
América Latina sentirá efeitos da crise de alimentos, diz ONU 
 
A América Latina não está imune à crise alimentar, mesmo sendo um dos principais locais de 
produção agrícola do planeta. Dez milhões de latino-americanos podem se somar à camada 
mais miserável da população mundial diante da crise com a alta dos preços dos alimentos no 
mundo. Dados da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) e das Nações Unidas 
(ONU) alertam que a crise atinge já todos os continentes. Na região, os mais afetados são os 
centro-americanos. 
 
A ONU publicou ontem um mapa da nova cara da fome no mundo, alertando que 100 milhões 
de pessoas já são atingidas e que o esforço de promover o desenvolvimento das regiões mais 
pobres do mundo nos últimos sete anos pode ser perdido com a atual crise. 
 
Na América Latina, o caso mais grave é do Haiti. A ONU conta com apenas 13% dos mais de 
US$ 100 milhões que pediu para os governos para dar de comer a 1,7 milhão de pessoas no 
país. Em El Salvador, a população passou a comprar metade dos alimentos que adquiria há 18 
meses. 
 
Na Nicarágua, o preço da tortilla aumentou em 54% em um ano, contra 17% na Guatemala. 
Isso diante da alta de 100% no preço do milho em toda a América Central. Outro problema é a 
alta no preço do feijão, alimento de base para a região. 
 
Segundo um levantamento do governo americano, a diferença entre o que a América Latina 
produz em alimentos e o que é consumido pela classe mais pobre está crescendo, mesmo 
diante do cultivo recorde no continente. De acordo com o Ministério da Agricultura dos Estados 
Unidos, a região pode passar por um "choque alimentar" nos próximos dez anos se o modelo 
agrícola não for modificado. O gap alimentar seria três vezes maior na América Latina que na 
Ásia ou na África. 
 
Diante da situação, a ONU iniciou nesta semana um estudo para tentar ajudar os governos 
latino-americanos a contornar a crise. Um plano será apresentado a cada um dos países mais 
afetados na América Central. Mas a ONU admite que não tem um receita para evitar que a 
pobreza aumente na região.  
 
"Deixem-me simplesmente enfatizar a gravidade da emergência e a necessidade de uma 
reação urgente", disse secretário-geral da ONU Ban Ki-Moon. 
 
"A primeira coisa que farei, de volta aqui a Nova York, será colocar a nossa força-tarefa contra 
a crise global alimentar a toda velocidade", disse Ban, acrescentando que tal força-tarefa 
realizará sua primeira reunião na segunda-feira que vem. 
 
No mesmo dia, a ONU afirmou que os Estados Unidos e a União Européia (UE) devem 
reconsiderar suas metas de biocombustíveis que têm ajudado a elevar os preços dos 
alimentos, já que fazem com que produtos que serviriam à alimentação sejam destinados à 
produção de energia. 
 
Segundo Jeffrey Sachs, economista e conselheiro especial da ONU, metas para produzir mais 
combustíveis que liberam menos dióxido de carbono "não fazem sentido agora em um cenário 
de escassez global de alimentos". "Nos EUA, cerca de um terço da safra de milho este ano será 
destinado à produção de biocombustível, e isso é um grande golpe para a oferta mundial de 
alimentos, então esses programas deveriam ser reduzidos de forma significativa", 
argumentou. 
 
Até agora, o programa de biocombustíveis dos EUA tem tido mais impacto na escassez de 
alimentos, mas os planos da UE para aumentar rapidamente a produção nos próximos anos 
também podem começar a ter conseqüências. "Na realidade, nenhum desses programas faz 
muito sentido em termos de efeito ambiental, de equilíbrio energético ou impacto alimentar. 
Então, eu defendo uma reconsideração de ambos sob as novas condições de mercado", 
declarou.  



 
Segundo Sachs, é injusto culpar os especuladores financeiros pela disparada dos preços de 
produtos como trigo e arroz.  
 
Ásia 
 
A Índia pode ter que suspender as operações com mais contratos futuros de alimentos, pois 
cresce a pressão política para que se faça alguma coisa para conter a inflação, disse o ministro 
da Fazenda, Palaniappan Chidambaram. Atualmente está proibida a negociação com os 
contratos futuros de trigo e arroz. 
 
A disparada dos preços dos alimentos está se tornando uma séria ameaça à inflação na Ásia e 
pode reduzir em média em mais de 4 pontos porcentuais o crescimento econômico de países 
em desenvolvimento na região no ano que vem, advertiu o Banco Asiático de Desenvolvimento 
(BAD). 
 
O banco afirmou que as Filipinas são a economia que corre mais risco em virtude do 
crescimento dos custos alimentares.  
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