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Ao Banco Mundial 

Ref.: Consulta pública relacionada às “Políticas de Salvaguardas: revisão e atualização de 

propostas” 

 

Ilustríssimas Senhoras e Ilustríssimos Senhores, 

 

Em atenção à terceira fase de consultas sobre a segunda versão preliminar do Mecanismo 

Ambiental e Social (ESF), venho apresentar meu parecer e minhas sugestões visando contribuir 

com as reflexões e discussões relacionadas às políticas do Banco Mundial referenciadas acima. 

Esclareço, desde já, que todas as manifestações deste documento são de natureza estritamente 

pessoal, não refletindo – necessariamente – o posicionamento das instituições às quais estou 

formalmente vinculado, especificamente, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da 

Universidade de São Paulo, e o Institut des Sciences et Industries du Vivant et de 

l’Environnement, da Université Paris-Saclay. 

São bastante claras e louváveis as intenções relacionadas ao conjunto de políticas de 

salvaguardas do Banco Mundial, as quais, utilizando-se as palavras da própria Instituição: 

“marcam a pedra angular dos esforços (...) para proteger as pessoas e o ambiente e alcançar 

seus objetivos para erradicar a pobreza extrema e promover a prosperidade compartilhada de 

forma sustentável em todos os países parceiros”. 

Entendo que o Banco e a sociedade mundial, que se beneficia de suas ações, estão diante de 

uma oportunidade única. É sabido que as políticas de desenvolvimento vinculadas a operações 

de financiamento apresentam papel fundamental no direcionamento das ações humanas. 

Minha colocação pode ser exemplificada pelos avanços que tivemos no Brasil à medida que 

parte expressiva das instituições financeiras passou a condicionar financiamentos ao 

atendimento de normas ambientais. Observamos um avanço significativo na conservação 

ambiental a partir do novo milênio, em grande parte atribuído a tais salvaguardas. 

Isto posto, entendo que estamos diante de nova oportunidade de avançarmos degraus 

superiores em termos de desenvolvimento econômico, ambiental, ético e, sobretudo, social. 

Minha manifestação é especialmente direcionada à forma com que o ser humano trata e faz 

uso dos animais, seja como meio de subsistência, seja como atividade comercial econômica. É 

inegável a importância dos animais como fonte de riqueza para os seres humanos. Todavia, 

parcela significativa dos cientistas e parcela altamente significativa da sociedade em todos os 

continentes do planeta, clamam por novos padrões de criação, reprodução, manejo e abate 

dessas criaturas.  
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Quando o Banco Mundial demonstra sua predisposição para “proteger o ambiente”, não há 

absolutamente nenhuma dúvida de que está tratando de todas as criaturas que do ambiente 

fazem parte, incluindo os animais. Quando demonstra seu objetivo de “proteger as pessoas”, 

está, da mesma forma, sinalizando que aquelas pessoas sensíveis à forma como tratamos os 

animais, também devem ser contempladas. Na concepção ética de milhares de pessoas em todo 

o mundo, garantir um nível mínimo de qualidade de vida aos animais é uma questão de extrema 

relevância, que não pode mais ser associada a movimentos pontuais. 

Desta forma, entendo que o Banco Mundial poderia prover uma contribuição de inestimável 

valor social e ambiental, se contemplasse a questão do bem-estar animal em suas diretrizes, 

políticas e em sua filosofia de atuação.  

Deve-se deixar bem claro que não se está sugerindo o não-uso dos animais como fonte de 

recursos para o ser humano1. Está-se, tão somente, sugerindo que padrões mínimos que evitem 

o sofrimento desnecessário de trilhões de criaturas – cientificamente comprovadas como 

portadoras de inteligência e de sentimentos equivalente aos nossos – sejam incentivados, 

implementados, priorizados e, preferencialmente, formalmente exigidos. 

Colocando-se por outro ângulo, a não-consideração de padrões mínimos de bem-estar animal 

em políticas de instituições da relevância como a do Banco Mundial, contradiz a tendência 

mundial de proteção ambiental e de evolução ética da espécie humana. 

Os padrões mundiais de produção animal, como regra geral, precisam passar por profundas 

revisões em todos os continentes. Tal movimento já é nítido na ciência. Manter o status quo de 

grande parte dos sistemas comerciais de produção não apenas pode ser considerado como uma 

violência explícita às criaturas e ao meio ambiente, como uma ofensa à ética e à consciência de 

milhares de pessoas. Ademais, configura-se como um grande risco para a própria sobrevivência 

desses sistemas produtores e daquelas pessoas que deles dependem para sobreviver.  

Negar a necessidade de rever padrões tecnológicos da produção animal mundial é o maior erro 

cometido pelas pessoas que assim agem, pois não estão percebendo que – se assim 

continuarmos – elas perderão seus mercados dia após dia, pois a evolução ética do ser humano 

é um processo antropogênico natural, que acontece voluntariamente e que vai continuar 

acontecendo, queiramos ou não. A manutenção de tais padrões terá como principal resultado 

uma resistência cada vez maior por parte de consumidores, à medida que eles forem tomando 

conhecimento do modus operandi de tais sistemas. 

