
Por que o BRASIL
Depois de acusar os europeus
de protecionismo, o ministro da
Agricultura, Reinhold Stephanes,
cede e reconhece os problemas
na pecuária brasileira. Ainda
assim, aposta que irá virar o jogo
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m passo para trás, para depois avançar. Na maior guerra
comercial travada hoje pelo Brasil, a que envolve as expor-
tações de carne bovina para a União Européia, essa foi a
estratégia adotada pelo ministro da Agricultura, Reinhold

Stephanes. O que está em jogo é o acesso ao maior mercado do
mundo, que compra US$ 1,1 bilhão do Brasil. Nessa queda-de-
braço, o País havia apresentado uma lista de 2.681 propriedades
que estariam aptas a exportar, seguindo as exigências européias
de saúde animal. Em pleno Carnaval, no entanto, os europeus
anunciaram que a lista não será aceita e que, no máximo, 300 fa-
zendas brasileiras terão porteiras abertas para o Velho Continen-
te. A primeira reação das autoridades foi espernear e acusá-los de
protecionismo, mas, de repente, veio a surpresa. Em plena Quar-
ta-Feira de Cinzas, Stephanes recuou, cedeu aos argumentos dos
importadores e anunciou que irá apresentar uma nova relação,
com apenas 600 propriedades. Ou seja: nada menos que 2.081 fa-
zendas estão sendo excluídas. Para muitos, pareceu rendição, an-
tes mesmo da primeira batalha. Em entrevista à DINHEIRO,
Stephanes deu sua versão. "Não é nada disso", afirmou. "O Brasil
errou e agora vamos ter de enfrentar o problema com firmeza."

A estratégia de Stephanes, no entanto, é arriscada. Primeiro,
porque dá a entender que o sistema de rastreabilidade do gado

brasileiro, conhecido como Sisbov, é mesmo precá-
rio - e isso coloca o País numa posição de inferio-
ridade na mesa de negociações. Segundo, por-

que o ministro acabou comprando uma briga
com os produtores. "Ou o governo tentava

abrir para todo mundo, ou não fazia
nada", disse Antenor Nogueira, da
Confederação Nacional da Agricultu-
ra. Outros ruralistas, como Gilman Via-
na, presidente da Federação dos Pro-
dutores Mineiros, também ficaram in-
comodados. "Não pode haver discrimi-
nação", disse ele. E a primeira dificul-
dade do governo será explicar por que
algumas fazendas fazem parte da
nova lista e outras não. "Isso aqui
não vai ser transformado num cartó-
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recuou

rio", garante o ministro. Ele afirma
que as propriedades escolhidas são
aquelas que cumpriram todos os re-
quisitos - na auditoria imposta pelos
europeus, mais de 30 itens têm de
ser observados. As que deixaram al-
gumas pendências burocráticas em
aberto poderão ser incluídas em fu-
turas relações de exportadores.

Segundo o ministro, o maior erro do
Brasil foi assinar um acordo com os
europeus, oito anos atrás, comprome-

tendo-se a rastrear todo o gado, desde
o nascimento até o abate. Isso porque
a rastreabilidade completa faz sentido
apenas para a Europa, onde os reba-
nhos são confinados, vivendo sempre
numa mesma propriedade, e há inci-
dência de vaca louca, uma doença le-
tal e transmissível para o ser humano.
No Brasil, ao contrário, as doenças li-
gadas à pecuária, como a febre afto-
sa, não são transmitidas ao homem.
Além disso, o modo de criação é com-

pletamente distinto. Por aqui, é co-
mum um animal ser inseminado
numa fazenda, engordado em outra e
acabado numa terceira propriedade.
Ou seja: o gado pode viajar milhares
de quilômetros ao longo de sua vida
útil, sem que isso ponha em risco a
qualidade e a sanidade da carne.
"Mas o fato é que nós assumimos um
compromisso diante dos europeus e
já não dava mais para tapar o sol
com a peneira", diz o ministro.

Ao contrário do que possa parecer,
a sua decisão não foi solitária. Antes
de levar o caso ao presidente Lula,
Stephanes ouviu diversos líderes ru-
rais e muitos concordaram com sua
posição - entre eles, o governador
Blairo Maggi, de Mato Grosso, e o ex-
ministro Pratini de Moraes, que hoje li-
dera a associação dos exportadores
de carne. O plano de Stephanes é or-
ganizar um grande esforço nacional,
em conjunto com as secretarias esta-
duais de Agricultura, para resolver os
problemas de todas as propriedades -
hoje, há cerca de dez mil fazendas in-
cluídas no Sisbov. "Acredito que, den-
tro de seis meses, poderemos ter cerca
de cinco mil fazendas na lista de expor-
tadores para a Europa", diz o ministro.
"Se isso não acontecer, ficará claro
para o mundo que eles não querem
mesmo comprar a carne brasileira."

De todos os países da União Euro-
péia, o que mais teria razões para co-
memorar seria a Irlanda, nosso maior
concorrente. Mas nem isso foi possível.
Na quinta-feira 7, um novo foco da
doença da vaca louca surgiu no país,
colocando em alerta as autoridades sa-
nitárias européias. Além disso, um dia
depois da decisão de suspender a en-
trada da carne brasileira, os preços do
produto chegaram a subir até 20% nos
mercados da Europa. Num mundo que
parece cada vez mais assustado com a
chamada "agroinflação", os produtores
brasileiros podem vir a ter um novo
aliado: o consumidor europeu. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, ano 11, n. 541, p. 56-59, 13 fev. 2008.




