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MUNDO JÁ VIU ESSE FIL-

me. Nos anos 70, depois
de duas décadas de cres-
cimento com baixos ní-
veis de inflação nos Es-
tados Unidos, na Europa
e em boa parte do então

chamado Terceiro Mundo, o preço do pe-
tróleo e dos alimentos disparou. Em no-
vembro de 1973. quando o consumo mun-
dial de petróleo crescia cerca de 5% ao
ano, os países árabes cortaram 25% de sua
produção a fim de forçar uma escalada de
preços — e para se vingar dos america-
nos e dos europeus por seu apoio a Israel.
O resultado da manobra, que entrou para
a história como o "grande choque do pe-
tróleo", foi avassalador: um ano depois, o
preço do barril havia quadruplicado, en-
quanto filas quilométricas se formavam
nos postos de gasolina americanos. Na épo-
ca, no auge da Guerra Fria. a União So-
viética enviou agentes aos Estados Uni-
dos, ao Canadá e à Austrália para comprar



no país. Panelaços semelhantes vêm pipo-
cando por todo o mundo — da Indonésia
ao Haiti, do Paquistão à África do Sul. Na
Argentina, diante de baixos estoques de tri-
go, o governo proibiu aexportação do pro-
duto. Até no Brasil, país conhecido como
um dos principais celeiros do mundo, o mi-
nistro da Agricultura, Reinhold Stephanes,
ameaçou seguir o exemplo argentino para
tentar conter a escalada do preço do arroz.
Segundo a Organização das Nações Uni-
das, nos últimos três anos o preço dos prin-
cipais alimentos subiu 83% globalmente.
Só no último ano. a cotação do petróleo,
que influencia toda a economia mundial.

tária adequada. É por isso que, hoje, todos
os bancos centrais sérios trabalham com
autonomia. Há também uma percepção mui-
to mais clara do papel das políticas mone-
tárias. 'Antigamente havia uma noção de
que era possível uma troca, permitindo um
pouco de inflação para gerar crescimento e
emprego'', diz Alexandre Schwartsman.
economista-chefe do banco Real. 1LAgora
sabemos que ceder terreno à inflação torna
muito mais difícil e caro o ajuste depois."
Além disso, houve uma bruta! evolução nas
armas à disposição das autoridades. "Os
bancos centrais aprenderam muito. Nin-
guém imagina a volta do controle de pre-

milhoes de toneladas de trigo e milho. Em
alguma medida, o plano soviético pressio-
nou o preço dos cereais nesses países, que
já enfrentavam a escassez de alimentos.
Além disso, na África, a combinação de
secas com governos corruptos encareceu
ainda mais a comida, matando dezenas de
milhares de pessoas na Somália e na Etió-
pia. São cenas que pareciam fazer parte
apenas dos livros de história — até agora.
Nos últimos meses, diferentes países têm
assistido a uma firme escalada da inflação.
Na Venezuela, os índices de preços atin-
gem alta anual de 25%, enquanto na Chi-
na e na Argentina ela beira 10%. A infla-
ção americana chegou a 4% ao ano, ante
uma média de 2,8% nos sete anos anterio-
res — e as apostas são de novas altas. Três
décadas depois, a carestia do petróleo e dos
aumentos volta a assombrar o planeta.

Em janeiro, uma multidão enfurecida to-
mou as ruas da Cidade do México para pro-
testar contra o preço de um alimento bási-
co, a tortilla. que subiu 400% no último ano

quase dobrou. "Chegamos a um ponto em
que temos de voltar a nos preocupar com a
inflação", disse recentemente Paul Volcker.
o prestigiado ex-presidente do banco cen-
tral americano, o Federal Reserve, durante
uma palestra em Nova York. Foi sob a mão-
de-ferro de Volcker, e com Ronald Reagan
na Presidência, que no começo dos anos
80. depois de uma década da chamada es-
tagflacão — marcada por altas taxas de in-
flação e crescimento medíocre —, os Esta-
dos Unidos se recuperaram. Ortodoxa, a
política monetária de Volcker elevou dras-
ticamente os juros americanos para 21,5%
ao ano. induzindo uma recessão que viria
a diminuir o consumo e a aumentar o de-
semprego. O remédio amargo funcionou:
a inflação, que atingira 13,5% em 1981,
caiu para 3,2% em 1983.

