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Diante de dúvidas crescentes sobre a segurança dos alimentos e da impaciência com a reação 
do governo a esses problemas, os padrões estabelecidos pela iniciativa privada na Europa 
começaram a se espalhar para outros países do mundo. 
 
Em 1997, alguns dos maiores varejistas de alimentos da Europa reagiram a crises alimentares, 
como a epidemia da doença da vaca louca, associando-se para escrever novas diretrizes 
globais para aqueles que querem vender carne, frutas e outros produtos agrícolas à Europa — 
o maior importador de alimentos do mundo, tendo comprado cerca de US$ 20 bilhões no ano 
passado de fornecedores de fora da União Européia. Hoje em dia, esses programas de 
qualidade, adaptados pela iniciativa privada, estão se tornando mais populares também nos 
EUA. Numa decisão importante, o Wal-Mart Stores Inc. informou no mês passado que apenas 
comprará produtos agrícolas, carne e frutos do mar de fornecedores credenciados por firmas 
particulares de inspeção. 
 
A maior dessas, a GlobalGap, tem atualmente 81.000 fazendas e fábricas em 76 países como 
membros, ante 18.000 em 2004. O grupo, que tem sede em Colônia, na Alemanha, espera 
alcançar 100.000 filiados este ano, diz o diretor Kristian Moeller. A GlobalGap tem um 
orçamento anual de 2,8 milhões de euros (US$ 4,3 milhões) e somente 11 funcionários. No 
Brasil, tem como membros a empresa mato-grossense de agronegócios Vanguarda do Brasil e 
três institutos de certificação e treinamento, segundo o website da GlobalGap. 
 
A lista dos varejistas que usam a GlobalGap também está crescendo. Além do Wal-Mart, são 
membros a McDonald's Corp. e a Wegmans Food Markets Inc. Produtores rurais americanos, 
interessados em vender para o lucrativo mercado europeu, também estão regulando o passo 
com o Velho Mundo. 
 
Nos EUA, a agência de vigilância sanitária, conhecida pela sigla FDA, e o Departamento de 
Agricultura ditam os padrões para os produtos alimentícios. O Wal-Mart e outras redes de 
supermercados têm seus próprios programas de certificação, mas eles não eram tão rigorosos 
quanto os da UE. Tanto o governo dos EUA quanto os da União Européia realizam inspeções 
por amostragem de produtos alimentícios importados, mas os recursos de orçamento e de 
pessoal são limitados. 
 
O argumento da Europa para criar um mecanismo de selo privado que abranja vários países e 
empresas é o de "fornecer uma resposta rápida para coisas que preocupam o consumidor de 
uma maneira que os governos não conseguem fornecer", diz Niçk Bali, um gerente técnico da 
Tesco PLC, uma rede britânica de supermercados. Na UE, empresas varejistas afirmam estar 
frustradas por ter de navegar por 27 governos nacionais e uma burocracia continental em 
Bruxelas; ê mais fácil criar as próprias regras. 
 
Entre as exigências da GlobalGap abreviação de "Global Good Agriculture Processes" (Bons 
processos agrícolas globais), estão limites para resíduo de pesticidas (quanto sobra numa fruta 
depois que ela é lavada), uma proibição de animais não-essenciais nas cercanias de unidades 
de processamento (inclusive cães, para irritação de muitos fazendeiros) e análises de solo para 
assegurar que os produtores rurais não estão usando fertilizantes em excesso. Os padrões 
elevam os preços finais, colaborando para a inflação global dos alimentos, mas levantamentos 
e dados sobre vendas mostram que os consumidores pagam mais quando há uma promessa 
de qualidade. 
 
Os membros da GlobalGap podem agir rápido para impor suas exigências aos produtores. No 
ano passado, uma campanha do Greenpeace na Alemanha levou os varejistas de lá a 
rapidamente impor limites, para os resíduos de pesticidas. Os novos limites são mais rigorosos 
do que os impostos pela legislação da UE. 
 



A GlobalGap não escapa dá controvérsia. É mais fácil para os grandes produtores fazer os 
investimentos necessários para atender a certas exigências. Isso deixa em desvantagem os 
pequenos produtores. 
 
Um grupo de países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil e o Egito, moveu uma queixa 
em relação a isso na Organização Mundial do Comércio, em Genebra. Eles dizem que os 
padrões do setor privado são barreiras comerciais injustas para os países pobres. "Uma 
exigência que você não consegue atender é como uma tarifa de 1.000%", diz o diretor-geral 
da OMC, Pascal Lamy. A organização está examinando o assunto, mas ainda não está claro se 
ela tem alguma autoridade legal sobre os padrões do setor privado, diz Lamy. A UE e os EUA 
se opõem a qualquer interferência nos padrões privados. 
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