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Autoridades sanitárias da União Européia (UE) voltaram a exigir na quinta-feira a redução da 
lista de fazendas brasileiras aptas a exportar carne bovina para o bloco comercial. Em reunião 
com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Inácio Kroetz, os 
europeus ratificaram a posição de restringir as compras a somente 300 propriedades. Kroetz 
havia levado uma lista de 520 fazendas.   
 
Os europeus voltaram a insistir que o número está baseado na avaliação do próprio ministério 
brasileiro, transmitida numa reunião ocorrida em Cuiabá (MT), em novembro do ano passado. 
Na ocasião, os brasileiros afirmaram que o ministério teria capacidade para auditar 3% das 
fazendas incluídas na base de dados do sistema de rastreamento de bovinos (Sisbov), então 
com cerca de 10 mil propriedades. Daí, a restrição a 300 fazendas.   
 
As negociações de ontem, previstas para continuar hoje em Bruxelas, também foram 
contaminadas pela declaração do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, que afirmou, 
em audiência pública no Senado, na última quarta-feira, que os frigoríficos brasileiros 
venderam ao bloco carne de bois não-rastreados. O clima da reunião foi tenso e marcado pela 
desconfiança dos europeus em relação à consistência da lista proposta pelas autoridades 
brasileiras.   
 
A revisão da lista preliminar de 2.681 fazendas apresentadas pelo Brasil no fim de janeiro 
deixou algumas lacunas, na opinião dos europeus. Algumas fazendas tiveram o total do 
rebanho alterado, o que teria gerado mais suspeitas de manipulação dos dados. A revisão 
reduziu a lista a 683 fazendas, mas os seis Estados habilitados a exportar para a UE enviaram 
uma relação ainda maior, de 1.058 propriedades, ao ministério nesta semana. A confusão de 
números e a profusão de interlocutores também reforçaram as suspeitas dos europeus sobre a 
consistência dos dados brasileiros.   
 
No encontro de quinta-feira, os europeus voltaram a abordar a necessidade de apresentação 
de todos os documentos comprobatórios sobre as condições sanitárias das propriedades e as 
garantias de rastreamento dos bois, informou uma fonte graduada da UE. "O que o ministro 
disse ontem [quarta] nós já sabíamos. Tanto que rejeitamos a lista com 2.681 fazendas. 
Queremos, agora, um compromisso do governo brasileiro de que as fazendas escolhidas 
estarão aptas para a exportação", afirmou a fonte.   
 
Com a rejeição da lista proposta pelo secretário Kroetz, as discussões na Comissão Européia 
passaram a girar em torno da missão técnica da UE que deve chegar ao Brasil no próximo dia 
25. A missão técnica quer inspecionar uma amostragem das propriedades brasileiras entre as 
300 escolhidas pelo bloco europeu. Estima-se que sejam sorteadas entre 40 e 50 fazendas 
para um "pente-fino" dos auditores europeus. Fontes da embaixada brasileira em Bruxelas 
afirmaram que a recusa dos europeus em discutir a lista com mais de 300 fazendas restringiu 
os debates iniciados ontem. "A reunião ficou centrada sobre a evolução da implementação da 
rastreabilidade no Brasil. A lista era apenas um dos vários assuntos da pauta", minimizou a 
fonte.   
 
Diante do impasse nas negociações, o pessimismo voltou a contaminar dirigentes do governo 
brasileiro. Chegou-se até a cogitar, em alguns gabinetes, que nem mesmo as 300 fazendas 
poderiam ser incluídas na lista da UE. Mesmo após a visita da missão veterinário ao Brasil.   
 
