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Os preços de alimentos, que dispararam nos últimos 12 meses e desencadearam uma 
turbulência política e econômica mundial, finalmente mostraram os primeiros anais tentativos 
de estabilização. 
 
O índice de preços de alimentos compilado pela Organização de Alimentos e Agricultura 'FAO), 
da ONU, considerado a melhor medida de inflação mundial de alimentos, registrou em ibril seu 
primeiro declínio em 15 meses, devido à queda nos preços do trigo, laticínios, açúcar e soja. 
 
José Maria Sumpsi, diretor-geral-assistente da FAO, disse ao 'Financial Times" nesta semana 
que, com exceção do milho e do arroz, a inflação de alimentos pareceu estar "atingindo seu 
pico", embora Sumpsi não espere que os preços comecem a cair. 
 
Esses comentários, corroborados por outros altos funcionários da ONU, e a queda no índice são 
as sinais mais animadores desde que irrompeu uma crise mundial de alimentos, no início do 
segundo semestre do ano passado, mas não implicam ainda que os problemas terminaram. 
 
O índice da FAO para abril, que será publicado ainda neste mês, caiu para 216,7 pontos, de 
revisados 217 pontos em março, após ter subido 52% nos últimos 12 meses, de acordo com 
um funcionário que teve acesso ao índice. 
 
A última vez em que o índice de preços de alimentos da FAO registrou uma queda mensal foi 
em janeiro de 2007, mas essa queda revelou-se apenas um soluço. Desta vez, os funcionários 
da FAO estão mais confiantes em que alguns preços deixarão de subir, ou mesmo cairão, à 
medida que agricultores plantarem mais para aproveitar os preços recordes, e sob condições 
climáticas melhores do que no ano passado. 
 
Mas especialistas advertiram que os preços podem continuar em alta por causa do crescente 
plantio para obtenção de biocombustíveis e do mau tempo, como no caso do ciclone em 
Mianmar. 
 
Eles disseram que os preços no varejo poderão também seguir em alta mesmo se houver uma 
estabilização da inflação de alimentos no atacado, enquanto as companhias conseguirem 
repassar aumentos anteriores ao consumidor. 
 
A crise dos alimentos, no entanto, poderá ser ampliada se países em desenvolvimento virarem 
as costas para o mercado internacional e concentrarem-se na auto-suficiência. A avaliação é 
de autoridades da ONU e dos EUA, que temem o retorno de uma onda protecionista dos 
alimentos, como reflexo da crise no setor. 

 
Leia mais: 
 
IPC fica abaixo do esperado nos EUA, mas alimentos disparam 
 
Os preços ao consumidor nos EUA subiram menos do que o previsto em abril. Isso reflete a 
queda nos preços de mobiliário e hospedagem, que contrabalançaram o maior salto nos 
alimentos já registrado nos últimos 18 anos. 
 
O índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,2% em abril, após avanço de 0,3% em março. 
O núcleo do IPC, que exclui os preços de alimentos e combustíveis, subiu 0,1%, contra 0,2% 
em março. O preço dos alimentos, que perfaz cerca de 20% do IPC, saltou 0,9%, a maior alta 
desde janeiro de 1990. 
 
As empresas estão segurando os preços em patamares baixos para atrair os clientes, depois 
de a economia dos EUA ter tido nos dois últimos trimestres o menor crescimento desde a mais 
recente recessão. A desaceleração do núcleo do IPC é uma boa notícia para o Fed (o BC dos 
EUA), que considerava "alta" a incerteza com a inflação. 



 
"Realmente parece que estamos começando a ter alguma melhora real nesse ponto", disse 
Michael Feroli, economista do JPMorgan Chase. "É uma boa notícia para o Fed." 
 
Economistas previam que o IPC subiria 0,3%, e o núcleo, de 0,2%. 
 
Os preços aumentaram 3,9% nos 12 meses até abril, menos que o ganho anual de 4% 
apurado em março. O núcleo do índice entre maio de 2007 e abril de 2008 registrou alta de 
2,3%, depois de um aumento de 2,4% nos 12 meses até março. 
 
Os preços da gasolina caíram 2%. Já óleo combustível teve alta de 4,4% e o gás natural, de 
4,8%. 
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