
ONU defende o etanol e ataca os subsídios agrícolas dos países ricos  
Jamil Chade 
 
Petróleo e protecionismo comercial são responsáveis pela crise dos alimentos, diz Ban Ki Moon, 
secretário-geral  
 
Já temendo guerras por alimentos e a queda do crescimento por causa da falta de comida, o 
secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, atacou ontem os 
especuladores e as políticas agrícolas dos países ricos. Para ele, o petróleo, os subsídios e o 
protecionismo comercial, e não o etanol, estão entre os responsáveis pelo atual caos.  
 
Falando na abertura da Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Comércio, em Acra 
(Gana), Ban anunciou a criação de um grupo de personalidades para estudar soluções para a crise 
de alimentos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se dispôs a enviar técnicos para a ONU. 
 
Ban ainda apelou para que haja um plano internacional para evitar um caos e deixou claro que o 
mundo corre o risco de ver os esforços da última década para reduzir a pobreza fracassarem 
diante da alta nos preços de alimentos. “Precisamos de uma revolução verde.” 
 
O chefe da diplomacia da ONU não hesitou em criticar os países que adotam medidas de restrição 
às exportações. “O primeiro dever de um governo é alimentar sua população. Mas esses governos 
precisam resistir ao protecionismo. Os mercados internacionais devem ficar abertos e funcionando 
normalmente”, apelou Ban Ki-Moon. Segundo ele, uma “guerra por alimentos não ajudará 
ninguém”. “Mais comércio, e não menos, é o que nos vai tirar do buraco em que estamos.”  
 
Ban não disfarça a preocupação da ONU com o problema. “O mundo enfrenta uma emergência e 
precisa tomar medidas urgentes para evitar conseqüências políticas e para segurança”, afirmou. 
Ele qualificou a alta nos preços dos alimentos de um “verdadeiro tsunami”.  
 
“O problema é sério”, disse. Em seis meses, a ONU indica que os preços dos alimentos 
aumentaram em mais de 50%. “O arroz tem um novo recorde a cada dia e os protestos estão 
cada vez mais violentos”, alertou, lembrando que o número de países barrando as exportações 
vem se proliferando.  
 
Para Ban, não há dúvidas de que a alta nos alimentos pode simplesmente eliminar os esforços dos 
últimos anos para reduzir a pobreza do mundo. Segundo ele, se a ONU e a comunidade 
internacional não mudarem de estratégia, milhões voltarão para a condição de miséria e as metas 
do milênio não serão atingidas. “Corremos o risco de voltar à estaca zero. Estamos em uma era 
de aumento de incertezas econômicas e ninguém deve ser deixado para trás.”  
 
Ban, como já antecipou o Estado, rejeitou as teorias que apontam o etanol como responsável pela 
alta nos preços. Para ele, o custo do petróleo, dos transportes e as secas tiveram importantes 
impactos. Além disso, o maior consumo de alimentos, especialmente na Ásia, e a especulação 
financeira são elementos que têm agravado a situação.  
 
Ban fez ainda um alerta para os países ricos. “Chegou o momento das nações ricas repensarem os 
programas velhos e fora de moda de subsídios agrícolas.” Para ele, não há dúvidas de que essa 
prática contribui para a emergência, distorcendo mercados e punido os mais pobres. 
 
Para a ONU, está na hora de a Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) ser 
concluída e de os subsídios serem eliminados. “Se não conseguirmos eliminar essas relíquias 
agora com os preços altos, quando conseguiremos?”, questionou o secretário-geral. 
 



Essa avaliação é compartilhada pelo Itamaraty, que acredita que nunca houve um momento tão 
propício como agora para a conclusão da Rodada Doha, exatamente pela pressão causada pela 
inflação dos alimentos. 
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Ban Ki-Moon 
Secretário-geral da ONU 
 
“O primeiro dever de um governo é alimentar sua população. Os mercados internacionais devem 
ficar abertos e funcionando normalmente.” 
 
