




cujo formato lembra pequenos caracóis. A
novidade é a faixa estendida no alto do cor-
redor no supermercado Ipercoop, que não
fica distante do centro da cidade de Parma.
"Não estamos nos movendo", anuncia a fai-
xa, em letras maiúsculas.

O movimento em questão refere-se ao
preço das massas, que para algumas varie-
dades aumentou cerca de 20% este ano, de-
flagrando protestos por todo o país. A his-
tória por trás da alta de preços, no entanto,
é uma saga global envolvendo políticas
agrícolas, especulação no mercado de com-
modities, o uso crescente do etanol como
combustível alternativo e a seca na Aus-
trália. Os produtores italianos de massas
têm sofrido para justificar o atual valor de
seus produtos, culpando o preço do trigo,
que teve alta de 60% ao longo do último

ano. Essa é uma desculpa que italianos
com mania de conspiração não estão
engolindo. "Sim, o preço do trigo subiu,
mas ele apenas retornou ao patamar de
1985. Então, quem vem lucrando com os
baixos preços dos últimos 20 anos?", ques-
tiona Rosário Trefiletti, presidente da Fe-
derconsumatori, uma associação de prote-
ção aos consumidores, em Roma.

A associação de Trefiletti e outras três
organizações ficaram tão enlouquecidas

pela alta nos preços que em setembro con-
vocaram uma greve às massas. De acordo
com o cálculo das associações, o espaguete
subiu em média 27% neste ano. Como pro-
testo, os consumidores foram convocados a
não comprar macarrão por um dia, embora,
em um país que tem um consumo per capi-
ta de massas cinco vezes superior aos Es-
tados Unidos, ninguém tenha falado nada
sobre não comê-las. "Foi um enorme suces-
so", garante Trefiletti. E, com certeza, pro-
vocou resultado. O governo, que reconhece
rápido uma boa causa popular quando se
depara com uma, começou uma série de
conversações com produtores, fazendeiros
e lobistas dos consumidores, que clamam
por controles mais rígidos e mecanismos de
salvaguardas para itens básicos de alimen-
tação. "O governo não pode impor preços

mais baixos , explica
Cario Pileri, líder de ou-
tro grupo de consumido-
res, "mas pode exercer
uma persuasão moral".

Em seguida, vieram
os reguladores. Em 23

de outubro, a agência antitruste da Itália
anunciou que abriria uma investigação for-
mal para estabelecer se os fabricantes ita-
lianos de massas estavam envolvidos em
algum esquema ilegal de fixação de preços.
Os produtores negam com veemência a
acusação, mas, como os varejistas italianos,
eles estão na defensiva. Daí, a faixa no
Ipercoop em Parma prometendo não ele-
var os preços das massas da marca da
rede, pelo menos até o final do ano.



Para Guido Barilla, chairman da empre-
sa familiar de US$ 3,4 bilhões que leva seu
sobrenome e é o maior fabricante mundial
de massas, esse melodrama italiano está
perdendo o foco da questão. A Barilla au-
mentou seus preços em 15% este ano e
para ele fica evidente que os preços mais
altos do trigo têm que ser repassados ao
consumidor em algum ponto. As massas
são tradicionalmente um negócio de baixas
margens de lucro, sendo a farinha de trigo
um dos dois principais ingredientes, junta-
mente com a água. "O trigo representa
60% do preço", explica ele, apontando para
uma embalagem de penne sobre a mesa. O
que o irrita não é o alvoroço público na Itá-
lia, que ele minimiza dando de ombros, e
sim os motivos pelos quais os preços estão
subindo: o crescente uso da safra para pro-
duzir etanol e outros combustíveis alterna-
tivos. "Usar produtos agrícolas para pro-
duzir energia é burrice", afirma Barilla. "E
é também muito ineficiente."

Os italianos não são os únicos nessa bri-
ga. A elevação do preço do pão e da farinha
gerou protestos no Marrocos assolado pela
seca, onde a safra de trigo deste ano teve
queda de 76%. Tumultos também foram re-
portados no lêmen, em Niger e na Costa
do Marfim. E não é apenas o trigo que está

ficando mais caro. O preço do leite está em
níveis recordes, assim como o do arroz.
Jacques Diouf, o senegalês que chefia a Or-
ganização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação, com sede em Roma,
falou no mês passado sobre o risco de le-
vantes por todo o mundo em desenvolvi-
mento. "Combinar o aumento do preço do
petróleo com a elevação no preço dos ali-
mentos", afirma ele, "criará fatores para
sérias crises no futuro". Os governos, des-
de o Cairo até Dacca, buscam antecipar-se
aos protestos, compensando ao máximo as
altas no preço do trigo. Em setembro, o go-
verno egípcio elevou os subsídios em 50%,
para US$ 2,5 bilhões.

Nos países ricos esses aumentos estão
também forçando as autoridades a agir. No
Japão, onde o governo é o único importa-



dor de trigo, o preço do pão subiu pela pri-
meira vez em duas décadas. Rússia, Ucrâ-
nia e Cazaquistão adotaram restrições para
a exportação do trigo, de forma a garantir
que os comerciantes domésticos não saiam
perdendo a corrida com os negociadores in-
teressados em fazer dinheiro no mercado
internacional. Em setembro, a União Euro-
péia revogou uma política de mais de 20
anos que exigia que os fazendeiros deixas-
sem 10% de suas terras descansando, sem
plantio, para recuperação. Ao abandonar
essa política de recuperação do solo, o ob-
jetivo da União Européia é conseguir um

"Éramos os únicos com trigo para vender
durante boa parte deste ano", afirma em
Washington, D.C., o porta-voz da Associa-
ção Americana do Trigo, Steve Mercer.

