
Número de fazendas habilitadas deve crescer em SP  
 
O número de fazendas paulistas aprovadas para fornecer animais para abate e exportação à 
União Européia ainda é pequeno são 11 entre 447 de todo o país (até sexta-feira), mas o 
secretário estadual da Agricultura, João Sampaio, espera que ele aumente. Isso deve ser 
possível, diz, já que 70 novos auditores estão sendo treinados pela secretaria e pelo Ministério 
da Agricultura para fazer a certificação das fazendas no Estado. "Estamos mais preparados".  
 
O secretário reconhece que o processo é rigoroso e repleto de exigências, e o compara a 
certificações ISO. No início, esse tipo de certificação também apresentava dificuldades, mas 
aos poucos passou a fazer parte da vida de muitas empresas e organizações.   
 
Sampaio vê nas rigorosas exigências da UE uma barreira contra a carne bovina brasileira. "Não 
precisava pedir tanta coisa, podia ser mais ágil. Teria tanta segurança quanto tem hoje", 
afirma o secretário de São Paulo, Estado que não tem aftosa há 12 anos e meio.   
 
Mesmo com essa situação sanitária, São Paulo ficou três anos sem poder vender carne bovina 
in natura à UE depois dos casos de aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná em outubro de 
2005. Só em julho deste ano, a UE decidiu voltar a comprar de São Paulo, depois que a 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) restabeleceu o status de livre de aftosa com 
vacinação de dez Estados brasileiros (entre eles São Paulo) mais o Distrito Federal.   
 
Segundo Sampaio, o Estado de São Paulo tem hoje em torno de 1 mil propriedades Eras 
(Estabelecimento Rural Aprovado no Sisbov), mas até agora cerca de 100 solicitaram à 
secretaria a auditoria para credenciamento. O fato de o processo ser trabalhoso acaba sendo 
um desestímulo para o pecuarista. "Se não tiver prêmio não vale a pena", diz o secretário.   
 
Ainda que a crise financeira internacional possa significar recessão e queda no consumo de 
carne, Sampaio avalia que ainda é difícil fazer qualquer previsão.   
 
Mas, otimista, acha que, passada a turbulência, é possível que países como os EUA, que não 
compram carne in natura brasileira, se abram um pouco mais, em busca de competitividade. O 
Brasil, competitivo, pode ser uma opção.   
 
Sampaio também acredita na reabertura do Chile atualmente o país só compra carne bovina 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esperada para breve. "É um mercado importante que 
se apresenta ao Brasil", afirma, e que poderia ser uma alternativa no caso de a UE reduzir 
ainda mais o consumo. De janeiro a setembro, o bloco absorveu apenas 14% das exportações 
totais de carne bovina do Brasil.   
 
Além de propriedades de São Paulo, fazendas do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 
Minas, Goiás e Espírito Santo estão na lista das 447 que podem fornecer animais para abate e 
exportação à UE. A lista cresce lentamente desde o início do ano.   
 
Tudo começou depois que a UE , no fim de janeiro deste ano, rejeitou uma listagem com 2.681 
propriedades consideradas aptas a exportar àquele mercado feita pelo Ministério da 
Agricultura. A lista foi uma exigência feita pela UE ao Brasil em dezembro passado após uma 
missão técnica encontrar falhas no sistema de rastreabililidade do gado bovino, o Sisbov.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A14. 