Talvez ainda mais importante do que o
resultado em si tenha sido a lição que ficou
para os bancos centrais. A primeira; sem
independência, seja legal. seja operacional,
não há como conduzir uma política mone-

ços. que já foi uma realidade até nos Esta-
dos Unidos", diz o economista José Ale-
xandre Scheinkman, professor da Univer-
sidade Princeton. Como observa Scheink-
man, desde então o mundo adquiriu duas
sofisticadas ferramentas: o sistema de me-
tas e o câmbio flutuante. Adotado por de-
zenas de países, o sistema de metas permi-
te que os bancos centrais calibrem suas po-
líticas monetárias, controlando e adminis-
trando as expectativas sobre o aumento de
preços. As metas ajudam a sinalizar para o
mercado que a inflação não vai sair do con-
trole — e só isso já faz diferença. Nos anos
70, os bancos centrais não levavam cm con-
ta as expectativas para decidir se era neces-
sário ou não mexer nos juros.

NADA DISSO, PORÉM, INDICA que a ta-
refa de controlar a inflação será simples.
Em tempos de globalização, a luta contra
a alta de preços mobiliza um vasto, eclé-
tico e muitas vezes dissonante grupo de
atores. No que toca aos bancos centrais, a
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incerteza e os limites operacionais criados
por novos produtos financeiros, como os
fundos de derivativos mais arrojados, sig-
nificam um sério constrangimento adicio-
nal. "Hoje, os bancos centrais operam num
ambiente em que a política monetária in-
fluencia apenas uma pequena parte das
flutuações na liquidez mundial", escreveu
recentemente, num artigo para o jornal in-
glês Financial Times, o economista egíp-
cio Mohamed El-Erian, ex-professor da
Universidade Harvard e atual diretor da
administradora de recursos Pinico, com
750 bilhões de dólares sob sua guarda. "Os
desafios são maiores para o Federal Re-
serve, que tem mandato duplo para con-
trolar a inflação e manter o crescimento
econômico e o nível de emprego." El-Erian
refere-se ao dilema do presidente do Fed,
Ben Bernanke, que. a fim de estimular o
consumo e evitar a recessão americana,
desde janeiro já cortou os juros em 2 pon-
tos percentuais, para os atuais 2,25% ao
ano — uma taxa de juro negativa, consi-
derando que a inflação está na casa de 4%.
Por outro lado, esse ciclo de frouxidão
monetária americana tem pressionado a
inflação e intensificado a desvalorização
do dólar. No último ano, a moeda ameri-
cana caiu 13% em relação ao euro e 17%
em relação ao real. O que assusta no atual
surto inflacionárío americano não é o nú-
mero absoluto, pois ainda se encontra num
nível baixo, mas a velocidade da subida.
Há pouco mais de um ano, a inflação nos
Estados Unidos estava abaixo de 3%.
Diante do risco de descontrole, a previ-
são do mercado financeiro é que o Fed
não reduza mais os juros.

No Brasil de 2008, sob o comando de
Henrique Meirelles, declarado admirador
de Paul Volcker, o Banco Central não tem
hesitado em tomar a direção oposta do Fed
de Bemanke. Diante de uni aumento ex-
pressivo no consumo das famílias, de 8,6%
no ano passado, e do repique no preço de
alimentos, sobretudo o trigo e o leite, a luz
amarela acendeu para o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom), do BC. Além dis-
so, devido ao enfraquecimento do dólar e
ao aumento das importações, o país come-
çou a apresentar novamente déficits em
conta corrente. No finai de abril, depois de
considerar esses fatores — e também o ir-
responsável aumento dos gastos do gover-
no —, numa decisão controversa o BC re-
solveu elevar a taxa de juro em meio pon-

to, para Í l .75%, sinalizando ainda que mais
aumentos podem ocorrer até o finai do ano.
"No Brasil, é necessário afinar a política
monetária com a fiscal, de modo que, em
tempos de crescimento forte, o governo
corte os gastos, fazendo o oposto durante
tempos de recessão", diz o economista Sa-
lomão Quadros, coordenador de análises
econômicas da Fundação Getulio Vargas
de São Paulo. Como não é o que ocorre, o
trabalho pesado fica todo para o BC.

É PRECISO QUE SE DIGA QUE PARTE do
problema inflacionário mundial deriva de
uma boa notícia — há cada vez mais gen-
te consumindo. Isso fica claro quando se
olha para o peso crescente de grandes eco-
nomias emergentes. Nos anos 70, os Es-

tados Unidos detinham metade da econo-
mia mundial. Hoje, a fatia americana na
produção de riquezas do planeta, medida
em dólares, encolheu para 28%. E. apesar
de ainda representarem modestos 7% da
economia global. China e índia são ern
boa medida responsáveis pelo aumento
explosivo do consumo de matérias-primas
e pela conseqüente escalada de preços.
"Diferentemente dos anos 70, a principal
causa do surto inflacionário de hoje não é
o choque de oferta, e sim o forte cresci-
mento da demanda mundial", diz o eco-
nomista Edward Amadeo. sócio do Gávea
Investimentos. "Ao que tudo indica, a al-
ta de preços da energia e da comida deve
demorar a ceder." A principal razão para
isso está no descompasso entre o cresci-