“Uma guerra por alimentos não ajudará ninguém.” 
 
“O arroz tem um novo recorde a cada dia e os protestos estão cada vez mais violentos.” 
 
“Mais comércio, e não menos, é o que vai nos tirar do buraco em estamos.” 
 
“Chegou o momento das nações ricas repensarem os programas velhos e fora de moda de 
subsídios agrícolas.” 
 
“Se não conseguirmos eliminar essas relíquias agora com os preços altos, quando 
conseguiremos?” 
 

 
Leia mais: 
 
Ajuda é maior do que a dada a agricultores da África  
Jamil Chade 
 
ONU quer fomentar produção local para diminuir dependência de doações estrangeiras  
 
Em meio ao calor de 40 graus, mosquitos e falta de higiene, o hospital infantil na periferia de 
Acra, em Gana, é obrigado a distribuir alimentos produzidos na França e subsidiados pelo governo 
de Paris. 
 
Sem uma agricultura capaz de fornecer comida à população, os países africanos vêm apelando 
cada vez mais para as doações internacionais. Agora, a ONU quer acabar com essa prática que 
deixa o setor agrícola africano fragilizado. 
 
Por dia, os produtores dos países ricos recebem mais subsídios que o Banco Mundial (Bird)destina 
por ano para toda a agricultura africana nos 54 países do continente.  
 
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, quer acabar com os esquemas dos governos dos EUA e 
da Europa de distribuir alimentos aos países mais pobres com produtos cultivados pelos seus 
próprios agricultores. Além de pedir a abertura dos mercados, Ban defendeu mais incentivos para 
a produção de comida na África e admitiu rever a estratégia de distribuição da ONU. 
 
Até hoje, grande parte dos produtos enviados às regiões mais miseráveis são cultivados nos 
países ricos. O governo americano promete recursos para alimentar os países na África. Mas, na 
realidade, esse dinheiro vai para os bolsos de seus agricultores. O governo compra os alimentos 
nacionais e os envia às populações famintas.  
 



Para os mais críticos, o esquema serve para subsidiar de forma indireta os próprios produtores 
americanos e europeus. Agora, a ONU quer rever esse esquema, até mesmo dos pacotes de 
alimentos vindos da França. 
 
Segundo a Unicef, até hoje os pacotes de alimentos franceses com um preparado de leite, 
legumes, açúcar e vitaminas custavam mais barato que comprar alimentos locais. Mas, com anos 
de práticas parecidas a essa, o setor agrícola africano foi à falência. Com a alta nos preços dos 
produtos e o aumento do número de crianças malnutridas, os pacotes de alimentos franceses 
estão pesando cada vez mais nas contas da ONU e do Ministério da Saúde local.“Nunca vimos 
tantas crianças chegando abaixo do peso”, afirmou Peace Gyoki, enfermeira do hospital visitado 
pelo Estado em Gana.  
 
Representantes da Unicef revelaram que os pacotes passariam a ser produzidos localmente e que 
a própria ONU faria investimentos em fábricas. A iniciativa faz parte do que o Bird chama de o 
“New Deal da Agricultura mundial”, para incentivar a produção local.  
 

 
Leia mais: 
 
Lula pede estudo sobre crise de alimentos  
Jamil Chade 
 
O governo brasileiro quer que a Organização das Nações Unidas (ONU) faça um estudo detalhado 
sobre a situação da crise de alimentos no mundo e de seus motivos. 
 
O objetivo foi interpretado pela ONU como uma tentativa de garantir um documento que prove, 
de forma definitiva, que o etanol não é o culpado pela alta nos preços das commodities e desfazer 
as críticas contra o carro-chefe da diplomacia brasileira: o biocombustível.  
 
Ontem, em conversa de uma hora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a aprovação do 
secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, para a expansão dos programas de etanol. Já Ban pediu o 
apoio do presidente brasileiro para a realização de uma cúpula de chefes de Estado para tratar da 
crise.  
 
