
unca foi tão caro produzir carne!
E o fato é que os consumidores do

mundo todo já estão pagando essa conta
tanto nos países ricos quanto nos emer-
gentes - que estão apenas começando a
se habituar às delícias da proteína mais
nobre, o alimento mais rico do dia-dia, o
objeto de desejo de todos, exceto dos
vegetarianos, é claro. A carne, seja ela
bovina, de aves, ou suína, é a grande vilã
do aumento global da inflação, da Euro-
pa ao Japão, da China aos Estados Uni-
dos, da África ao Brasil. O índice global
de preços de alimentos calculado pela
FAO, o órgão das Nações Unidas para
agricultura e alimentação, subiu nada
menos que 40% no ano que passou. As
carnes são as principais responsáveis por
essa explosão.

Os produtores de carnes não estão
se beneficiando disso, pois seus custos
também estão crescendo. Se há eventuais
ganhadores, eles estão no mundo dos
insumos para a indústria da proteína: o
milho, a soja, os componentes básicos da
ração animal. Seus preços estão nas nu-
vens, com níveis nunca vistos desde a II
Grande Guerra. O consumo mundial das
próprias proteínas animais não pára de
crescer. Produtores de carnes, de leite e

até de ovos precisam disputar milho e soja
no tapa. Especialmente agora, com as
novas demandas concorrentes do mer-
cado de agroenergia. É milho sendo es-
coado para a produção de etanol nos Es-
tados Unidos. É soja, junto com outras
oleaginosas, sendo desviada para a pro-
dução de biodiesel no mundo todo. Isso
sem contar os efeitos colaterais desse pro-
cesso: maior consumo significa a necessi-
dade de expandir mais a produção des-
ses dois grãos em detrimento de outro
igualmente importante - o trigo. O pão
nosso de cada dia é outro alimento que
sofre com isso. Seus estoques estão nos
níveis mais críticos desde o fim da II Guer-
ra. E seus preços vêm alcançando recor-
des sucessivos de alta em todo o mundo.

Evidentemente, o principal vetor

desse processo inflacionário é o petró-
leo, cujos preços permanecem em pata-
mares estratosféricos. Mas a questão
não se resume a isso. O aumento do
consumo de carnes no mundo todo - a
partir do ingresso de países emergentes
como China e índia no mercado consu-
midor - está ajudando a consolidar essa
nova e complicada realidade. Em 1961,
o consumo mundial de carnes era de 71
milhões de toneladas. Em 2007, já era de
284 milhões. A demanda quadruplicou
nas últimas quatro décadas! Além do
crescimento vegetativo (decorrente do
aumento populacional), a explosão no
consumo se explica pelo surgimento de
novos países consumidores, que hoje
estão em um patamar inédito de poder
aquisitivo. A demanda per capita dos
países emergentes dobrou em apenas 20
anos. lá os americanos, tal como outros
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consumidores ricos, continuam comen-
do praticamente a mesma quantidade
de carne diária que já devoravam há
muito tempo.

O fenômeno atinge até mesmo a car-
ne bovina - que é obtida de rebanhos
alimentados, principalmente, por pasto.
Isso ocorre porque, nos países ricos, o
gado é criado à base de rações e de
confinamentos, pois há pouco espaço
para pastagens. Além disso, a própria
pastagem começa a se tornar um negó-
cio complicado e caro. Motivo: as pres-
sões ambientais. O Brasil tem ocupado
as manchetes mundiais, acusado de per-
mitir o desmatamento da Amazônia em
nome da criação de novas pastagens para
a sua pecuária bovina. Por sinal, criar boi
a pasto e uma atividade poluente até mes-
mo quando ocorre fora da Amazônia. O
simples ruminar dos bois gera gás metano
e contribuí para o aquecimento decor-

rente do efeito-estufá.
E as razões sanitárias, que mexem

com toda a cadeia de carnes? Hoje, a sa-
nidade é um dos argumentos que justifi-
cam barreiras comerciais. Fala-se da
doença-da-vaca-louca na Europa, do
medo crescente de uma pandemia de gri-
pe aviaria e dos prejuízos econômicos de
uma febre aftosa. A União Européia está
em plena guerra comercial com o Brasil.
Desde dezembro, o bloco mantém a car-
ne bovina brasileira sob embargo. A ale-
gação é de que o país tem vulnerabilidades
sanitárias. De fato, elas existem - o Brasil
é que teima em não levá-las a sério.

Isso, é claro, significa custos novos. É
preciso investir mais em controles sani-
tários. E a expansão da pecuária bovina
precisa ser feita em espaços menores, com
maior uso de tecnologia, o que significa
adotar sistemas de semiconfinamento,
com maior produtividade - quase como
ocorre nos países ricos. O resultado dis-
so é que ate mesmo o Brasil, maior ex-
portador mundial de carnes, poderá per-
der uma de suas maiores vantagens com-
petitivas, que é a criação de boi barato,

alimentado com pasto.
A ameaça de recessão americana e

desaceleração do crescimento econômi-
co mundial poderia refrear o consumo e
provocar uma queda nos preços? £ pos-
sível, mas pouco provável. O numero de
consumidores com maior poder aquisiti-
vo está em pleno crescimento nos países
emergentes - e tudo leva a crer que esse
processo é irreversível. Na pior das hipó-
teses, teremos uma estagnação com in-
flação, uma "estagflação" hipótese que
realmente aterroriza os economistas. O
Brasil não vai ficar alheio a isso, é claro.
Mas. com sua capacidade competitiva e
seu imenso mercado interno, pode man-
ter boa parte de suas vantagens compa-
rativas. O desafio será aprender a convi-
ver com um mundo novo, de novas amea-
ças e desafios - e de novas oportunida-
des também.

Pão, carne, petróleo ... Quem diria
que essas três coisas, aparentemente tão
distintas, andariam tão juntas como an-
dam agora?
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Text Box
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