
Thomas R. Malthus (1766-1834),
em seu livro "Ensaio sobre o princípio
da população", provocou polêmica ao
prognosticar para a humanidade um
futuro assombrado pela fome. Segundo
ele, em decorrência de uma série de fa-
tores, a população mundial cresceria em
ritmo superior ao da oferta de alimentos.
Felizmente, a tese de Malthus não se con-
firmou, dados o progresso tecnológico
aplicado à agricultura, a incorporação de
novas terras cultiváveis e o comportamen-
to demográfico diferente daquele por ele
previsto. A ocorrência de fome endêmica
ao longo da história não é explicada pela
escassez de alimentos, mas sim, principal-
mente, pela pobreza.

Para surpresa geral, porém, o espectro
da fome provocada pelo descompasso
entre oferta e demanda de alimentos
passou a rondara humanidade, em pleno
século XXI, embora por razões diferentes
das apontadas por Malthus. A atual ten-
dência à fome não resulta do desencontro
entre os crescimentos demográfico e da
produção de alimentos, como imaginava
Malthus, nem tampouco da persistência
da pobreza a despeito da flexibilidade da
oferta de alimentos, como sempre ocor-
reu. Uma nova configuração de fatores

está atuando.
Desde o início de 2007 verificam-se,

em várias partes do planeta, tensões so-
ciais e políticas derivadas de obstáculos
no acesso à compra de alimentos. Os focos
de tensão se localizam entre aqueles seg-
mentos que, apesar de pobres, logravam

comer um mínimo razoável ou passaram,
recentemente, a possuir meios de melho-
rar sua alimentação.
Aumentos — Os obstáculos a compra
de alimentos resultam da escalada dos
preços de produtos como trigo, arroz,
milho, soja, óleos vegetais, leite e carne.
De acordo com a FAO, ao longo das três
décadas entre 1974 e 2005, o preço real
dos alimentos caiu em 75%, na média
internacional. Mas desde 2005 esses pre-
ços voltaram a subir no mesmo ritmo. O
Banco Mundial avalia em 83% o aumento
do conjunto de preços alimentares, nos
últimos três anos, chegando a 181% no
caso do trigo. Apenas em 2007, o valor
da cesta considerada básica pela FAO
encareceu 40%, destacando-se o arroz
com a taxa de 119%.

Os países onde as penúrias se mani-
festam mais explicitamente localizam-se
na África, Ásia e, em menor escala, na
América Latina e Europa Oriental. Tam-
bém no Brasil constata-se que o preço
dos alimentos está empurrando a taxa de
inflação. Até mesmo países ricos estão vi-
venciando os reflexos da crise. Nos Estados
Unidos,duas gigantescas redes comerciais,
SanYs Club (divisão atacadista da Wal-Mart)
e COSTCO, instituíram limites à venda do
arroz, o que eqüivale a um verdadeiro ra-
cionamento. Por outro lado, assim como a
maioria dos membros da União Européia,
o custo dos alimentos vem subindo acima
da taxa média da inflação.

Matéria do"Washington Posf de 14 de
abril informava que os refeitórios das esco-
las públicas norte-americanas enfrentam
dificuldades oriundas do custo de leite,
grãos, frutas e legumes. Como resultado,
essas escolas elevam o preço das refeições
ou servem pratos mais baratos.O subsídio
concedido pelo governo federal não subiu
no ritmo dos custos: de 2007 a 2008, a aju-
da ao almoço gratuito servido às crianças
pobres subiu em 3%, enquanto o custo da
refeição, 14,8%.

