




(Abef), e membro do Conselho Supe-
rior do Agronegócio da Fiesp, diz
achar estranho que seja apontada,
como causa da elevação dos preços
dos alimentos, somente a ampliação
da produção de biocombustíveis.
"Esquecem de citar, por exemplo, a
vertiginosa alta das cotações interna-
cionais do petróleo, que afetam itens
essenciais da planilha de custos dos
produtores rurais, como o frete e o
preço dos fertilizantes."

Turra rebate também as acusações
de que áreas da região amazônica têm
sido afetadas pelo crescimento da pro-
dução de biocombustíveis. Ele lembra
que o Brasil tem pautado a expansão
de sua produção agrícola pela produti-
vidade. "Há dez anos, produzíamos 80
milhões de toneladas em 40 milhões
de hectares; atualmente, produzimos
137 milhões de toneladas em 53
milhões de hectares", compara. "E es-
sa expansão não está ocorrendo em
regiões da floresta amazônica, da
Mata Atlântica ou de qualquer outra
área de proteção ambiental. Temos,
ainda, mais 90 milhões de hectares de

cerrado que podem ser ocupados pela
agricultura", acrescenta.

Múltiplas causas. Para Roberto Rodri-
gues, a alta dos preços dos alimentos
está apoiada em um conjunto de fato-
res. Houve, segundo ele, um aumento
de distribuição de renda nos países

emergentes que ampliou, de forma sig-
nificativa, o consumo de alimentos. "O
presidente Lula tem razão quando afir-
ma que o pobre está comendo mais",
concorda também Benedito da Silva.

Ocorreu, ainda, a redução na oferta
de alimentos provocada por secas
registradas em várias regiões do globo.

As cotações mundiais do trigo,
por exemplo, apresentaram aumento
de 77% em 2007. Em países
emergentes, como a China e a Rússia,
os índices de inflação estão na casa
de, respectivamente, 8,3 e 12,7%,
causando preocupações aos governos.
Na Ucrânia, a inflação atingiu um índice
de 26,2%, puxada por um aumento
de cerca de 40% nos preços dos
alimentos. Até mesmo na rica Europa,
foi constatada uma elevação de 3,6%
no período de 12 meses encerrado

em março último, uma taxa pelo menos
l ponto porcentual acima do que seria
considerado normal no continente.

Entre nossos vizinhos, ocorrem
efeitos semelhantes. A Bolívia, o país
sul-americano mais pobre, está sendo
afetada por uma inflação que deve
fechar 2008 em 24%. A Venezuela
registrou em 2007 a maior inflação
do continente, com um índice de
22,5%, e enfrenta um problema de
desabastecimento, agravado pela
recente crise política com a Colômbia.



"Muita gente esquece, por exemplo,
que houve secas no Brasil entre 2005 e
2006 que determinaram uma diminui-
ção da produção de grãos da ordem de
40 milhões de toneladas", diz Rodri-
gues, acrescentando que essas que-
bras influíram para a redução dos esto-
ques mundiais de alimentos. 'Temos,

portanto, um crescimento da demanda
enquanto ocorreu uma redução da
oferta mundial de alimentos."

O já mencionado efeito negativo
da disparada do petróleo também é
considerado determinante para a
escalada dos preços agrícolas. As
cotações do petróleo atingiram, no

final de abril, a marca de US$ 114 o
barril, o que representa um aumento
de cerca de 25% em um ano e o sétimo
recorde consecutivo de preços batido
pela commodity. Esse aumento pres-
sionou bastante os preços de insumos
agrícolas. "Os fertilizantes, por exem-
plo, subiram 50% no ano passado no
Brasil", diz Rodrigues.

Os subsídios à produção agrícola
dos países europeus são outro fator
que altera a relação entre oferta e de-
manda de alimentos no mundo, acres-
centa André Diz, economista da So-
ciedade Rural Brasileira (SRB). "Em
países ricos, os subsídios inibem o
crescimento da produção de alimen-
tos em países em que essa mesma
produção é mais competitiva", afirma
o economista da SRB.

Rodrigues acrescenta que um
componente adicional da alta dos
preços dos alimentos é a especulação
financeira. De acordo com ele, muitos
fundos de investimentos que opera-
vam no segmento imobiliário norte-
americano, com a crise no setor, se
deslocaram para o mercado de com-

A Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO) já registrou
distúrbios em 27 países do
Terceiro Mundo. No Haiti, onde
o preço do saco de 50 quilos
de arroz duplicou em apenas
uma semana, atingindo
US$ 70, os protestos da população
resultaram em cinco mortos,
40 feridos e na queda do
primeiro-ministro, Jacques-Edouard
Aléxis. Também morreram

quatro pessoas no Egito em levantes
que tiveram origem na escassez na
oferta de pães, causada pelo aumento
do preço do trigo. Em Camarões, o
número oficial de mortos em protestos
contra a alta dos preços de alimentos
foi de 24 - há estimativas que dão
conta de mais de 100 mortes. De
acordo com o Programa Mundial de
Alimentação (WFP) da ONU, não estão
descartados novos distúrbios em razão
da escassez de alimentos, problema
sem solução no curto prazo.
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modities agrícolas, operando nesse
momento com a tendência de alta
desses produtos.

