
Insegurança alimentar reduz o apoio ao livre comércio no mundo 
 
Políticas de livre comércio, por muito tempo defendidas pelo presidente do Banco Mundial 
(Bird), Robert Zoellick, e pelo presidente dos EUA, George W Bush, estão perdendo 
popularidade, num momento em que países na África, Ásia e América Latina concluem que não 
podem comprar comida o suficiente para seus cidadãos. 
 
Os preços globais dos alimentos subiram 60% desde o começo de 2007, gerando distúrbios em 
mais de 30 países que dependem de alimentos importados, incluindo Camarões e Egito. A forte 
alta nos preços ameaça aumentar o número de pessoas subnutridas no mundo, de 860 
milhões para quase um bilhão, segundo o Programa Mundial de Alimentação, da ONU. 
 
Líderes de países em desenvolvimento, incluindo Filipinas, Gâmbia e El Salvador, agora dizem 
que a única maneira de alimentar seus compatriotas é cultivar mais alimentos por conta 
própria, em vez de depender de importações baratas. A reação adversa poderá provocar o 
naufrágio das negociações de abertura do comércio mundial e o retorno das altas tarifas 
agrícolas e subsídios pelo mundo. 
 
"A noção do comércio como rota para a segurança alimentar beira o fracasso", disse Arvind 
Subramanian, pesquisador graduado no Peterson Institute for International Economics, em 
Washington. "Se o sujeito que vende o produto não quiser vendê-lo no exterior, então o 
sujeito na outra ponta estará terrivelmente exposto:' 
 
Em dezenas de entrevistas e discursos na conferência sobre a crise alimentar da FAO, ocorrida 
em Roma nesse mês, autoridades de países em desenvolvimento, agricultores e organizações 
não governamentais disseram que a auto-suficiência alimentar é o novo objetivo de muitos 
países pobres. 
 
Exportadores de grãos, como Argentina e Vietnã, restringiram os embarques, empurrando os 
preços globais a patamares mais elevados e levando países que dependem de importações a 
sair em busca de fornecimento adequado. 
 
"O conceito da liberalização do comércio exterior era que podíamos contar com os mercados 
globais, mas eles não estão se mostrando confiáveis", disse David Orden, pesquisador do 
Instituto Internacional de Pesquisas de Política Alimentar, de Washington. 
 
As Filipinas empreenderam uma busca mundial atrás de suprimentos adicionais de alimentos 
para formar estoques e para garantir que o país possa alimentar a sua população em meio á 
alta os preços. A forte alta registrada nos preços do arroz, de outros grãos e dos combustíveis 
alimentaram a inflação e despertaram temores de descontentamento social, segundo o Fundo 
Monetário Internacional. A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, disse que seu 
país tentará tornar-se auto-suficiente em alimentos até 2010. 
 
"Por muito tempo, fazia sentido comprar alimentos do mercado internacional", disse Arthur 
Yap, ministro da Agricultura das Filipinas, em entrevista de 4 junho, em I Roma. "A situação 
mudou", disse. 
 
O fosso entre os países em desenvolvimento e os países ricos na I questão do comércio de 
alimentos ficou evidente na conferência de Roma. EUA, União Européia e Bird, juntos, 
pressionaram por um novo acordo mundial sobre comércio, visando reduzir subsídios e taxas 
de importação em países como índia e África do Sul. 
 
A mais recente rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) foi iniciada 
em 2001 em Doha, no Qatar. A meta era cortar subsídios nos países ricos e tarifas nos países 
pobres, permitindo aos produtores mais eficientes - quer estivessem em Iowa ou em Córdoba, 
na Argentina - no comércio com o mundo. Os defensores afirmam que a lógica econômica 
ainda se mantém. 
 



"O motivo para um desfecho em Doha ser importante é que ele acabará reduzindo o custo dos 
alimentos", afirmou Bush na Casa Branca, em 1º de maio. 
 
EUA e UE continuam subsidiando a produção de grãos e de outras commodities, favorecendo 
que seus agricultores vendam a preços inferiores ao de seus concorrentes nos países em 
desenvolvimento. 
 
Zoellick, o ex-negociador comercial dos EUA, disse nesse mês, em Roma, que um dos 
fundamentos para a segurança alimentar no longo prazo é "fechar o acordo da OMC em Doha, 
reduzir gradualmente as enormes distorções que incidem sobre subsídios e tarifas:' 
 
A questão mais alarmante para os formuladores de política nos países importadores de 
alimentos são os entraves impostos á exportação na Indonésia, na Argentina, na índia e outros 
países. A Tailândia, maior exportador de arroz do mundo, limitou em fevereiro os embarques 
ao exterior para assegurar preços estáveis no mercado interno. Posteriormente, o país 
reverteu a decisão. 
 
"Não há nenhuma segurança se a seu cesta de alimentos vem de outro país", disse Bakary 
Trawally, secretário permanente do Departamento de Estado para a Agricultura de Gâmbia, 
em entrevista concedida em Roma. "Se eles impedirem o fluxo [dos alimentos], como fez a 
Tailândia, estaremos em dificuldades". 
 
Trawally e autoridades de outros países em desenvolvimento dizem que usarão subsídios para 
estimular a produção interna. 
 
"Há alguns anos, acreditava-se que era melhor comprar alimentos em outros países, mas esta 
política fracassou em sua totalidade", disse Raul Robles, ministro da Agricultura da Guatemala, 
em entrevista. Atualmente, a Guatemala mudou sua política e apóia agricultores "com terra, 
sementes e assistência técnica", disse. 
 
A tendência desanimou defensores do livre comércio, como orden e o secretário da Agricultura 
dos EUA, Ed Schafer. 
 
"Precisamos tornar os mercados acessíveis, de forma que tenhamos livre fluxo de alimentos 
onde for necessário", disse Schafer, em entrevista, na semana passada. 
 
Para alguns analistas, a crise atual revelou os limites do livre comércio para a provisão de 
alimentos. 
 
"Os mercados agrícolas são sabidamente voláteis, e todos os países precisam realmente 
garantir que dispõem de um mínimo de sistemas que não permitam que suas populações 
passem fome", disse Sandra Polaski, ex-funcionária da área de Comércio Exterior do governo 
Clinton, e pesquisadora no Carnegie Endowment, em Washington. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20,21 e 22 jun. 2008, Internacional, p. A13. 


