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nia individual da Nação. Parece que o 
motivo para tanta inquietação se dá 
no exagero das regras supranacionais 
ditadas pelos burocratas de Bruxelas 
que ignoram a soberania dos gover-
nos e os interesses de seus cidadãos.

Os exemplos a seguir talvez ilus-
trem melhor a necessidade de aten-
ção e acompanhamento ininterrupto 

do que se passa lá fora para prevenção 
de potenciais precedentes que podem 
atrapalhar o agronegócio da reação 
frente às contínuas e crescentes in-
terferências estrangeiras para defesa 
da nossa justa soberania, e, principal-
mente, para justificar sobremaneira a 
importância do trabalho conjunto e 
convergente das cadeias produtivas:

A. O GFLI/Global Feed Life Cycle As-
sessment Institute (sediado em Bru-
xelas) propõe estabelecer a métri-
ca dos cálculos de Co2-Equivalente 
emanados pelos insumos emprega-
dos na alimentação animal produzi-
da globalmente e, consequentemen-
te, impor severas restrições à cadeia 
exportadora de proteína animal bra-
sileira, por conta do fator LUC/modi-
ficação do uso da terra;

B. O Parlamento Europeu resolveu 
descontinuar o uso de antibióticos na 
prevenção das infecções em animais, 
exceto em circunstâncias “excepcio-
nais”, priorizando a precaução e des-
denhando da ciência baseada nas 
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inda na década de 
90, quando cursava o 
MBA, li o “O Lexus e 
a Oliveira”, obra literá-
ria do jornalista ameri-

cano Thomas Friedman, que abordava 
como a velha ordem mundial da Guer-
ra Fria era substituída pela globaliza-
ção. Honestamente, fiquei convencido 
que aquele paradigma aniquilava qual-
quer alternativa ao capitalismo de 
mercado, uma vez que o objetivo era 
a convergência de forças para avan-
ços de ordem social e cultural, refor-
çando assim a interdependência eco-
nômica entre os países participantes.

Mais recentemente, observei que o 
livro “The Emergence of Globalism: Vi-
sion of World Order in Britain and the 
United States, 1939-1950”, da historia-
dora moderna Or Rosenboim (Univer-
sity of London), desmistifica a inopor-
tuna confusão conceitual atribuída ao 
globalismo. Categoricamente, a globa-
lização depende da descentralização, 
ou seja, cada país deve fazer o que faz 
bem, enquanto o globalismo é centra-
lizado em políticos e burocratas, pes-
soas que (geralmente) não foram elei-
tas e que acabam inventando regras 
que podem valer para todo o mundo.

Várias análises e opiniões registra-
das por especialistas da ciência polí-
tica tem ranqueado a União Europeia 
como bastião do globalismo, um blo-
co econômico e político supranacio-
nal, onde as moedas de cada nação 
foram abolidas em troca do único 
“Euro”, e governos nacionais têm 
pouco poder, baseados na livre circula-
ção de pessoas, bens e capitais. Impor-
tante salientar, inclusive, que as di-
ferentes legislações foram harmoniza-
das e em boa medida moduladas pe-
lo discutível princípio da “precaução”. 

Considerando os mais recentes epi-
sódios nacionalistas e violentos pro-
testos (“Gilet Jaunes”/Coletes Amare-
los na França, BREXIT na Grã-Breta-
nha, com eco no recrudescimento da 
ultradireita na Itália, Alemanha, Polô-
nia, Hungria, etc.) aquilo que alguns 
consideram benefícios é traduzido por 
tantos outros como perda da sobera-
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avaliações do risco quantitativo. Ade-
mais, a manobra extrapola as fron-
teiras europeias e impõe aos “ainda” 
competitivos fornecedores externos 
(pecuária brasileira, por exemplo) a 
proibição do uso dos tradicionais me-
lhoradores de desempenho nos reba-
nhos criados em seus territórios;

Ato contínuo, a portaria nº 171 

(ironia da combinação numérica en-
tendida somente por caras-pálidas), 
publicada na virada do ano pelo an-
terior staff do Ministério da Agricul-
tura, alertou o setor pecuário sobre a 
“intensão” (sic) oficial de proibir.

No mínimo, é razoável admitir que 
será concedido tempo suficiente para 
que os detentores possam comprovar 
a eficácia e segurança das moléculas
-alvo, por meio dos arrazoados cien-
tíficos que serão encaminhados. Afi-
nal de contas, os princípios científi-
cos sempre fundamentaram as deci-
sões do referido órgão regulador.

O discurso da nova equipe Fede-
ral em incentivar o comércio livre 
(abertura gradual às importações de 
bens de capital e insumos não pro-
duzidos localmente) e a disposição 
do atual 1º Escalão do Ministério da 
Agricultura em transferir maior res-
ponsabilidade ao setor privado (au-
torregulação sob auditorias oficiais), 
permitem posicionar um Brasil bem 
mais competitivo, pró-globalização 
e avesso ao globalismo.

#Globalismo(de regras)Não! ■