mento da demanda e o da oferta. No caso
da comida, desde 1970 a produção de grãos
dobrou no planeta e o mesmo aconteceu
com a população global. Mas. à medida
que prosperam, os chineses e os indianos
— e também os brasileiros — consomem
menos vegetais e passam a comer mais
carne. Essa mudança estrutural de hábitos
gera um enorme impacto sobre os recur-
sos naturais. De acordo com a ONU, en-
quanto são necessários 2 000 litros de água
para produzir l quilo de trigo, para l qui-
lo de carne bovina são gastos 13 000 li-
tros de água. Nesse ambiente de estoques
cada vez mais apertados, a mudança cli-
mática, que na última década vem casti-
gando com severas secas a Austrália, um
dos maiores produtores mundiais de ali-
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mentos, pressiona ainda
mais as cotações.

Assim como no passa-
do, hoje também são gran-
des a tentação e a pressão
para buscar culpados que
sejam facilmente reconhecidos pelas mul-
tidões nas ruas e que justifiquem a espiral
inflacionária. Parte dos americanos ainda
culpa exclusivamente os árabes e os rus-
sos pela estagflação nos anos 70. Mas, em
grande medida, aquela crise foi causada
pela política econômica frouxa do então
presidente americano Richard Nixon ern
plena campanha para reeleição. Da mes-
ma forma, hoje, os biocombusiíveis e os
especuladores que operam nos mercados
futuros de matérias-primas despontam co-
mo os culpados. Em 2007. o operador John
Paulson. dono de uma gestora de fundos
de hedge que leva seu norne, lucrou 3,7
bilhões de dólares apostando pesadamen-
te nos mercados agrícolas e no petróleo.
Diante da publicidade negativa gerada pe-
Jos lucros extraordinários num momento
penoso para os americanos, Paulson tem
evitado os jornalistas.

Mas quem tem apanhado mais da im-
prensa e de autoridades internacionais são
os biocombustíveis. No começo de abril,
o porta-voz para o programa de alimenta-
ção das Nações Unidas, o suíço Jean Zie-
gier, acusou os biocombustíveis de ser um
"crime contra a humanidade". O equívo-
co de Ziegler é não separar o etanol brasi-
leiro, feito com base na cana-de-açúcar, do
americano, produzido com milho. Enquan-
to o álcool brasileiro não afeta a produção
de alimentos, nos Estados Unidos cerca de
um quarto de todo o milho produzido é des-
viado para a produção de combustível —
o que parece um modelo inviável. A solu-
ção pode estar na segunda geração de eta-
nol, a ser feita de celulose, pois o milho
deixaria de ser matéria-prima do biocom-
bustível. Essa tecnologia, porém, ainda não
se tornou viável comercialmente.

Quando se olha para o passado, apren-
de-se que a solução para choques como o
do petróleo passa mais pelo avanço da ofer-
ta do que pelo corte da demanda. Naque-
le perigo, a salvação foi a descoberta de
novas reservas de petróleo no golfo do Mé-
xico e no mar do Norte. Atualmente, as re-
servas do pré-sal da costa brasileira, ain-
da não totalmente comprovadas, despon-
tam como as maiores descobertas de pe-

tróleo desde os anos 70 (veja reportagem
na página 134). Um raciocínio semelhan-
te aplica-se aos alimentos. A resposta equi-
vocada à crise — e já ensaiada no Brasil
pelo Ministério da Agricultura — aponta
para o controle de preços e a taxação de
exportações de produtos em falta no mer-
cado. A verdadeira solução não é milagro-
sa nem inclui decisões arbitrárias dos go-
vernos. A saída passa pela inovação tec-
nológica, com o desenvolvimento de se-
mentes mais resistentes às pragas e às mu-
danças climáticas, e pela expansão das la-

vouras para áreas hoje usadas como pas-
tagens. Ou seja, investimentos e estímulo
ao aumento da produção. Outro requisito
fundamental são regras econômicas está-
veis e o respeito ao direito de proprieda-
de, sem as constantes ameaças de inva-
sões, como as do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra. Com essa re-
ceita, o agronegócio brasileiro tem tudo
para ajudar a encher as panelas do plane-
ta e baixar a pressão sobre os preços.

Com reportagem de Eduardo Pcrgurier
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