




por segurança energética, quer por outros motivos, eles 
precisam olhar com atenção quando temos chamados de 
emergência", disse. O recado veio mais explícito da boca 
do presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick: "Há 
uma incongruência em manter programas de subsídio ao 
mesmo tempo que se têm tarifas, como é o caso america
no." Numa atitude rara entre estrangeiros que se pronun
ciam sobre o assunto, Zoellick pareceu saber a diferença 
entre o etanol brasileiro e o americano. "A maioria dos es
tudos mostra que o biocombustível de cana do Brasil tem 
eficiências adicionais", completou. A chiadeira das autori
dades mundiais tem motivo. Na quarta-feira 16, a União 
Européia anunciou que a inflação dos alimentos em mar
ço ficou em 6,2%. No Brasil, a Fipe divulgou que a infla
ção de alimentos em São Paulo chegou a 11,24%. 

A redução nos estoques mundiais já chega a 400 mi
lhões de toneladas, o menor nível em 30 anos. Esse qua
dro agrava disputas políticas e econômicas. "Não há uma 
crise global; há casos isolados", disse à DINHEIRO José 
Graziano, representante da FAO, órgão das Nações 
Unidas para a área alimentar, na América Latina. "O que 
existe é uma política imposta por países ricos que subsi
diam seus agricultores." Quem mais se aprofundou nos 
motivos que levaram ao atual quadro foi o economista 
Marcelo Gingale, do Banco Mundial. Para ele, há cinco fa
tores atuando em escala mundial: o aumento da produção 
subsidiada de biocombustíveis; o incremento dos custos 
com a alta do petróleo, que já chega a US$ 114 o barril, e 
dos fertilizantes; o aumento do consumo em países como 
China, índia e Brasil; a seca e a quebra de safras em vá
rios países; e a crise americana, que levou investidores a 
apostar no aumento dos preços de alimentos em fundos 
de hedge. O dirétor-geral da FAO, Jacques Diouf, concor
dou neste ponto. "A especulação afeta mais do que a polí-

tica de combustíveis", afirmou. "Ainda assim, preços altos 
servem antes de tudo para relançar programas agrícolas 
em países pobres." O Brasil serve como exemplo. No ano 
passado, o País exportou US$ 58 bilhões e os agricultores 
estão expandindo a área plantada. 

O presidente Lula chegou a concordar em um dos pon
tos, no que tange à nova realidade dos emergentes. "O 
alimento está caro neste momento porque o mundo não 
estava preparado para ver milhões de chineses, indianos, 
africanos e brasileiros comerem três vezes ao dia", disse. 
"Temos agora um desafio bom. Qual é? Aumentar a pro
dução agrícola." Neste sentido, o Brasil é privilegiado. É 
um dos poucos países com condições de expandir a área 
plantada. Atualmente, 62 milhões de hectares são utiliza
dos para culturas agrícolas temporárias e permanentes no 

Brasil. Outros cerca de 220 milhões 
de hectares de terra são ocupados 
por pastagem para criação de gado. 
"Em 15 anos, a área usada para a 
agricultura deve aumentar o equiva
lente a 50% do que foi ocupado em 
500 anos de história do Brasil, sem 
prejuízos ambientais", explica o ex-
ministro da Agricultura Roberto Ro
drigues. "E, graças ao aumento de 
produtividade da pecuária, essa ex
pansão se dará sem redução da pro
dução de carne." E um processo que 
está sendo exportado. A índia quer 
firmar parceria com a Embrapa para 
importar a tecnologia brasileira em 
alimentos. Sinal de que o Brasil pode 
ser o salvador da lavoura mundial. 



Separando o joio 
do trigo - ou a 
cana do milho 
SAIBA POR QUE 0 ETANOL 
BRASILEIRO É TÃO BOM E 
O DOS ESTADOS UNIDOS 
TÃO NOCIVO AO MUNDO 

O intenso debate internacional sobre 
inflação alimentar e fome no mundo 

 já elegeu seu vilão. São os biocom-
bustíveis, que passaram a ser cha
mados de "agrocombustíveis", para 

que fique clara a competição entre ál
cool e alimentos. Nesse embate retóri

co, poucos são capa
zes de separar o joio do trigo -
ou melhor, o milho da cana. Nos 
Estados Unidos, o elevado volu
me de dinheiro despejado para a 
produção de etanol de milho tem 
contribuído sim para a disparada 
dos preços dos alimentos no 
mundo. Eles já destinam 138 mi
lhões de toneladas de grãos -
quase uma safra total brasileira 
- para a conversão em etanol. 
Além disso, ocupam 37,5 milhões 
de hectares - quase 80% da área 
plantada no Brasil. A história da 
cana brasileira é totalmente 
distinta. Ela utiliza uma área 
cinco vezes menor e produz 
quase a mesma quantidade de 
álcool, sem um centavo de subsídio. E, em vez de re
duzir a oferta de alimentos, produz o efeito inverso. 
"A cana prat icamente exige a rotação com outras cul
turas , como a soja ou o feijão", diz o ex-ministro da 
Agricultura, Roberto Rodrigues. 

Aqueles que atacam o Brasil, no entanto, já construí
ram uma lógica perversa. Dizem que o avanço da cana 
estaria expulsando a produção de grãos e a pecuária 
para regiões mais remotas, como o Mato Grosso e a 
Amazônia. E é justamente contra isso que o País deve 
se posicionar. "Qualquer estudioso sério sabe que o Bra
sil deve ser visto com olhos diferentes", diz Marcos Buc-

keridge, professor do departamento de botâni
ca do Instituto de Biociências da USP. Compa
rado ao etanol produzido nos Estados Unidos, o 
álcool nacional ganha em preço e em produtivi
dade. No Brasil, cada hectare plantado produz 
cerca de oito mil litros de álcool de cana-de-açú
car e cada litro, do produto custa US$ 0,20. Nos 
Estados Unidos, cada hectare gera 3,2 mil li
tros de combustível extraído do milho, e o litro 
custa US$ 0,47 (gráfico abaixo). Além disso, o 

álcool brasileiro reduz as emissões de gás carbônico 
em 80%, na comparação com a gasolina, enquanto o 
similar americano só reduz em 20%. 0 Brasil ainda 
pode melhorar, ce r tamente , no que t ange aos direi
tos t rabalhis tas . "Queremos apressa r esse deba te e 
es tamos buscando a té certificações internacionais", 
diz Marcos Jank, pres idente da Única, a associação 
dos usinemos. O que rea lmente não se pode acei tar é 
que se ponha o álcool brasileiro e o americano no 

mesmo balaio. 
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