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Agroinflação Primeiro –ministro britânico pode liderar movimento por mudanças no programa 
de mistura da EU 
 
A expectativa de que o apoio de Europa e EUA aos biocombustíveis será repensado ganhou 
mais força ontem, dia em que o barril de petróleo beirou a casa dos US$ 120 no mercado 
internacional. 
 
Os biocombustíveis produzidos a partir de milho e soja representam uma pequena mas de 
rápido crescimento fatia do mercado de combustíveis, o que deve empurrar ainda mais a 
demanda dessas matérias-primas. 
 
Ontem, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, disse que o país poderia liderar uma 
mudança na meta da União Européia de aumentar a proporção de 10% da mistura de 
biocombustível ao combustível convencional até 2020. Malcolm Wicks, o ministro da Energia 
britânico, foi mais além: disse ao "Financial Times" que as metas precisam ser revisadas 
devido à preocupação que os biocombustíveis trazem com a falta de alimentos no mundo. 
"Seria ridículo enchermos os nossos tanques com 5%, 10% de biocombustível se a 
conseqüência disso é que em algum lugar do mundo as pessoas não estão se alimentado". 
 
Os comentários reforçam a percepção no mercado energético de que o apoio público para os 
biocombustíveis sem o qual as produções americana e européia não se tornam comercialmente 
viáveis está em risco. 
 
Kevin Norrish, do Barclays Capital, lembra que há dois anos a percepção era de que os 
biocombustíveis teriam participação significativa no mercado. "Hoje vemos que isso não vai 
acontecer por conta do impacto nos preços dos alimentos", diz. 
 
Mas o combustível limpo ainda conta com a simpatia em alguns países. "Essa alta nos 
alimentos não tem nada a ver com o biocombustível", afirmou Angela Merkel, chanceler alemã. 
 
Diplomatas também dizem estar preocupados com o foco de muitos governos sobre o etanol, 
como bode expiatório para a carestia alimentícia. Eles alegam que o uso da terra e de culturas 
para a produção do combustível é parte de uma cesta de problemas que incluem a demanda 
maior na Ásia, as mudanças climáticas, a escassez de água e a menor produtividade no 
campo. 
 
Eles argumentam, ainda, que uma queda na produção global de biodiesel poderá levar a 
preços ainda mais altos do petróleo, e isso elevaria, por sua vez, os custos de combustível e 
fertilizantes pagos pelos agricultores. 
 
A União Européia tem defendido até meta de 10%. Questionado recentemente por jornalistas 
se o bloco estaria reconsiderando a sua posição, um porta-voz da União Européia afirmou: "A 
resposta é muito simples. Não". 
 
Brown, no entanto, disse que se o Reino Unido revisar o impacto dos biocombustíveis neste 
momento "mostrará que nós precisamos mudar nossa abordagem e também forçar uma 
mudança nas metas européias". 
 
Grupos ambientalistas e sociais intensificaram suas campanhas contra os biocombustíveis, 
argumentando que eles estão desviando a produção destinada à alimentação humana e 
animal. Entre eles estão a Oxfam, o Amigos da Terra e a Sociedade Real para a Pro- intenção 
dos Pássaros. 
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