Se na Europa algumas fontes tentaram minimizar as declarações do ministro Reinhold 
Stephanes, fontes das indústrias entendem que estão "cada vez mais distantes" as discussões 
sobre uma solução "menos traumática e mais rápida" para o fim da suspensão das compras 
pela UE. Essas mesmas fontes acusam o governo de não "ser preciso" no encaminhamento 
dessas discussões. Dirigentes da indústria avaliam que o governo "está perdido" e que "não 
sabe o quer" da UE. Assim, a posição negociadora do Brasil estaria irremediavelmente 
comprometida, segundo essa análise.   
Leia mais: Críticas do ministro põem as certificadoras na parede  
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As duras críticas do ministro da Agricultura sobre a certificação da carne brasileira exportada 
para a União Européia precipitaram a retomada das discussões em torno da atuação das 
certificadoras e fortaleceram as críticas sobre o sistema de rastreabilidade como um todo, que 
contém falhas (algumas graves) admitidas por todos os elos da cadeia.   
 
"O Sisbov [a sigla do sistema de rastreamento do governo] é extremamente complexo e há 
coisas que fogem do controle", disse o presidente da Associação das Empresas de Certificação 
e Rastreabilidade Agropecuária (Acerta), Vantuil Carneiro Sobrinho, que, embora presente, se 
manteve calado durante a audiência pública no Senado na qual Reinhold Stephanes acusou os 
frigoríficos de driblar as exigências da Europa ao exportar carne não rastreada. "Mas já que o 
ministro falou, é hora de o governo fazer reflexão, mudar o Sisbov e limar conflitos de 
interesse".   
 
Em uma auto-crítica moderada, Sobrinho explicou que o maior conflito de interesses existente 
hoje está na supervisão das certificadoras. Isso porque o fiscal que faz esse trabalho 
terceirizado é, na maioria dos casos, da própria região onde está a fazenda que ele é 
contratado para supervisionar. "Não é raro descobrir que esse fiscal também presta assistência 
para a mesma propriedade que ele fiscaliza. É um problema sério", diz.   
 
O representante das certificadoras afirma, porém, que o sistema de rastreabilidade avançou e 
que não existe mais espaço para fraudes. "Levaram 14 anos na França para atingir o estágio 
de rastreabilidade perfeita. Estamos nisso há cinco anos".   
 
Mas "incorfomidades" no rastreamento não devem penalizar só as certificadoras porque elas 
estão em toda a cadeia produtiva, defende o pecuarista Nelson Pineda. "Claro que isso não 
acontece com todo mundo, porque há muita gente séria no mercado, mas sempre se falou em 
'corralito', em brincos deixados na gaveta. O ministro foi corajoso".   
 
Fontes do segmento dizem que "corralito" era prática difundida nos primeiros anos de Sisbov, 
criado em 2003, na qual alguns frigoríficos compravam o gado e deixavam para colocar o 
brinco numerado da rastreabilidade no boi apenas no abate.   
 
A grande crítica dos pecuaristas e que explica, em parte, porque o Sisbov tem fragilidades é a 
margem pequena oferecida pela arroba rastreada. "Como é obrigação rastrear para exportar à 
Europa, os frigoríficos não querem pagar mais por esta carne", diz Pineda. A arroba rastreada 
custa poucos reais a mais. O custo da rastreabilidade, porém, pode atingir a casa de R$ 12 por 
cabeça, e recai unicamente sobre o produtor.   
 
Outro problema está no âmbito da Justiça. Nos últimos seis meses, o Ministério da Agricultura 
descredenciou 26 de 71 certificadoras por indícios de fraude nos controles das fazendas 
aprovadas no Sisbov. Parte das prejudicadas, contudo, obteve liminares e continua em 
operação.   
 
O descredenciamento foi embasado em flagrantes de fiscais do ministério em 2007. Entre elas, 
adulterações nos cadastro das propriedades com a criação de "bois virtuais", segundo uma 
fonte do governo. Em alguns casos, a empresa registrava um rebanho virtual para ajudar o 
fazendeiro a driblar as vistorias do Incra para fins de reforma agrária. Como os índices de 
produtividade eram baixos, "fabricavam-se" bois de papel para não entrar em processo de 
desapropriação de terras.   
 
