
Seu País

FORA DE MODA
C O N S U M O Pesquisa inédita do Idec mostra que grandes fabricantes
de alimentos têm evitado transgênicos em seus produtos

POR PHYDIADEATHAYDE

penas o consumidor mais aten-
to repara no símbolo que indica
o uso de matéria-prima transgê-
nica nas embalagens dos super-

l mercados. A identificação, uma
letra "T" dentro de um triângulo, é lei des-
de 2003 para produtos com mais de 1%
de organismos geneticamente modifica-
dos (OGM) na composição. Os dois maio-
res fabricantes de óleo de soja á base de
OGM, a Bunge e a Cargill, levaram três
anos para se adequar à determinação.

Enquanto isso, a mesma Bunge comer-
cializa outros produtos, como a proteína
de soja texturizada para carne branca e
vermelha da marca Soya, sem nenhum
vestígio de OGM. Evitar a soja transgêni-
ca, mesmo que em níveis menores de 1%,
tem sido a escolha da maioria dos fabri-
cantes no Brasil. E o que revela uma pes-
quisa inédita do Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec). Entre os 51
produtos com proteína de soja analisados
em laboratório, 37 estavam totalmente li-
vres de OGM, três apresentaram níveis
mínimos (de 0,2% a 0,7%) e em 11 deles a
soja geneticamente mo-
dificada foi detectada,
mas não quantificada.

Nestes casos, segundo
o assessor técnico do
Idec, Marcos Pó, o alto
grau de processamento industrial des-
truiu as cadeias de proteínas e impossi-
bilitou identificar a quantidade de
OGM. "Se o consumidor ficar em dúvi-
da, tem de confiar na empresa. Ou, en-
tão, tem de exercer o seu direito de per-
guntar", recomenda. O resultado com-
pleto da pesquisa estará disponível no
site da entidade (www.idec.org.br) a
partir de 8 de dezembro.

Além de procurar a presença de OGM
nos 51 produtos, o Idec quis saber como
os 28 fabricantes controlam e certificam
a matéria-prima utilizada. O rastrea-
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mento dos fornecedores também está na
lei. Quase metade (13) das indústrias
disse ter políticas nesse sentido, ainda
que apenas duas tenham apresentado a
documentação completa a respeito.

Na avaliação do Idec, os resultados são
positivos. "Ao contrário do que alguns fa-
bricantes alegam, todos mostraram con-
seguir controlar e segre-
gar a soja transgênica de
forma eficiente. Ainda
que muitos não compro-
vem essa rastreabilida-
de, o resultado efetivo é
bem aceitável", diz.

A Sakura Nakaya, fa-
bricante do molho de
soja Shoyu, teve dois
produtos analisados pelo
Idec (a massa de soja
Missô e a sopa Missos-
hiru) e nenhum apresentou OGM. "Sa-
bemos que alguns clientes se incomo-
dariam com a soja transgênica, além de
muitos importadores serem fortemen-
te contrários. Temos um programa com
certificado internacional para evitar
contaminação. Essa é nossa posição em

face de um cenário duvidoso quanto
aos transgênicos", diz Roberto Óhara,
vice-presidente da Sakura.

A Olvebra, fabricante da linha Soy, tam-
bém credita ao consumidor a ausência de
soja geneticamente modificada nos pro-
dutos. "Sabemos que, cientificamente,

nada garante que a trans-
genia faça mal ou deixe de
fazer. Para nós, o mais im-
portante é o consumidor.
Nosso público é fiel e
compra porque sabe que
estamos na lista verde do
Greenpeace", diz a geren-
te de marketing Margare-
te Scherer. A Olvebra re-
cebeu a melhor avaliação
de rastreabilidade do Idec.
"Toda a soja que compra-

mos tem nota fiscal comprovada de não-
OGM e fornecedores certificados."

Cinco produtos da Olvebra foram ana-
lisados, Soy Fruit, Soy Cake, Soy Milk,
Soy e Diet Fiber. Todos estavam livres de
OGM, exceto o último, que apresentou
0,2% de soja transgênica. Mesmo cinco



vezes menor do que o limite le-
gal, o percentual desagradou à
empresa. "Até hoje não existe
delimitação para o.< plantio e as
lavouras podem sofrer conta-
minações", critica Margarete.
"Por usarem o mesmo sistema
de transporte e a mesma arma-
zenagem, resíduos de outra
carga podem sobrar", cogita o
assessor técnico do Idec.

