
Múltis de alimento e bebida atacam os biocombustíveis  
Assis Moreira 
 
Grandes multinacionais do setor de alimentos e bebidas deflagraram um duro ataque na 
Europa a produção de biocombustíveis, em nova ameaça aos planos do Brasil de fazer do 
etanol uma commodity global.   
 
Nestlé, Unilever, Kellog's, Danone, Cadbury, Mars, Heineken e Pepsi resolveram investir contra 
o etanol diretamente no Conselho Europeu, encontro que reúne a Comissão Européia e os 27 
presidentes e chefes de governo do bloco, ontem e hoje em Bruxelas.   
 
Em carta à qual o Valor teve acesso, as múltis acusam os biocombustíveis de serem o principal 
novo fator responsável pela alta recorde dos preços das commodities agrícolas e conclamam os 
líderes europeus a "desistir" da meta de utilização de 10% de biocombustível até 2020, até 
que outras análises demonstrem todas as implicações do plano.   
 
As empresas se apóiam num estudo da própria Comissão Européia para insistir que o objetivo 
obrigatório de 10% agravaria a atual crise alimentar e resultaria em "mudança dramática no 
uso da terra na Europa", já que a área usada para etanol e biodiesel subiria de 3% em 2006 
para 15% em 2020.   
 
Argumentando que essa meta pode "erodir" a competitividade da indústria alimentar européia, 
as múltis insistem para que os líderes europeus não endossem "precipitadamente" o plano.   
 
Elas sugerem que, em vez disso, os 27 países-membros "priorizem medidas de conservação de 
energia e energias renováveis pouco exploradas" que, segundo elas, "são mais promissoras do 
que biocombustíveis em termos de redução dos gases do efeito-estufa".   
 
Entre os 27 países da UE, há uma verdadeira batalha sobre a meta dos 10% e sobre critérios 
de sustentabilidade do etanol que serão usado nos cálculos dos países na redução de gases de 
efeito-estufa.   
 
O ataque da indústria de alimentos e bebidas ocorre duas semanas depois de o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ter acusado "dedos sujos de carvão e óleo", numa referência ao "poderoso 
lobby do petróleo", de fazerem campanha violenta contra o etanol.   
 
A Nestlé é especialmente enfática, com o presidente do conselho de administração, Peter 
Brabeck, acusando a produção de biocombustíveis de ser "eticamente indefensável", em artigo 
publicado no "Wall Street Journal Asia" na semana passada.   
 
A carta, de três páginas, foi enviada aos 27 chefes de Estado e de governo da União Européia, 
ao presidente da Comissão Européia, José Durão Barroso, e aos comissários europeus de 
Energia, Meio Ambiente, Agricultura, Comércio e Desenvolvimento.   
 
As oito multinacionais justificam seu ataque pelo fato de terem "expertise incomparável" sobre 
o funcionamento da cadeia de suprimento e sobre fatores que influenciam os mercados de 
alimentos na Europa e no mundo.   
 
Elas estimam que a crise "sem precedentes" de alta dos preços dos alimentos vai além de 
fatores como maior demanda por grãos nas economias emergentes, problemas nas colheitas 
por causa de secas ou ainda por causa da alta nos custos de produção (petróleo e 
fertilizantes).   
 
Para ilustrar que o novo principal culpado é a produção de biocombustíveis, as múltis notam 
que a produção de etanol já triplicou entre 2000-2007 e vai dobrar de novo até 2017, para 
alcançar 127 bilhões de litros por ano.   
 
Citam estudos do FMI, Banco Mundial e até de entidades mais ligadas ao desenvolvimento 
sustentável para demonstrar que a produção de biocombustível contribuiu em mais de 30% na 



alta de preços de cereais - enquanto o Departamento de Agricultura dos EUA diz não passar de 
3%.   
 
Utilizando outro documento europeu, o grupo de múltis argumenta que os custos dos 
biocombustíveis "quase certamente" superam seus benefícios. Juntam-se ainda ao coro 
entidades como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 
questiona se a segurança energética, ambiental e objetivos econômicos do biocombustível 
serão alcançados com as atuais tecnologias de produção.   
 
Nesse cenário, pedem para o Conselho Europeu insistir, de um lado, com exigência de etanol 
sustentável, o que visa o produto brasileiro. E, de outro, que estimule a entrada comercial 
futura de etanol de segunda geração.   
 
O ponto em que as múltis se aproximam do Brasil é no combate aos subsídios à produção de 
etanol nos países ricos. Também conclamam pela conclusão da Rodada Doha, o que para o 
Brasil só será possível com a liberalização do mercado americano para a entrada de seu 
etanol, por exemplo.   
 
Para analistas em Bruxelas, a meta obrigatória de 10% para utilização de biocombustível no 
transporte na Europa só pode ser alcançada com maior produção de etanol e com importações. 
E a desistência da meta obrigatória significaria um golpe mortal na indústria de 
biocombustíveis na Alemanha, França e Espanha, principalmente, mas também nos planos de 
criação de um mercado global para o etanol.   
 