O boom pode ter vida curta. O especia-
lista em trigo Abdolreza Abbassian, da Or-
ganização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação, alerta que as iniciati-
vas de fazendeiros que aumentaram a pro-
dução para tentar tirar vantagem dos pre-
ços altos podem rapidamente ser sentidas.
"Tudo pode resultar em excedente na ofer-
ta em curto prazo", afirma. Realmente, o
preço do trigo nos mercados futuros já co-

rápido crescimento na produção de trigo,
aveia e cevada.

Quem lucrou com tudo isso, pelo menos
por agora, foram os produtores americanos
de trigo. A produção cresceu 14%, enquanto
as exportações, ajudadas pelo enfraqueci-
mento do dólar, devem crescer 25% este
ano. As ações estão em seu nível mais baixo
desde 1940. E o melhor de tudo: os preços
saltaram para uma média anual de US$ 249
por tonelada do trigo de inverno, mais que o
dobro do valor do ano 2000. "O ritmo das
exportações no começo da temporada e os
embarques têm sido elevados", mostra o re-
latório October Wheat Outlook, do Ministé-
rio da Agricultura dos Estados Unidos.

meçou a retroceder des-
de o final de setembro.

Especialistas em trigo
apontam quatro fatores
que, combinados, in-
fluenciaram na elevação
dos preços. O primeiro e

mais significativo está na Austrália, um
dos maiores produtores de trigo do mun-
do, onde duas safras consecutivas foram
devastadas pela seca numa época em que
outros grandes exportadores de trigo,
como Argentina e Canadá, tiveram safras
longe de serem consideradas ideais. Em
segundo lugar, os estoques de trigo estão
em seu nível mais baixo desde 1983, como
conseqüência da mudança da política agrí-
cola, tanto dos Estados Unidos quanto da
União Européia, que deixaram de encora-
jar excedentes em produção ou subsidiar
as exportações como faziam antes. Espe-
culações nos mercados de commodities
também predominaram, conforme os fun-



dos de hedge apostavam forte-
mente na elevação dos preços
devido à progressiva demanda
mundial. E, por último, existe
a reclamação de Barilla: o
crescente uso de produtos
agrícolas como combustível. O
trigo não foi diretamente afe-
tado. Nos Estados Unidos, o
principal produto usado para
produzir o etanol é o milho,
enquanto na Europa a soja é
convertida em biodiesel. Con-
tudo, há um efeito indireto so-
bre o trigo, à medida que os
fazendeiros migram para co-
lheitas mais lucrativas. Esta é
a posição defendida pela admi-
nistração Bush e pela Comuni-
dade Européia. Barilla considera isso lou-
cura. Em primeiro lugar, porque exige o
uso de uma quantidade enorme da valori-
zadíssima água. E também exigirá aumen-
to na quantidade de alimentos produzidos
no futuro. Ele se preocupa com a possibili-
dade de a qualidade das safras vir a cair.
"Essa política terá um efeito tremendo",
preocupa-se ele. Seu ce-
ticismo é compartilhado
pelo Fundo Monetário
Internacional, que ques-
tionou a política ameri-
cana e européia dos bio-
combustíveis em relató-
rio recente, argumen-
tando que tal política
está "sustentando pa-
drões ineficientes de
produção".

Sentado em seu táxi
do lado de fora do Iper-
coop, em Parma, o gri-
salho Andréa Pattacino não sabe exata-
mente em quem acreditar. Ele fala sobre
os especuladores elevando os preços e se
preocupa com o efeito disso no orçamento
das famílias mais pobres. Ao mesmo tem-
po, Pattacino pondera que poucos centa-
vos a mais por um pacote de massa que
custa menos de US$ 2,20 o quilo não vai
quebrar ninguém. "Nós italianos somos
mestres do subterfúgio", acrescenta.
"Sempre haverá especulação."

Basta entrar na padaria e casa de mas-
sas de Carmela Ugo, na rua Garibaldi, no
centro da cidade, próximo do batistério fei-

to de mármore rosa do século XII, e ela lhe
dará uma visão totalmente diferente. Car-
mela assumiu a loja há 32 anos e atende a
um fluxo constante de clientes que entram
para comprar um cappelletti com prosciut-
to ou queijo parmesão, que leva quatro
dias para preparar, ou especialidades me-
nos trabalhosas de Parma, como o tortelli

recheado de ervas, abó-
bora ou batata. "Esta-
mos tentando resistir ao
aumento dos preços",
conta ela. "O problema é
que, quanto mais eles só
bem, menos as pessoas
compram. Porém, por
enquanto, elas ainda es-
tão comprando." Ela in-
terrompe a conversa
para fornecer a um clien
te uma fatia de focaccia
para o almoço, antes de
retornar ao seu motivo

de aborrecimento, a greve das massas.
"Essa é uma daquelas burrices italianas,
depois exageradas pela mídia", reclama
ela: "Se você quer fazer greve, prepare
uma greve como aquelas que fazíamos na
década de 1970. Naquela época, as lojas de
massas e padarias fecharam por um dia in-
teiro", relembra com orgulho. "Aquilo sim
era uma greve de verdade."
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