Cana versus milho. O alvo verdadeiro
das críticas endereçadas aos biocom-
bustíveis deveria ser o etanol produzido
à base de milho nos Estados Unidos,
afirmam os representantes do agrone-
gócio ouvidos pela Revista da Indústria.

De acordo com Benedito da Silva, a
expansão da produção de etanol no
Brasil tem ocorrido sem que a cana
invada áreas destinadas anteriormente

A cultura canavieira no País
não ameaça a segurança
alimentar, pois concentra-se
em pastagens degradadas

à produção de alimentos. "Somente 6%
da área agricultável no Brasil é ocupa-
da pela cana, e a expansão da cultura
canavieira acontece praticamente em
pastagens, e não sobre áreas de outras
culturas agrícolas", diz ele. A cana se
estende atualmente por 6 milhões de
hectares, segundo Turra. 'Temos con-
dições de atender à demanda extra de
etanol com a destinação de mais 1,8
milhão de hectares", diz.

Por outro lado, Rodrigues calcula
que um quarto da produção de milho
está sendo destinada à produção de eta-
nol nos Estados Unidos. "O milho é um
alimento nobre, utilizado tanto na ali-
mentação do homem quanto na de aves,
suínos e bovinos. Portanto, sua destina-
ção para a produção de etanol tem um
efeito bastante amplo", acrescenta Diz.

Turra destaca que a produção de
etanol proveniente do milho não gera
subprodutos que possam ser utiliza-
dos como alimentos. "Não é como

ocorre na produção de bio-
combustíveis à base de soja
ou de canola, que proporcionam
farelos que podem ser usados como
ração animal", diz.

A favor do etanol brasileiro tam-
bém conta o fato de a substituição de
pastagens por lavouras de cana não
representar uma ameaça à pecuária de
corte. Segundo André Diz, as áreas de
pastagens ocupadas pela cana encon-
tram-se em processo de degradação.
Além disso, há espaços para um ga-
nho de produtividade na relação entre
o tamanho do rebanho e a área de pas-
tagens. 'Temos atualmente uma taxa
de ocupação das pastagens de um boi
por hectare, enquanto em alguns paí-
ses já são colocados três ou quatro
cabeças por hectare", afirma.

Reação adversa. A inflação dos ali-
mentos provocou um crescimento do
protecionismo em todo o mundo. Em



Mas no caso do milho,
alimento nobre, um quarto da

colheita americana foi
destinado à produção do etanol

reunião do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e do Banco
Mundial (Bird), realizada re-

centemente em Washington, consta-
tou-se que mais de 20 países amplia-
ram as tarifas de exportação com o
objetivo de reter os alimentos em seu
territórios em nome da segurança ali-
mentar. Dezoito países elevaram os
subsídios aos consumidores e passa-
ram a adotar mecanismos de controle
de preços dos alimentos. "As decisões
unilaterais de suspensão de exporta-
ções, como no caso do arroz na Tailân-
dia e do trigo na Argentina, não são po-
sitivas para o abastecimento de alimen-
tos no mundo", afirma o representante
da FAO no Brasil, José Turbino. "Essas
decisões aumentam a pressão sobre os
preços, prejudicando ainda mais os paí-
ses mais pobres", acrescenta.

Depois de registrar um aumento de
30% nos preços do arroz, o governo bra-
sileiro chegou a anunciar a suspensão

temporária das exportações do produ-
to, projetadas em 800 mil toneladas em
2008, seguindo o exemplo de países
asiáticos. "O Brasil é auto-suficiente em
arroz e tem um pequeno estoque exce-
dente, mas, para a segurança do abaste-
cimento nos próximos seis a oito
meses, quando virá o período da entres-
safra, as exportações foram suspen-
sas", disse aos jornalistas o ministro da
Agricultura, Reinhold Stephanes.

No dia seguinte ao anúncio da sus-
pensão das exportações, o governo
brasileiro recuou afirmando que so-
mente adotará a medida em uma "si-
tuação extrema", conforme assinalou
Stephanes. O ministro disse também
que os estoques nacionais (1,5 milhão
de toneladas estocadas pelo governo e
1,8 milhão pela iniciativa privada) são
suficientes para garantir o abasteci-
mento interno. Ele acrescentou que o
Brasil possui condições para exportar
até l milhão de toneladas.

Na outra ponta, a das importações, o
Brasil também deverá sofrer os efeitos
da inflação mundial que se abate sobre
os alimentos. O aumento de impostos
sobre as exportações de trigo pelo
governo da Argentina provocou uma
crise no setor de pães, massas e biscoi-
tos do País, que importa 70% de suas
necessidades do país vizinho. A conse-
qüência da decisão do governo argenti-
no foi a expectativa de um aumento de
12% para os preços do pão francês e de
15% para massas, bolachas e biscoitos,
depois de uma alta de 20%.
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