Cada país atingido pela crise tenta
solucioná-la a sua maneira, recorrendo a
limitações às exportações de alimentos,
controle de preço ou esforço extraor-
dinário de importação. Essas iniciativas
unilaterais repercutem negativamente
sobre os países pobres importadores, o
que levou a FAO a apelar por uma estra-
tégia global.
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Vários fatores concorrem para tal
explosão de preços: crescente demanda
por alimento; degradação ambiental;
impetuosidade nos investimentos em bio-
combustíveis; movimentos especulativos;
produtividade agrícola insatisfatória na
maioria dos países em desenvolvimento;
elevação do preço dos insumos utiliza-
dos na atividade rural, por influência do
petróleo; e redução da área cultivada,
devido à urbanização. Neste artigo, serão
comentados apenas os quatro primeiros
fatores, pois os demais são óbvios.
Demanda — Em certos países em de-

senvolvimento— como China, índia e Bra-
sil — o nível de vida de parcela das classes
menos favorecidas progrediu em grande
velocidade, redundando em incisivo
crescimento na demanda por alimentos,
associado à diversificação do conteúdo
das refeições. Passaram a freqüentar, com
maior assiduidade, a mesa das famílias
emergentes itens como cereais e grãos
de valor mais elevado, carnes vermelhas,
frangos, peixes, produtos lácteos, frutas
e verduras. Esse movimento, por sua vez,
eleva as necessidades de cereais destina-
dos à nutrição animal. Cria-se assim uma
dinâmica que inexoravelmente pressiona
os preços.

A elasticidade renda da demanda por
alimentos das classes que, na China e índia
(e até no Brasil), estão ingressando no
mercado é elevada. Poderia-se argumen-
tar então que, à medida que a renda per
capita for subindo, essas famílias atingirão
naturalmente faixas onde a elasticidade é
menor e, assim, o incremento da demanda
irá se arrefecendo. Entretanto, a popula-
ção da China e índia é tão gigantesca que,
se esses países continuarem crescendo,

novas ondas de multidões provenientes
da pobreza irão invadir o mercado, ávidas
por comer melhor. A alternativa seria bai-
xo crescimento econômico nesses países,
o que repercutiria negativamente no resto
do mundo. Sob esse ângulo, portanto, a
perspectiva é de persistência das pressões
altistas sobre os preços.

Não estamos lidando com uma que-
da ou estagnação na oferta mundial de
alimentos, visto que, segundo a FAO, a
produção de cereais aumentou, em 2007,
e deverá seguir avançando, em 2008. O

que está havendo é um crescimento insu-
ficiente vis-à-vis a demanda, provocando
declínio dos estoques de cereais, que se
encontram nos níveis mais baixos desde
há um quarto de século.
Meio ambiente — É inexorável o im-
pacto da anarquia ambiental sobre a pro-
dução agrícola. A lista de efeitos nocivos,
inclusive o aquecimento global, elaborada
por instituições especializadas, é suficiente
para percebermos o quanto obstaculiza o
esforço de aumentar a oferta de alimentos
em ritmo harmônico com o comportamen-
to da demanda.
Um dos exemplos mais dramáticos desse
impacto é a seca que vem castigando a
Austrália há seis anos. Relevante produ-
tor de commodities alimentícios, o país
sempre foi sujeito a secas, mas esta é a
pior em um século. Além de afetar toda a
agricultura local, o colapso em sua produ-
ção de arroz é um dos fatores agravantes
da pressão sobre os preços internacionais
do produto. Inúmeras instituições científi-
cas acreditam que este é um dos indícios
de como o aquecimento global afeta a
atividade rural.
Biocombustíveis — Acirrada con-
trovérsia envolve a questão da disputa,
pelo uso da terra, entre os alimentos e as
matérias-primas para biocombustíveis.
No Brasil, predomina a versão de que, no
caso da nossa cana-de-açúcar, não existe
esse conflito. Mas na esfera internacional,
instituições como o Banco Mundial, a FAO,
o International Food Policy Research Insti-
tute (Washington) e o Programa Alimentar
Mundial da ONU, atribuem aos biocom-
bustíveis o agravamento do cenário da
oferta alimentar no planeta.

