
Etanol encarece milho, gera efeito dominó e acelera inflação global 
 
O plano dos EUA de substituir 15% do consumo de gasolina com biocombustíveis, incluindo o 
etanol, já está causando algumas consequências não premeditadas, que coincidem com o 
aumento nos custos de alimentos e fertilizantes. 
 
Cerca de 33% do milho dos EUA será usado para combustível nos próximos dez anos, contra 
11% em 2002, estima o Departamento de Agricultura do país (USDA). A cotação do milho 
subiu 20%, atingindo nível recorde na Bolsa de Chicago, desde que o presidente George Bush 
sancionou, em 19 dezembro, a lei que exige um salto no uso de combustíveis renováveis até 
2022. 
 
O aumento da demanda pelo grão ajudou a impulsionar os preços dos alimentos em 4,9% no 
ano passado, maior alta desde 1990, e reduzirá os estoques mundiais de milho ao seu menor 
nível em 24 anos, segundo o governo. 
 
"Estamos autorizando e subsidiando algo que está distorcendo o mercado", disse Cal Dooley, 
ex-deputado da Califórnia, que representa empresas como Kraft Foods e General Mills, como 
presidente da Associação de Produtores de Gêneros Alimentícios. "Não há nenhum excedente 
de commodities, e os preços estão subindo", disse. 
 
A legislação de energia exige que os EUA usem 136,3 bilhões de litros de combustíveis 
renováveis até 2022, e cerca 56,7 bilhões de litros poderão ter origem no etanol de milho, 
mais que duas vezes a capacidade de produção atual do país, de 30,5 bilhões de litros. 
 
O preço do petróleo triplicou desde o fim de 2003, levando o governo a considerar 
combustíveis alternativos. Atualmente, a concorrência pelo milho está gerando custos mais 
altos para as empresas alimentícias, elevando preços de tudo, de gado a laticínios. 
 
A cotação do milho dobrou em dois anos. O preço do novilho vendido para confinamento subiu 
9,3% no ano passado. O leite integral médio teve alta de 2 6%. 
 
"Durante milhares de anos, o ser humano cultivou alimentos e os ingeriu", disse Andrew 
Redleaf, 50, executivo-chefe da Whitebox Advisors, fundo de hedge que administra US$ 3 
bilhões. "Agora estamos queimando lavouras para produzir combustível." A Whitebox comprou 
três depósitos de grãos nos EUA no ano passado para lucrar com a alta na demanda. 
 
Agricultores precisarão ampliar o plantio de milho para etanol em 43%, para 12 milhões de 
hectares, até 2015 para atender as exigências do governo, disse Nill Nelson, vice-presidente 
da A.G. Edwards. Num relatório deste mês, o USDA estimou que as reservas mundiais de 
milho cairão pelo sétimo ano. 
 
O aumento no plantio levou à duplicação no preço de alguns fertilizantes. O fosfato 
Diammonium, um nutriente usado em campos de milho, alcançou US$ 792,50 a tonelada em 
15 de fevereiro, ante US$ 297 no ano anterior, segundo os dados do USDA. 
 
Pesquisadores liderados por Timothy Searchinger na Universidade Princeton disseram que seu 
estudo mostrou que o gás de efeito estufa aumentará com a demanda do etanol. Os 
agricultores dos EUA usarão uma parcela maior das suas terras cultiváveis para combustível, 
obrigando países mais pobres a abater florestas tropicais e usar outras terras não 
desenvolvidas para fazendas, disse o estudo. A equipe de Searchinger determinou que o etanol 
à base de milho quase dobra a produção de gás de efeito estufa num período de 30 anos 
quando considerarmos mudanças no uso da terra. 
 
Os custos dos alimentos nos EUA, que representam cerca de um quinto do índice de preços ao 
consumidor, subiram 0,7% em janeiro, disse o Departamento do Trabalho em 20 de fevereiro. 
Eles terão elevação de até 4% neste ano, disse o economista Ephraim Leibtag, em entrevista. 
 



Apesar de o etanol estar contribuindo para a inflação, seu impacto é limitado. Um salto de 
50% nos preços do milho em 2007 em relação à média de 20 anos acrescentou apenas 1,6 
centavos de dólar ao custo de um pacote de cereais de sucrilhos de milho da Kellogg, disse 
Leibtag, que falará no fórum de hoje. O custo é de menos de 2% por pacote, estima o JP 
Morgan Chase. 
 
A forte expansão do etanol ajuda a os gastos do governo em subsídios agrícolas, disse o 
presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Representantes, Collin Peterson, 
democrata por Minnesota. O USDA estima que os contribuintes pagarão US$ 941 milhões nos 
dois principais planos de subsídios vinculados a preço neste ano, numa queda em relação aos 
US$9,1 bilhão em 2006. 
 
Para as empresas alimentícias, a demanda pelo etanol se traduz em lucros menores e cortes 
de postos de trabalho. 
 
A Smithfield Foods, sediada em Smithfield, Virgínia, declarou em 15 de fevereiro que reduzirá 
a produção em até um milhão de animais ao ano, ou 5%, devido ao custo elevado demais da 
ração. A empresa é a maior suinocultora dos EUA. 
 
A Tyson Foods, maior frigorífico dos EUA projetou um aumento de mais de US$ 500 milhões 
nos custos dos grãos neste ano. A empresa, com sede em Springneld, Arkansas, também 
informou uma queda de 40% nos lucros do primeiro trimestre, dizendo que fechará uma 
unidade de abate no Kansas, demitindo 1,8 mil trabalhadores. 
 
O etanol "causou um efeito dominó", disse o executivo-chefe Richard L Bond, num comunicado 
em 28 de janeiro. "Para o futuro próximo, os consumidores pagarão cada vez mais por 
alimentos". 
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