Outro ponto é que os argumentos da indústria agroalimentar podem se virar contra ela. Afinal, 
como impor duros critérios de sustentabilidade à produção de etanol e deixar de fora critérios 
na indústria alimentar, ainda mais sensível para o consumidor?   
 
Num evento do Fórum Mundial de Economia em Kuala Lumpur, Malásia, Peter Brabeck, da 
Nestlé, insistiu que "os preços altos vieram para ficar", referindo-se a trigo, soja, leite, café e 
outros produtos. "Um terço é devido à utilização de parte de alimentos para combustíveis. 
Outro terço é uma decisão política de intervir para não permitir exportações."   
 
Em abril, o mesmo Brabeck previa que a pressão de custos das commodities agrícolas 
baixariam um pouco ao longo de 2008.   
 
Para certos analistas, a "pancadaria" contra o etanol na verdade tenderia a diminuir, com 
novos estudos na Europa que demonstram sua eficácia ambiental.   
 

 
Leia mais: 
 
Empresas pressionam também o governo dos EUA 
Sheila McNulty 
 
Produtores de carne, de laticínios e de frango dos EUA cobraram ontem de autoridades 
reguladoras uma reavaliação das metas para uso de etanol no país, que estão limitando o 
abastecimento de grãos e inflacionando os preços das rações. 
 
"Estamos diante de uma pressão cada vez maior de abastecimento de grão, o que ameaça 
arrasar com os produtores de carne, laticínios e frango e provocar aumentos dos preços para 
consumidor americano", disse Thomas Elam, presidente da FarmEcon, uma consultoria 
especializada na indústria alimentícia. "O governo não pode permitir que isso aconteça." 
 
A legislação americana estabelece que 34 bilhões litros de combustíveis renováveis sejam 
adicionados este ano ao combustível usado pelo setor de transportes. A maior parte dessa 
meta será alcançada com o uso de etanol feito de milho. 
 



A Agência de Proteção Ambiental, no entanto, pode revisar a regra após solicitação 
apresentada pelo governo do Texas. A decisão é esperada para 24 de julho. Enquanto isso, os 
produtores de alimentos estão pressionando para que a agência reveja as regras em todo o 
país. 
 
"O setor da carne conseguiu evitar o repasse de preços aos consumidores, mas os custos das 
rações triplicaram e os preços aos consumidores não podem ficar baixos para sempre", disse 
James Herring, presidente Friona Industries, a quarta maior produtora de ração para gado do 
mundo. "Um terço do milho dos EUA está condenado a virar etanol este ano. Esse milho 
poderia ser usado para alimentar pessoas e animais, evitando a disparada dos preços dos 
alimentos." 
 
Segundo Mark Hickman, da Peco Foods, o aumento dos preços do milho e da soja custou à 
indústria de frango US$ 5 bilhões desde outubro de 2006. 
 
As pressões por uma flexibilização nas metas de uso do etanol poderão ganhar fôlego com 
dados recentes do Departamento de Transporte dos EUA, que apontam que os americanos 
estão circulando menos em seus carros do que no ano passado. Estudo da Cambridge Energy 
Research Associates apontam que o consumo de gasolina deve cair este ano algo que não 
acontece há 17 anos. 
 
Para o presidente da federação nacional dos produtores de peru dos EUA, Paul Hill, a agência 
tem a chance de "tirar o pé do acelerador do etanol e ajudar a estabilizar os preços do milho 
que estão fora de controle". 
 

 
Leia mais: 
 
Cúpula européia discute inflação e crise sobre tratado da UE  
 
Líderes da União Européia reuniram-se ontem em Bruxelas para uma reunião de cúpula, que 
tem como assuntos principais desta vez a disparada dos preços dos alimentos e dos 
combustíveis e crise aberta pela rejeição da Irlanda, na semana passada, ao Tratado de 
Lisboa, que reforma o funcionamento da UE. A cúpula termina hoje. Os governos europeus 
têm sido pressionados a adotar medidas de curto prazo contra a inflação. Ontem, a França (do 
presidente Nicolas Sarkozy, na foto com outros líderes) defendeu uma redução dos impostos 
em vigor sobre combustíveis, alegando serem necessárias "medidas urgentes". Mas outros 
países, como Alemanha e Suécia, além da própria Comissão Européia, devem insistir em 
iniciativas de longo prazo em prol da economia de energia e do aumento da produção agrícola. 
Os europeus também vão discutir formas de diminuir as pressões globais por alimentos, 
colocando em discussão até que ponto a ampliação de cultivos para biocombustível podem 
afetar o clima e a atividade agrícola. "Nossa primeira preocupação é a situação econômica da 
Europa", disse o presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso. Sobre o Tratado de 
Lisboa rejeitado em referendo pelos irlandeses a UE deve aguardar que os demais países do 
bloco o ratifiquem para então pressionar a Irlanda a rever sua rejeição.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 jun. 2008, Internacional, p. A13. 