Essas instituições apontam os Estados
Unidos como o grande vilão. Em seu afã
de viabilizar artificialmente o etanol,
o governo norte-americano concede
elevados subsídios ao milho destinado
a esse fim, induzindo os agricultores a
encaminhar maior proporção de sua
colheita aos fabricantes do combustível,
em detrimento do mercado de alimentos.
Em 2007, os EUA registraram uma colheita
recorde de milho, mas também destina-
ram uma proporção recorde, um terço do
total, à indústria de etanol. O presidente
Bush justifica essa política como sendo a
melhor forma de poupar petróleo, quan-
do, na verdade, a opção correta seria o
desenvolvimento do transporte coletivo.
Para o etanol solucionar a dependência
dos EUA, e mesmo da Europa, ao petró-
leo, seria necessário ocupar um espaço
inimaginável de terra.
Especulação — Praticada em dimen-
são internacional, a especulação aviva as
tensões observadas no mercado de com-
mocf/t/esalimentares, na medida em que os
investidores, abalados com a crise do setor
financeiro norte-americano e seduzidos
pela escalada dos preços agrícolas, aplicam
quantias vultosas no mercado futuro de
cereais. Por outro lado, compradores ata-
cadistas e importadores começaram a ad-
quirir volumes duas a três vezes maiores do
que normalmente efetuavam, desde que
eclodiram os distúrbios populares. Esses
comportamentos aquecem os preços.
Alerta — Tudo indica que poderá se tor-
nar realidade o grito de alarme lançado, em
outubro de 2007, por JacquesDiouf, diretor
da FAO, profetizando a generalização de
"motins da fome". Em face de uma situação
que corre o risco de se degradar ainda mais,
o presidente do Banco Mundial, Robert
Zoellick, fez um apelo, em abril último, por
uma nova política alimentar mundial, a fim
de evitar que um número ascendente de
países enfrente crises sociais e políticas.

Conforme advertiu Zoellick, "os avan-
ços arduamente alcançados no combate
à pobreza podem agora se reverter, anu-
lando, ademais, todas as esperanças de
melhorias na saúde, educação e redução
de desigualdades. Com a fome, vem o
retrocesso geral". De acordo com o Banco
Mundial, a elevação dos preços alimen-
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tares pode fazer com que 100 milhões
de pessoas, em países de baixa renda,
mergulhem ainda mais na pobreza.

Em Londres, o primeiro-ministro Gor-
don Brown afirmou (Washington Post,
23/4/08) que "a fome não é apenas um
desafio moral, mas também uma ameaça
à estabilidade das nações pobres". Segun-
do Brown, a "União Européia incentivou
maior uso de biocombustíveis mas, agora,
tornou-se imperativo analisar o impacto
ambiental e sobre preços de alimentos.
Se a análise que faremos na Inglaterra de-
monstrar a necessidade de mudar nossa
posição, nós vamos agir no sentido de
reverás metas da União Européia".

Uma das preocupações das Nações
Unidas é a possibilidade de que a ajuda
alimentar disponível seja incapaz de aten-
der às necessidades. O Programa Mundial
de Alimentação (WFP), da ONU, presente
em 78 países, fornece ajuda a aproximada-
mente 88 milhões de pessoas. Os recursos
de que dispõe agora são insuficientes
para manter seus programas. Somente
para distribuir a mesma quantidade de
alimentos do ano passado, necessitaria de
um extra de US$ 700 milhões, informou
"The Economist", em meados de abril
passado, sem contar as levas adicionais
de pessoas jogadas na pobreza pelo au-
mento de preços.
Ações — Para amenizar parte do im-
pacto desses fatores, basta o clássico
funcionamento do mercado. Se os preços
sobem, a oferta responderá induzindo a
maiores colheitas. O Banco Europeu de
Desenvolvimento e a FAO identificam

possibilidades promissoras nos países
do Leste Europeu. Seu potencial é im-
portante, em termos de terras aráveis
subutilizadas. Por outro lado, a maioria
dos países em desenvolvimento, inclusive
da América Latina, dispõe de um vasto
caminho a ser percorrido em termos de
incremento de produtividade. As nações
desenvolvidas também responderão aos

preços expandindo a produção. Enfim,
uma fatia do déficit na oferta alimentar
pode ser reduzida pela ampliação espon-
tânea das safras.