Três produtos da linha Bata-
vo Naturis, o creme de soja, o
Soja Chocolate e os sucos de
frutas foram analisados e não
apresentaram OGM. Regina
Boschini, diretora de marketing da Per-
digão responsável pela marca, diz que é
uma política da empresa utilizar apenas
ingredientes convencionais.

Assim como a Sakura, a Perdigão não
apresentou ao Idec documentos que com-
provem a rastreabilidade dos fornecedo-
res. No entanto, diz Boschini, a empresa
exige de seus fornecedores a emissão de
um certificado de produto não-transgêni-
co e só compra de fornecedores aptos a
emitir esse certificado. "Nossa maior
preocupação é seguir o desejo dos consu-
midores. A rotulagem é um direito do
consumidor e cabe a ele optar pelo tipo
de produto que quer consumir", conclui.

Outro gigante do setor alimentício, a
Nestlé, teve três produtos da linha Sollys
(leite, creme de soja e suco sabor abaca-
xi) analisados, sem traços de OGM.
Além deles, o sopão de carne e a sopa de

na fabricação dos produtos, a
pesquisa do Idec serve de argu-
mento contrário a dois projetos
de lei, um da Câmara e outro do
Senado, que querem modificar
o status legal da rotulagem de
transgênicos no País.

carne com macarrão, da linha Maggi,
apresentaram OGM em quantidade in-
significante. Por fim, o molho bolonhe-
sa, da Maggi, apresentou 0,7% de soja
transgênica na composição. Abaixo de
1%, o porcentual não requer rotulagem.

Em uma nota à imprensa, a Nestlé "re-
conhece o potencial promissor da tecno-
logia genética na melhora da qualidade,
disponibilidade e do valor nutricional
dos alimentos a longo prazo". A empresa
também diz que o serviço ao consumi-
dor está estruturado para receber con-
sultas sobre a utilização de OGMs nos
produtos e ressalta que segue as leis vi-
gentes no País quanto à rotulagem.

Baseado nos resultados da pesquisa, o
Idec considera que a obrigatoriedade de
rotular produtos com OGM tem assegu-
rado o direito à informação do consumi-
dor. Por comprovar a capacidade do setor
alimentício em controlar a soja utilizada

Kátia Abreu (DEM-TO), sena-
dora da bancada ruralista, pre-
tende eliminar o símbolo "T" e
a exigência de rotulagem de
alimentos e ingredientes pro-
duzidos à base de animais ali-
mentados com rações conten-
do transgênicos. Por sua vez, o

deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS)
propõe a alteração do quesito de rastrea-
bilidade para o de detectabilidade, além
de também acabar com o símbolo "T".

Heinze diz querer "eliminar um com-
plicador". Ele considera a legislação bra-
sileira restritiva demais. "Tudo é proibi-
do, tudo não pode. Eu quero simplificar.
Dizem que estou do lado da Monsanto.
Eu estou é do lado da produção. Acho um
crime tantas variedades genéticas não se-
rem liberadas no Brasil", diz. Por meio da
assessoria de imprensa, a senadora Kátia
Abreu diz que seu projeto "busca afastar
excessos ilegais contidos no Decreto
4.680", que define as regras atuais.

"Os dois projetos cerceiam o direito
do consumidor à informação", rebate Pó,
do Idec. "É até estranho uma empresa
que utiliza transgênicos não querer que
os consumidores saibam. Cabe a quem
utiliza OGM explicar as razões e vanta-

gens ao consumidor,
em vez de tentar privá-
lo dessa informação."

O pesquisador Mi-
chael Hansen, da Con-
sumers Union (EUA),
esteve no Brasil e falou

a CartaCapital sobre o impacto da vontade
do consumidor no comportamento das
empresas. "Muitas transnacionais fazem
produtos sem OGM para a Europa. Quan-
to mais o mercado exige, mais elas fazem.
Hoje, os grandes produtores querem for-
necer orgânicos porque sabem que é onde
o dinheiro está", diz, e conclui: "Há duas
décadas, os americanos simplesmente co-
miam o que aparecia na frente. Agora, es-
tão mais conscientes. Por sua vez, os paí-
ses em desenvolvimento, que não querem
transgênicos e querem a rotulagem, mos-
tram que as coisas mudam".
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