresso e à vida.

Mas ai apareceu o então procurador-
geral Cláudio Ponteies, que entrou com
uma ação no STF dizendo que a destrui-
ção de embriões era inconstitucional.
Fonteles diz que os em-
briões, sendo resultado
da fecundação do óvu-
lo pelo espermatozóide,
são seres humanos no
estágio inicial da vida.
A Constituição protege
a vida. Portanto, pesqui-
sá-los, ou destruí-los, é
como matá-los. E matá-
los é inconstitucional.
Pronto: a ciência virou
sinónimo de assassina-
to, geneticistas viraram
homicidas. Eis o beco
obscuro em que a fé do
procurador quer nocau-
tear a ciência, o progres-
so e a vida.

Para tanto, o procu-
rador propôs ao STF
uma questão: quando co-
meça a vida? Se começa na fecundação,
como ele acredita, a lei viola a Constitui-
ção. Se a premissa é verdadeira, a conclu-
são está correta, mas a questão é capcio-
sa. Capciosa porque ninguém sabe se a
premissa é verdadeira. Não há resposta
exata e consensual para definir o começo
da vida. Seria na fecundação do óvulo?
Ou quando o óvulo se prende à parede do
útero? Ou na formação das terminações
nervosas? Ou vida humana só existe
quando existe consciência? O que distin-

gue a vida humana
da animal? São per-
guntas sem respos-
tas unânimes.

O procurador
não apresentou a
questão capciosa porque é mau ou diabó-
lico. Apresentou-a porque é um católico
ardente. Nessa condição, propôs um di-
lema que pertence à pauta religiosa, e não
à sociedade laica. Lamentavelmente,
confundiu a Constituição com a Bíblia.
Disfarçou, claro. Na ação ao STF, ele lista
cientistas que defendem sua tese, mas
omite que são católicos militantes. Um é
da CNBB. Outro é da Academia Pró Vi-
ta, do Vaticano. Seis assinam obra da
Pastoral Familiar. Os estrangeiros per-
tencem à reacionaríssima Opus Dei. Fon-
teles esconde tudo isso do leitor.

Esconde porque, fora
dos cânones divinos, o
que realmente interessa
— já que não sabemos

quando começa a vida
— é o destino de milha-
res de embriões huma-
nos estocados nas clíni-
cas de fertilização: a lata
do lixo ou o laboratório
de pesquisa? A resposta
é óbvia. Obvia até para
crentes que, não sendo
dogmáticos, distinguem
o mundo real do encan-
tamento mágico. E o que
mostra pesquisa ainda
inédita, reproduzida
aqui, feita pelo Ibope por
encomenda do grupo
Católicas pelo Direito de
Decidir 95% dos católi-

cos defendem a pesquisa de céíulas-tron-
co embrionárias e 94% dos evangélicos
pensam do mesmo modo. Belíssimo.

Como é próprio dos crentes mais in-
flexíveis, Fonteles sonha com um país lai-
co ajoelhado diante de suas convicções

. religiosas- Mas, para o bem da ciência, do
progresso e da vida, há que torcer para
que o STF mantenha a Lei de Biossegu-
rança em pé. Ou, para ficar na língua que
o procurador entende, Deus queira que o
STF seja iluminado nesta semana.

Escreva para o autor no endereço colunadopetry@abril.com.br
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