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O fracasso de Doha

e a inflação
POR JOÃO SANZOVO

O AUMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS NOS PAÍSES EMER-

GENTES, EM ESPECIAL CHINA E ÍNDIA, SOMADO À ALTA NOS

PREÇOS DO PETRÓLEO E QUEBRAS DE SAFRAS AGRÍCOLAS, TEM

SIDO APONTADO POR ESTUDIOSOS COMO O CENTRO DA CRISE DE

ABASTECIMENTO NO MUNDO, O QUE TEM ACIRRADO OS ÂNIMOS

PROTECIONISTAS DE GOVERNOS DAS MAIORES POTÊNCIAS CO-

MERCIAIS DO PLANETA.

O fracasso da Rodada Doha, estam-
pado nas manchetes da mídia mundial
no fim de julho, é uma prova. Dizem que
só na próxima geração o assunto volta-
rá a ser discutido. Exagero. Basta mudar
dois ou três governantes das nações sig-
natárias, com nova orientação política, e
criam-se as condições para a retomada
das negociações.

Os acordos globais poderiam abrir
mais rapidamente as portas do mercado
para a indústria do Brasil, um dos sete
países que passaram sete anos discutindo
para chegar a lugar nenhum.

A questão, entretanto, é que esta dis-
cussão passa longe da compreensão do
cidadão comum, que dia a dia sente no
bolso o peso da alta dos alimentos da cesta

básica. Mesmo com recuo de preços em
julho, de 11,16% no arroz e de 5,11% no
feijão, conforme o IGP-M (índice Geral
de Preços - Mercado), da FGV, a variação
do índice acumula 8,71 % no ano e 15,12%
nos últimos 12 meses.

Nós, supermercadistas, que não somos
formadores de preços, vimos com preo-
cupação o encarecimento dos alimentos.
Apesar da tendência de queda, os preços
da cesta básica não voltarão aos patama-
res de 2006 e início de 2007.

Nosso compromisso, como tem sido ao
longo de nossa história, é continuar em-
penhados em acirrar a negociação com
a indústria, que por sua vez fará o mes-
mo com seus fornecedores de matérias-
primas, provocando um círculo virtuoso
de redução de custos, que vão resultar
em preços menores para o consumidor e
contribuir para conter a inflação.
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