“O etanol não é o culpado”, afirmou Ban ao Estado ao deixar a reunião com Lula. Diante dessa 
posição do secretário-geral da ONU, Lula aproveitou para insistir por um estudo detalhado que 
mostre quem são os responsáveis.  
 
O presidente ainda convidou Ban para uma conferência internacional que o Brasil vai realizar em 
novembro para debater o futuro do etanol.  
 
Para lidar com a crise imediata, a ONU anunciou a criação de um grupo de trabalho que vai 
estudar não apenas o pedido do Brasil, mas também como garantir a segurança alimentar, 
produtividade agrícola, a utilização de terras e mecanismos de financiamento. “Temos todo o 
apoio do Brasil para atuar”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas. 
 
Ban ainda trabalha nos bastidores para a convocação de uma cúpula e, assim, garantir apoio a 
suas idéias.  
 
“Peço aos líderes da comunidade internacional que sentem juntos e dêem ao tema total atenção. 
O mundo precisa tomar medidas urgentes”, apelou o secretário-geral. 
 
A preocupação de Ban é que a crise no setor de alimentos possa desencadear outras crises, até 
mesmo de segurança internacional. 
 



 
Leia mais: 
 
'Subsídios milionários são como uma droga'  
Tânia Monteiro 
 
Para Lula, as maiores vítimas desse tipo de benefício são os produtores agrícolas dos países mais 
pobres  
 
No discurso de abertura da 12ª Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento 
(Unctad), em Gana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou os subsídios pagos pelos 
países desenvolvidos aos agricultores a uma droga.  
 
“Os subsídios milionários pagos pelos tesouros dos países ricos são como uma droga que 
entorpece e vicia seus próprios produtores, mas cujas maiores vítimas são os agricultores das 
nações mais pobres”, afirmou Lula, em discurso lido ao lado do secretário-geral da ONU, Ban Ki-
Moon, que endossou suas teses.  
 
Lula avisou que “é preciso estar alerta contra a tentação de países ricos de acentuar suas práticas 
protecionistas” e considerou “igualmente prejudiciais (aos países pobres) as iniciativas de 
perpetuar relações de dependência através da criação de entraves à expansão do comércio Sul-
Sul”. 
 
Dando prosseguimento à cruzada que iniciou na Europa, na semana passada, de resposta aos 
ataques dos países desenvolvidos aos biocombustíveis, o presidente reiterou que “não há 
contradição entre a busca de fontes alternativas de energia e o desenvolvimento de padrões 
agrícolas que garantam a segurança alimentar”. O presidente acrescentou que as estatísticas 
estavam aí para atestar a sua certeza, já que “os níveis de desnutrição no Brasil caíram ao 
mesmo tempo em que aumentou a produção e o uso do etanol, contribuindo para reduzir as 
emissões de CO2”. 
 
Lula tratou do tema por duas vezes ontem, em discursos, e na conversa com Ban Ki-Moon. 
Repetirá o discurso nas falas de hoje, quando se despedirá da Unctad e retornará ao Brasil, depois 
de três dias em Gana.  
 
Ontem pela manhã, ao inaugurar a sede da Embrapa em Gana, que beneficiará com pesquisa 
todos os países africanos, Lula se confessou surpreso com a quantidade de adversários aos 
biocombustíveis, pois se trata de um “combustível verde”, menos poluente, gerador de emprego e 
de desenvolvimento para os países pobres. “Eu imaginava que não iríamos ter muitos adversários 
no mundo desenvolvido”, observou. “Afinal de contas, o mundo todo está de acordo que é preciso 
reduzir o aquecimento do planeta e a emissão do CO2.”  
 
Lula acusou os países desenvolvidos de “falta de sensibilidade” por sobretaxem o etanol brasileiro, 
mas não fazerem o mesmo com o petróleo, que ultrapassou a US$ 100 o barril (já se aproxima de 
US$ 120) e tem impacto no preço dos alimentos.  
 