Manter padrões cruéis e antiquados de produção animal configura-se como uma fragilidade não 

percebida por muitos, em especial, por aqueles que dessas próprias atividades dependem para 

sobreviver. Desta forma, todas as iniciativas que promovam o esclarecimento, a modernização, 

a evolução tecnológica pró sistemas mais racionais, não apenas são importantes, como eu 

                                                           
1 Sou um profissional que atua na produção animal. Pertenço a um Departamento de Produção Animal. Orientei e 
oriento dezenas de trabalhos científicos e de extensão voltados à produção animal, com diversas espécies. Meu 
currículo e o histórico de minha vida estão publicamente disponíveis a interessados no link: 
http://lattes.cnpq.br/3226189302451639.  
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arriscaria dizer que são fundamentais para a manutenção de renda e de emprego para inúmeras 

pessoas, seja hoje, seja em um futuro bem próximo. 

É, de certa forma, compreensível a resistência dos segmentos produtores. Não há dúvida de que 

tais mudanças tecnológicas poderão implicar sacrifícios para alguns deles. Todavia, não há, 

absolutamente nenhuma evidência que nos permita imaginar que tais sacrifícios são 

intransponíveis. A ciência está repleta de experiências que mostram a viabilidade técnica de tais 

mudanças. A humanidade dispõe de estoque de conhecimento mais do que suficiente para isto. 

Além dos desafios técnicos, sabe-se da existência dos desafios econômicos, uma vez que há uma 

certa compreensão quase que generalizada de que investimentos em níveis superiores de bem-

estar animal elevam custos de produção. Muito embora não se possa afirmar que isso seja 

verdade absoluta2, reconhece-se tais desafios e, em alguns casos, sabe-se que tais investimentos 

efetivamente implicarão em elevação de custos, em especial os de investimento em capital fixo. 

Esta hipótese, se confirmada, configura-se como uma oportunidade ainda mais nítida para as 

políticas de fomento, uma vez que financiamentos configurar-se-ão como parte expressiva da 

solução e viabilização dos investimentos necessários. 

Há, ademais, argumentos de que exigências para padrões superiores de bem-estar animal nas 

criações possam privilegiar fazendas grandes em detrimento das pequenas; ou países 

desenvolvidos em detrimento dos ainda não desenvolvidos; ou vice-versa para ambos os casos. 

Não se conhece absolutamente nenhuma evidência que nos permita concluir nesse sentido. 

Haverá casos em que pequenos encontrarão uma possibilidade de crescimento, haverá aqueles 

nos quais os grandes negócios tornar-se-ão ainda maiores; países desenvolvidos podem se 

beneficiar; os em desenvolvimento também. Como toda mudança tecnológica, haverá aqueles 

que conseguirão as utilizar em prol próprio, como aqueles que ela poderá significar a 

necessidade de migração para outra atividade. Todavia, esse receio não pode ser utilizado como 

justificativa para não se ir à frente em relação à forma como que os animais de produção são 

tratados pela nossa espécie. 

A Zootecnia, a Medicina Veterinária e Agronomia, dentre outras ciências agrárias, possuem um 

estoque de conhecimento suficiente para prover aos produtores soluções que garantam um 

nível minimamente aceitável de qualidade de vida para os animais, colaborando, ainda, para a 

melhoria da renda e da qualidade de vida das pessoas que deles subsistem ou se mantêm 

economicamente. Políticas que contemplem a extensão rural e a assistência técnica 

efetivamente comprometidas com o desenvolvimento são, por conseguinte, necessárias e 

complementares a todos esses esforços. 

                                                           
2 Em sistemas de produção que estão aquém da chamada “fronteira técnica de produção”, os 
investimentos em bem-estar animal implicam ganhos tanto para os animais quanto ganhos econômicos 
para os produtores. É o caso, por exemplo, da pecuária de corte extensiva no Brasil, da ovinocultura, e de 
inúmeras propriedades de criação de aves, suínos e bovinos leiteiros, claramente caracterizados por baixa 
eficiência. Apenas nos poucos casos nos quais já se atingiu a fronteira técnica de produção, é provável 
que se verifique algum trade off entre o bem-estar animal e a rentabilidade. É possível que a avicultura 
de corte altamente tecnificada se enquadre nesta situação. 
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Procurei, modestamente e de forma breve, apresentar meus argumentos pessoais para que o 

Banco Mundial considere, com a devida relevância, o bem-estar animal em suas políticas de 

salvaguarda. Não apresentei fontes e referências porque quis ser sucinto. Mas estou à inteira 

disposição para fazê-lo, se assim for necessário para colaborar com os debates. 

Desejo que a Instituição reflita profundamente sobre todas as questões que forem recebidas em 

suas consultas públicas. Vossas decisões podem abrir espaço para um mundo efetivamente mais 

desenvolvido, para pessoas, animais e ambiente, em todas as suas dimensões. 

Cordialmente, agradeço a atenção. 

 

Augusto Hauber Gameiro 
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