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O atual problema da fome no mundo não vem somente da falta de alimentos, mas também da 
falta de renda 
 
A alta nos preços dos alimentos que tem afetado o bolso do brasileiro é um desdobramento de 
uma crise global capaz de desestabilizar governos, provocar um troca-troca de acusações e pôr 
em risco a segurança alimentar do planeta. Na pressa de encontrar culpados, sobrou até para 
o nosso etanol, em um debate sem qualquer base científica ou técnica que colocou a produção 
de biocombustíveis como um obstáculo à produção de alimentos. Dissipada a nuvem dos 
acontecimentos, surgem os verdadeiros vilões: o protecionismo, o monopólio na produção de 
insumos agrícolas e a alta do petróleo. 
 
Observo nesta crise uma oportunidade para o Brasil concretizar a profecia de se tornar o 
"celeiro do mundo". Não é ufanismo, basta observar que dispomos de 340 milhões de hectares 
agricultáveis, dos quais utilizamos apenas 62 milhões de hectares e ainda existem 200 milhões 
de hectares ocupados com pastagens. Além de água em abundância e clima propício, estudo 
do Instituto de Economia Aplicada (Ipea) aponta de que já detemos a tecnologia necessária, 
ao demonstrar que a produtividade agropecuária brasileira, entre 1975 e 2007, apresentou um 
crescimento médio da ordem de 3,3% ao ano, a mais elevada taxa de crescimento do mundo. 
Essa realidade só foi possível graças aos investimentos em tecnologia e inovação que nos 
possibilitaram produzir mais por hectare, de maneira sustentável, buscando na eficiência uma 
alternativa para superar obstáculos do chamado Custo Brasil. Só para reflexão: a precariedade 
do sistema de transportes será responsável por prejuízos da ordem de US$ 3,88 bilhões, 7,8% 
da receita estimada pelo setor agrícola neste ano, segundo levantamento da Associação 
Nacional para Difusão de Adubos (Anda). O avanço da próxima safra brasileira de grãos, que 
deve ser superior a 142 milhões de toneladas, está ameaçado pela forte pressão de custos do 
agronegócio, apesar da perspectiva de cotações firmes para as commodities agrícolas no 
mercado internacional. 
 
Vejamos: o preço do fertilizante (em reais) subiu 73%, em 12 meses até abril, e mais 40% 
neste ano, segundo o Índice de Preços por Atacado (IPA/FGV). As sementes também estão 
mais caras em relação à última safra; no trigo, o aumento foi de 75%, na soja e no arroz, em 
torno de 50%, e no milho, de 43%, segundo a Associação Brasileira de Sementes e Mudas 
(Abrasem). O preço do herbicida mais usado nas lavouras de soja, o glifosato, aumentou 70%. 
Para completar o quadro de alta, nas últimas semanas o óleo diesel foi reajustado em 15% na 
refinaria. Neste aspecto estratégico, merece atenção a recente proposta do Ministério da 
Agricultura de "nacionalizar" jazidas de matérias-primas para produção de fertilizantes. Hoje, 
somos grandes importadores de elementos como o potássio, em torno de 80%, e o fósforo, 
60%, e de nitrogenados, que estão concentrados nas mãos de poucos grupos que controlam o 
mercado em todo o mundo. 
 
O governo está fazendo um levantamento e já constatou, no caso do fósforo, por exemplo, 
que novas minas poderiam ser exploradas, mas empresas se valem de uma legislação de 1966 
para retardar a exploração porque não têm interesse em aumentar a produção. 
 
Por outro lado, a Petrobras anunciou a construção de sua terceira fábrica de matérias-primas 
para adubos no País, no valor de US$ 1,5 bilhão e capacidade de produção de 1 milhão de 
toneladas de uréia e 760 mil de amônia por ano. Prevista para entrar em operação dentro de 
três anos, a nova unidade duplicará a capacidade de vendas da divisão da Petrobras. A 
aprovação da Lei Agrícola Norte-Americana (Farm Bill), com seus US$ 289 bilhões para custear 
subsídios à produção e à exportação de produtos agrícolas, reacende o desafio de 
destravarmos as negociações para abertura do mercado agrícola na Rodada de Doha, no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio. Os mesmos países desenvolvidos que se 
mostram ávidos por investir no setor de serviços e de indústrias, abrem mão da contrapartida 
no quesito em que são menos eficientes: a produção agropecuária. Como se não bastasse, 
ainda distorcem o mercado com pesados subsídios à produção e à exportação, inviabilizando 



as pretensões de países emergentes por uma parcela maior do mercado global de alimentos. 
Na máxima: façam o que eu digo, mas não façam o que faço. 
 
Países acima dos trópicos detêm o potencial de investimento, mas não dispõem de condições 
geográficas e climáticas adequadas. Isto deveria determinar um vigoroso fluxo de capitais 
Norte/Sul, dada a demanda por alimentos e, mais recentemente, pela agroenergia. Não é à toa 
que países como China, Líbia e Arábia Saudita, turbinados por seus petrodólares, estão 
interessados em adquirir terras aráveis na América Latina. O problema da fome no mundo não 
vem da falta de alimentos, mas da falta de renda. Erram aqueles que, ignorando a tecnologia, 
afirmam que os alimentos terão os seus preços continuamente elevados na mesma proporção 
do petróleo. Se este último é cada vez mais escasso e caro, as commodities agrícolas são por 
natureza renováveis e dispõem de novas fronteiras tecnológicas - como a engenharia genética- 
que permitirão novos saltos de produtividade e redução dos seus preços reais. Neste aspecto, 
o avanço da biotecnologia no Brasil não pode ser cerceado por "ecochatos" ou pelo 
"esquerdismo retórico", representado por movimentos sociais e ONGs que vêem a produção de 
alimentos como mera distribuição de renda e não percebem o ciclo virtuoso proporcionado pelo 
agronegócio, gerando empregos, renda, desenvolvimento para a indústria nacional. Portanto, o 
papel do Brasil pode ser - e será - extraordinário, mas para que as expectativas se confirmem, 
precisamos atuar em várias linhas de frente, como: na redução da dependência externa de 
insumos; na diplomacia, lutar pela abertura do mercado agrícola na Rodada de Doha; na 
garantia de investimentos permanentes em pesquisa e inovação tecnológica; na viabilização de 
obras de em infra-estrutura e logística; e na macroeconomia, equacionar a valorização cambial 
e nos juros exorbitantes. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 30 maio 2008. Opinião, p. A2. 