Lula disse ainda que só quer alertar que os países emergentes e pobres “têm a solução” para o 
problema do aquecimento global e uma fonte alternativa ao petróleo. Ressaltou ainda que, 
embora o Brasil seja hoje um grande produtor de petróleo, não abandonará o projeto dos 
biocombustíveis.  
 
Lembrou, por exemplo, que Gana já está produzindo 150 milhões de metros cúbicos de etanol e a 
produção dos próximos dez anos está toda vendida para a Suécia. Essa experiência, comentou, 
poderia ser repetida por outros países africanos. 
 



DOHA 
 
No discurso na Unctad, Lula ressaltou a importância do G-20 e afirmou ser uma “tarefa inadiável” 
alcançar êxito nas negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). “O 
sistema multilateral de comércio deve contribuir - e contribuir já - para um desenvolvimento 
eqüitativo, baseado em regras não-discriminatórias”, afirmou Lula.  
 
Ao destacar que o intercâmbio entre os países do Sul diminuiu sua dependência em relação aos 
países do Norte, Lula disse que, com isso, o Brasil reduziu a vulnerabilidade de sua economia . 
 

 
Leia mais: 
 
'Dia de domingo, não uso gravata'  
Tânia Monteiro 
 
Lula brinca em meio a inaugurações  
 
Ao som do jingle das campanhas eleitorais do PT - “ Olê Olê Olá, Lula, Lula” -, os integrantes da 
escola de samba da comunidade Tabom, formada por descendentes ex-escravos que retornaram 
do Brasil no século 19, encerraram o desfile que fizeram para o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, na manhã de ontem.  
 
A letra da música não era cantada, apenas tocada em cornetas e acompanhada por batuques, até 
porque ninguém fala português na comunidade. A apresentação foi feita após a reinauguração da 
Brazil House, ou Casa Brasil, um projeto que contou com a intermediação do governo e custou 
US$ 100 mil, mas foi pago por duas empresas privadas brasileiras. 
 
Vestindo uma camisa azul, com desenhos de símbolos tradicionais da cultura ganense, 
comumente usada pelo povo africano, Lula conheceu a casa reformada e posou para foto ao lado 
do líder da comunidade Tabom, Amim Azumah, ao lado de um trono.  
 
Esta é a segunda vista à comunidade Tabom, que tem esse nome porque, quando seus 
descendentes ganharam a liberdade no Brasil e retornaram à África, somente sabiam falar 
português. Quando chegaram a Gana, usavam cumprimentos tradicionais no Brasil e sempre 
perguntavam aos ganenses “Como está?” e os ensinaram a responder “Está bom”. Daí o nome da 
comunidade Tabom. Hoje, ninguém mais fala português. 
 
Depois da visita à Casa Brasil, o presidente foi inaugurar a sede da Embrapa. Lula começou seu 
discurso de improviso, e brincou com o fato de o presidente de Gana, John Kufuor, estar usando 
terno no calor de 35 graus sob o sol do meio-dia.  
 
“Vossa Excelência está percebendo que dia de domingo o presidente do Brasil não usa gravata. 
Sobretudo porque o calor de Gana é mais forte do que o calor mais forte do Brasil. Mas é 
exatamente envolvido por esse calor que eu queria dizer o meu sentimento neste momento”, 
afirmou Lula, provocando risos em todos.  
 
Bem-humorado, o presidente de Gana respondeu que admirava Lula e se confessou um “escravo 
do protocolo” por ter de usar terno em cerimônias.  
 
“Receio que nós temos de sofrer com o protocolo”, disse Kufuor, ao comentar que o presidente 
Lula “não se importava” com isso. 
 



“Por isso gosto mais de você agora”, respondeu. À tarde, no entanto, para a cerimônia de 
abertura da reunião da Unctad, conferência da ONU para comércio e desenvolvimento, Lula usou 
terno e gravata. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 2008, Economia, p. B1-B3. 