Em outros casos, registros falsos eram usados para esquentar aquisições de gado de vizinhos, 
burlando regras da UE que exigem a permanência mínima de 90 dias nas áreas habilitadas e 
de 40 dias na última fazenda aprovada pelo Sisbov. A fonte do governo lembra de flagrantes 
de bois em cima de caminhões junto com sacos de brincos do Sisbov.   
 
O ministério aguarda, agora, a resolução do caso com a União Européia para promover um 
novo "pente-fino" nas certificadoras em operação. Também tentará derrubar as liminares na 



Justiça. Descredenciada, a Condão Certificadora Bovina, com sede em Goiânia (GO), por 
exemplo, conseguiu liminar na Justiça Federal de Brasília para continuar em ação.   
 
Rawllison Condão, sócio da empresa, alega ter sofrido "pressão econômica" das grandes 
certificadoras. "Teve irregularidades, sim, mas nada que pudesse gerar isso. O problema foi a 
pressão dos incomodados com nosso crescimento". A empresa controla quase 600 mil cabeças 
em Goiás e Mato Grosso. Segundo ele, o produtor pagava R$ 3,50 por cabeça para rastrear os 
bois e recebia um prêmio de R$ 36 a R$ 50 por cabeça.   
 

 
___________________________________________________________________________ 
Leia mais:Pressão dos ruralistas no Congresso  
Ruy Baronr 
  
O deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) disse que pretende barrar os interesses europeus no 
Congresso brasileiros  
Se o governo brasileiro tem dificuldades para convencer autoridades sanitárias da União 
Européia em questões técnicas, a situação política do Ministério da Agricultura parece 
complicada pelo cerco parlamentar à proposta de uma lista restrita de propriedades 
autorizadas a exportar carne bovina à Europa.   
 
A bancada ruralista consolidou na quinta-feira dois movimentos com potencial de causar 
constrangimentos ao ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. No Senado, 45 
parlamentares assinaram um manifesto contrário à suspensão das compras de carne pela UE e 
contra a lista de fazendas apresentadas pelo ministério em Bruxelas. Na Câmara, o DEM 
protocolou dois projetos para sustar a tramitação de todos os acordos bilaterais entre Brasil-UE 
e para vetar a iniciativa da apresentação da lista restrita de fazendas aptas à exportação ao 
bloco comercial europeu.   
 
A senadora Kátia Abreu (DEM-TO) coordenou a coleta de assinaturas dos parlamentares para o 
manifesto que também pede providências do governo contra a UE no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). "Vamos derrubar essa lista no Congresso. O governo precisa 
entender que não pode tomar uma atitude descabida dessas", afirmou. A senadora ruralista 
informou que a intenção do manifesto é forçar o fim do sistema de rastreamento do gado 
bovino (Sisbov). "Esse sistema está podre. Todo mundo sabe que não funciona por boicotes e 
pela falta de fiscalização do governo".   
 
O deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) apresentou os dois projetos para obrigar a UE a 
negociar em outros termos a suspensão das compras de carne bovina e para "impedir a 
criação de um cartório de 300 fazendas" no Brasil. A Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara tem pelo menos três projetos de interesse de países-membros da UE em tramitação. 
São acordos sobre remuneração de dependentes de diplomatas com a Suécia e a Hungria. 
Com a Espanha, o acordo em tramitação trata do reconhecimento recíproco de carteiras de 
habilitação entre os dois países. "Vamos paralisar todos os interesses dos europeus no 
Congresso brasileiro", prega Caiado.   
 
O deputado ruralista também espera uma revisão da posição do ministro Reinhold Stephanes 
sobre a apresentação da lista das fazendas autorizadas a exportar à UE. "Essa lista será um 



cartório, onde os proprietários poderão comprar gado mais barato do vizinho e vender mais 
caro aos frigoríficos. É um completo absurdo", avaliou. (MZ)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 fev. 2008, Agronegócios p. B14 
 