A maior fonte de preocupação advém
daqueles fatores de caráter mais rígido e,
por conseguinte, de difícil redirecionamen-

to:aquecimento do planeta,impetuosidade
nos investimentos em etanol,especulação,
encarecimento dos insumos e diminuição
das áreas cultivadas devido à urbanização.
Como o processo de urbanização é irrever-
sível e o custo dos insumos se encontram
associados aos do petróleo, sobram como
passíveis de eventual ação reparadora a
degradação ambiental, a corrida aos bio-
combustíveis e o frisson especulativo.

Por mais que a oferta mundial de ali-
mentos cresça via resposta do mercado
aos altos preços, perdurarão os estragos
decorrentes do aquecimento global e
do exagerado desvio de terras do supri-
mento de refeições para o de tanques de
combustível. É farta a literatura sobre a
questão ambiental e as dificuldades nessa
área são óbvias. Porém, a análise da ques-
tão etanol ainda é insuficiente, no sentido
inclusive de libertá-la do dilema de ser pró
ou contra essa alternativa ao petróleo.
O esforço em diminuir a dependência
aos combustíveis fósseis não se limita a
substituí-lo pelos biocombustíveis (a esse
respeito, ver artigo meu publicado na

Conjuntura Econômica em outubro/2007).
Quanto à especulação, o único meio de
limitá-la seria mediante maior grau de re-
gulamentação do mercado internacional,
o que beira a fronteira da utopia.

Ao Brasil caberá papel relevante nas
ações destinadas a alterar o quadro som-
brio hoje observado. Isto porque reúne as
seguintes peculiaridades: dispõe de eleva-
do potencial para incrementar produção
de alimentos; executa o programa etanol
mais viável dos atualmente disponíveis no
mundo; trata-se de um dos países onde
vem ocorrendo forte expansão no consu-

mo das classes de menor renda; e figura
entre os alvos de crítica internacional a
respeito de zelo ambiental.
Expectativas — O setor agrícola ca-
racteriza-se por corresponder aos incen-
tivos de mercado, ainda que com certa
defasagem. Mas, no nível mundial, jamais
lhe foi proposto um desafio de tamanha
envergadura: atender a uma demanda
de alimentos em forte crescimento e
participar com intensidade na produção
de combustível, ao mesmo tempo em que
sofre os efeitos de condições ambientais
cada vez mais ameaçadoras.

Sua capacidade de enfrentar esse de-

safio, sem gerar desequilíbrios profundos,
ainda não é plenamente conhecida. Existe
o risco de o encarecimento dos alimentos
não ser algo passageiro, mas sim um
fenômeno prolongado de caráter estru-
tural, conduzindo um número crescente

de pessoas à situação de insegurança
alimentar.

Talvez a crise atual seja a oportunidade
para mudanças no mercado interna-
cional de alimentos, pelas quais sejam
eliminadas distorções como os subsídios
praticados pelos EUA e Europa e, assim, os
países emergentes possam concorrer em
condições de igualdade com os desenvol-
vidos. Esta é também a oportunidade de
as agências multilaterais de financiamen-
to expandirem drasticamente seu apoio
ao setor agrícola dos países da América
Latina, Ásia, África e Europa Oriental.

O lado irônico da crise em questão
é que durante décadas a luta contra a
pobreza encontrava-se associada ao
conceito de inverter os movimentos de
baixa nos preços das commodities, que
conspirava contra o crescimento do PIB
dos países em desenvolvimento. Agora,
as cotações mundiais de quase todos os
produtos agrícolas dispararam, mas os
motivos de alegria são poucos. Predomina
a preocupação de que esse boom acentue
a pobreza em intensidade maior do que os
baixos preços das culturas agrícolas. Isto
porque embora favoreça agricultores, al-
guns dos quais pobres, fere uma categoria
mais numerosa, constituída pelas pessoas
de baixa renda que precisam comprar
alimentos: a população pobre urbana e a
rural sem terra.
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Text Box
Fonte: Conjuntura Economica, n. 6, p. 22-24, Junho. 2008.




