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Como muitos na Europa, os supermercados Coop, na Suíça, não especificam se as mercadorias 
que vendem são modificadas geneticamente porque nunca são. Mas a onda inflacionária dos 
alimentos poderia ajudar a varrer a resistência aos alimentos "Frankenstein". 
 
"Acho que há muita resistência", diz a compradora Beatrice Hochuli, ao pegar uma salada para 
o jantar num movimentado supermercado, próximo à principal estação de Zurique. "A maioria 
das pessoas na Suíça é bastante contrária". 
 
Os consumidores raramente são os primeiros na fila para adotar novas tecnologias: mesmo 
com os preços dos alimentos com altas superiores a 50% desde maio de 2006, segundo índice 
da Organização da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO), os europeus, com suas rendas 
relativamente boas, continuam receosos com alimentos derivados de reparos na constituição 
genética das plantas. 
 
Empresas de alimentos e autoridades reguladoras, no entanto, começam a pressionar a favor 
dos transgênicos, tentando moderar a aversão às colheitas transgênicas, como a canola 
resistente a pesticidas e a soja "Roundup Ready", tolerante a herbicidas. São produtos comuns 
nos EUA e em exportadores como Argentina e Brasil. 
 
A Comissão Européia avaliou que as colheitas resultantes da biotecnologia podem aliviar a 
atual crise de oferta de alimentos, mas acrescentou que isso não deveria passar por cima de 
uma estrita fiscalização científica sobre o uso de tecnologia de organismos geneticamente 
modificados (OGMs). 
 
O presidente do conselho de administração da Nestlé afirmou ser impossível alimentar o 
mundo sem transgênicos é David King, ex-assessor-chefe do governo britânico em questões 
científicas, disse que as colheitas modificadas geneticamente guardam a chave para solucionar 
a crise de alimentos. 
 
"Com a pressão do aumento da população precisamos de uma terceira revolução verde", disse 
King ao "Financial Times", referindo-se às duas ondas de inovações que ajudaram a elevar o 
rendimento agrícola na Ásia, em 50 anos. 
 
As mudanças climáticas e a preocupação cada vez maior com o abastecimento de água potável 
contribuem para alimentar o interesse pelas novas variedades de sementes transgênicas, que 
deverão ser mais resistentes à seca e ter condições de produzir bons rendimentos com uma 
quantidade significativamente menor de água. 
 
A transgenia ainda tem opositores, que temem que as colheitas decorrentes da biotecnologia 
possam criar problemas de saúde em seres humanos e outros animais, causar estragos no 
meio ambiente e dar um controle muito maior sobre os alimentos mundiais a alguns poucos 
chefes de empresas. 
 
Uma pesquisa de opinião pública encomendada pela Comissão Européia no mês passado 
mostrou pequeno avanço no conhecimento e aceitação da tecnologia. "Para mim é apenas 
questão de tempo antes que nos voltemos em direção aos transgênicos", afirmou Jonathan 
Banks, da empresa de informações de mercado AC Nielsen. 
 
A União Européia (UE) não aprovou nenhuma colheita trans-gênica em dez anos e os 27 países 
do bloco se confrontam sobre a questão. Fora da UE, a Suíça proíbe o plantio de transgênicos, 
embora as autoridades tenham permitido testes com três produtos entre 2008 e 2010, para 
pesquisas. 
 
O continente representa uma oportunidade significativa para as empresas transgênicas: o 
mercado europeu de sementes vale US$ 7,9 bilhões, de um total global de US$ 32,7 bilhões, 



segundo a consultora Cropnosis. As sementes transgênicas renderam US$ 6,9 bilhões em 2007 
e encaminham-se a crescer. 
 
As empresas agroquímicas surfam a onda de altos preços de alimentos e de crescente 
demanda por produtos agrícolas. Monsanto, DuPont e Syngenta elevaram as previsões de lucro 
para 2008. Embora os preços sejam uma dádiva para os fornecedores de insumos, grande 
parte do custo é repassado para os consumidores, o que gera protestos em muitos países. 
 
Pesquisa do Eurobarometer, em março, revelou que o número de consultados na UE que 
consideram carecer de informações sobre transgênicos caiu para 26%, em comparação aos 
40% verificados na pesquisa anterior, de 2005. Também mostrou que 58% sentem-se 
apreensivos com o uso dos transgênicos e só 21% são favoráveis abaixo dos 26% da pesquisa 
sobre biotecnologia, em 2006.  
 
"As pessoas mudam de atitude, mas apenas gradualmente, porque ficam acostumados a 
tecnologias", diz Jonathan Ramsay, porta-voz da americana Monsanto. 
 
Friedrich Berschauer, executivo-chefe da Bayer CropScience, quarta maior produtora mundial 
de sementes, acredita que a aceitação dos transgênicos será gradual. "No longo prazo, estou 
certo que os OGMs serão aceitos. Mas não ouso dar uma previsão se será em cinco anos ou 
em dez";disse Berschauer. 
 
Os críticos afirmam que a tecnologia não traz os benefícios prometidos. Recente informe do 
grupo Soil Association, que estabelece padrões de produtos sem aditivos sintéticos, concluiu 
que o rendimento de todas as principais variedades transgênicas é equivalente ou inferior ao 
de colheitas convencionais. "As empresas químicas de transgênicos constantemente sustentam 
ter a resposta para a fome mundial, enquanto vendem produtos que nunca levaram a 
aumentos generalizados na produção e que, em algumas vezes, diminuíram o rendimento ou 
até provocaram o fracasso da colheita",-observou Peter Melchett, diretor de políticas da Soil 
Association. 
 
O maior conhecimento da tecnologia também poderia reforçar a cautela, diz Jean Halloran, 
diretora de políticas alimentares da Consumers Union, grupo de defesa dos consumidores. "Se 
o consumidor se tornar informado, acabará dizendo 'por que deveria mexer com essa 
tecnologia quando não tem benefícios para mim?' 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 jul. 2008, Agronegócios, p. B11. 


