
O s preços dos alimentos estão ca-
ros por um conjunto de razões já

bem conhecidas, que têm a ver com fun-
damentos concretos de oferta e deman-
da, e não por fatores especulativos ou
pela simplória argumentação de que a
culpa é toda dos biocombustíveis. Mas
estão caros em relação a quê? Se pergun-
tarmos a um agricultor ou pecuarista se
ele está se sentindo rico por produzir a
matéria-prima dos alimentos que consu-
mimos, ele provavelmente responderá
com um desaforo.

Os preços dos alimentos estão real-
mente caros ou estão simplesmente se ajus-
tando a uma nova realidade de custos e de
demanda? Vão continuar subindo? Antes
de tentar responder a essas perguntas, não
custa recapitular as razões que estão por
trás da forte alta dos preços dos produtos
agropecuários no mundo todo:

• Crescimento rápido do consumo
de alimentos, acima dos níveis históricos,

pelo ingresso de novos consumidores com
maior poder aquisitivo nos países emer-
gentes de grande população, como China,
índia e o próprio Brasil, que passaram a
consumir mais proteínas (carnes, leite,
ovos), para cuja produção são necessárias
rações produzidas a partir de milho e soja;

• Aumento dos custos de produção,
por conta da alta do petróleo, que causa
impacto direto nos preços dos insumos
para a agricultura (especialmente fertili-
zantes) e dos combustíveis para o trans-
porte - seja dos insumos ou do produto
final, da zona de produção até as indús-
trias ou supermercados;

• Despreparo da oferta (ou seja, da
produção de grãos e carnes), por longo
tempo desestimulada por preços baixos,
agora submetida a um crescimento rápi-
do e sustentado da demanda;

• Ocorrência, nos últimos anos, de
desastres climáticos como secas, geadas
ou excesso de chuvas, que frustraram as

safras de vários importantes países pro-
dutores e exportadores;

• Enfraquecimento do dólar no mun-
do, por conta da crise financeira nos Esta-
dos Unidos, o que leva as indústrias de
alimentos e exportadores a tentar com-
pensar o câmbio negativo com aumento
de preços para proteger suas margens;

• Encarecimento dos fretes maríti-
mos em função das novas demandas co-
merciais dos países emergentes, o que
esgota a disponibilidade de navios;

• Uso mais recente de parte das safras
de grãos para a produção de biocombus-
tíveis nos Estados Unidos e na Europa, que,
ao utilizar milho e outros cereais para tal
fim, exacerbaram a demanda existente -
não é o caso do Brasil, cujo etanol é produ-
zido a partir da cana-de-açúcar. Embora a
demanda por biocombustíveis tenha sido
atacada como responsável pela crise dos
alimentos, o fato é que ela só surgiu como
alternativa para amortecer o aumento do
preço do petróleo - que, em caso contrá-
rio, teria sido maior ainda;



• A tentativa de elevar a produção
para atender às novas demandas aumen-
tou a procura e os preços dos fertilizantes
e outros insumos básicos, cuja capacidade
de produção igualmente não estava prepa-
rada para tal aumento na demanda.

Mas, voltando à questão inicial: os
preços dos alimentos aumentaram em
relação a quê? É a mesma questão que
ficou famosa nos Estados Unidos, na últi-
ma grande crise dos alimentos, em 1973 -
provocada na ocasião por problemas de
oferta, e não de demanda. O questio-
namento foi feito por um congressista em
meio a um protesto de donas de casa. Para
ilustrar seu argumento, ele levou dois bois
ao prédio do Congresso. Um deles, com
700 libras de peso, foi marcado com o
ano de 1953, ao lado de um outro com l ,2
mil libras, marcado como 1973, 20 anos
depois. O peso de cada animal represen-
tava a quantidade de carne que um mês
de salário poderia comprar em cada um
dos respectivos anos.

O que o congressista quis demons-
trar é que o poder aquisitivo do consumi-
dor havia aumentado. De fato, pelo me-

nos nos países desenvolvidos, gasta-se
cada vez menos com alimentos em rela-
ção ao salário. A percentagem de renda
que uma família típica americana gasta
em alimentos, seja em supermercados ou
restaurantes, permaneceu abaixo de 10%
entre 2000 e 2006, segundo cálculos ofi-
ciais. Esse percentual era de 15,5%em 1973
e de 20,6% em 1950. Em dólares constan-
tes, com base em preços de 1988, cada
consumidor gastou US$ 2.146 com alimen-
tos em 2006, comparado com US$ 1.532
em 1960. A maior parte do aumento veio
por contado pagamento por itens de con-
veniência e serviços associados - como
jantar fora, por exemplo.

Uma comparação de preços de ali-
mentos em três estágios da cadeia de dis-
tribuição mostra mudanças muito signi-
ficativas. Em 1960, indústrias e exporta-
dores de alimentos recebiam 70,9% do
preço de varejo, de acordo com um es-
tudo do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos. Em 2006, a fatia
desse segmento havia caído para 48,4%
do preço final do produto no varejo. No
mesmo período, os preços nos restau-
rantes cresceram substancialmente. Em

1960, o estudo mostra que o índice de
preço de um restaurante era de 144,2%
do preço de varejo. Em 2006, estava em
178,3%. Nos novos países emergentes, o
sentido do que está acontecendo certa-
mente é o mesmo.

Observando como a percentagem
destinada aos produtores agrícolas de-
cresceu ao longo das décadas, fica claro
o grau de valor agregado de proces-
samento e gastos de marketing adicio-
nados à cadeia de alimentos como um
todo - sem repasses à ponta inicial da
cadeia. Hoje, na medida em que alimen-
tos e energia se tornaram intimamente
associados e os produtores rurais se
conscientizam de que a era da abundân-
cia acabou - o mundo todo precisa e de-
pende deles para reequilibrar a oferta -,
não será a hora de eles pretenderem bus-
car também a sua fatia maior no bolo?
Agora talvez tenha ficado mais fácil res-
ponder à crucial pergunta: os preços dos
alimentos vão continuar aumentando?
Resposta com os leitores. •
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