
falsa questão de contrapor ali-
mentos e bioenergia continua.

Agora, também o Banco Mundial e até a
FAO, a Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação, deram
de achar que é tudo culpa do etanol e do
biodiesel, que seriam os grandes respon-
sáveis pela alta dos preços dos alimentos
ao redor do mundo. Um diretor da FAO
chegou a elevar o tom, chamando a pro-
dução de biocombustíveís de "um crime
contra a humanidade" E o Brasil passou
da louvável condição de pioneiro em ener-
gia limpa ao banco dos réus.

A realidade é que o mundo não esta-
va preparado para atender às economias
emergentes crescendo a taxas de 10% ao
ano, como é o caso da China, ou até 20%,
como Angola. Isso significa que as popu-
lações desses países estão com maior po-
der aquisitivo c se alimentando melhor.
Com ou sem os biocombustíveis, os pre-
ços das commodities estariam altos da mes-

ma maneira. Todas as matérias-primas
estão em alta, do petróleo aos metais.

É a produção, a oferta, que não está
conseguindo acompanhar esse cresci-
mento da demanda. É preciso plantar
mais, produzir mais, e não ficar culpan-
do exatamente quem está fazendo isso,
como é o caso do Brasil.

Os números não mentem. O consu-
mo per capita anual de carne bovina na
China saltou de 4,9 para 6 quilos nos últi-
mos cinco anos, aumento acima de 22%.
Para entender o que isso representa em
termos de volume, basta multiplicar a di-
ferença de 1,1 quilo pela população chine-
sa de 1,3 bilhão de habitantes. E os chine-
ses mal começaram a comer carne bovi-
na, pois seu consumo ainda é baixíssimo
quando comparado com o do Brasil, que
chega a 37 quilos per capita ao ano.

Em relação à carne de frango, en-
quanto o brasileiro consome em média
38 quilos por ano e o norte-americano 46

quilos, na índia o consumo ainda é de
apenas 2, i quilos - mas cresceu 40% nos
últimos cinco anos. Já os chineses acu-
mularam no mesmo período mais um
quilo per capita, passando de 7,7 para 8,7
quilos estimados para 2008, o que ainda
é um consumo baixo. Mas bastaria que
os indianos começassem a comer frango
na mesma quantidade que os chineses
para que tivéssemos um colapso no su-
primento mundial, pois a produção de-
pende de ração à base de milho e soja.

Exemplos se multiplicam em todas
as regiões do planeta. A Ucrânia, um dos
países mais populosos do leste europeu,
consumia apenas 4,5 quilos de frango por
habitante há cinco anos. Seu consumo
mais que triplicou, para os atuais 14,9
quilos. Em Angola, na África, as impor-
tações de frango passaram de 80 mil para
130 mil toneladas no mesmo período. Os
árabes não ficam atrás. Nos mais ricos,
como os Emirados Árabes Unidos, onde
o petróleo literalmente jorra dólares, o
consumo de frango já era um dos mais
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altos do mundo há cinco anos - 59 quilos
per capita - e ainda assim quase dobrou,
atingindo os 100 quilos atuais.

O comércio mundial de alimentos
está crescendo geometrícamente, c isso
é só o começo diante da tendência irre-
versível de aumento do consumo. A saí-
da é produzir mais comida. Ao contrário
do que parece dar a entender a FAO, isso
é bom justamente para os países pobres,
cuja economia c baseada, em geral, na
agricultura.

Não se pode ignorar que um fator
relevante para a alta dos preços dos ali-
mentos é o aumento brutal do petróleo
e derivados. Os bíocombustíveis, tão
atacados nos últimos tempos, são na
realidade uma alternativa a um proble-
ma que, além de ambiental, é também
econômico.

É verdade que os americanos exa-
cerbaram a tendência de alta dos preços
dos alimentos ao intensificarem o uso do
milho como matéria-prima para a pro-
dução de etanol. Mas deram rapidamen-
te uma resposta própria, com um aumen-
to de 24% em apenas uma safra na sua já
gigantesca produção do cereal. Além dis-

so, estão gastando USS 1,5 bilhão em pes-
quisas de fontes alternativas, como o
etanol feito à base de celulose, que é o
biocombustível definitivo para um futu-
ro bem próximo.

Nesse cenário, o Brasil pode ficar
com a consciência tranqüila. O etanol que
produzimos é obtido a partir da cana-de-
açúcar, que ocupa apenas 1% de toda a
área cultivada no país e não compete com
a produção de alimentos. Ao contrário, a
produção de grãos e de carnes segue cres-
cendo para níveis recordes e vai conti-
nuar assim, uma vez que é estimulada
pelos altos preços do mercado interna-
cional. A resposta que o Brasil está dan-
do em aumento da produção é o que to-
dos os países deveriam estar fazendo. É a
única forma de atender a esta nova reali-
dade mundial representada pelo cresci-
mento do consumo de alimentos, simul-
taneamente à produção de bioenergia
para conter a explosão dos preços do pe-
tróleo - este sim o verdadeiro encarecedor
dos preços de toda a economia.
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