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Os políticos e os meios de comunicação atribuem a culpa do aumento sideral nos preços dos 
alimentos, ultimamente amainado, a uma variedade de fatores, incluindo o alto custo dos 
combustíveis, o mau tempo em países-chave na produção alimentar e ao uso de terras 
agrícolas para cultivo de vegetais destinados à elaboração de biocombustíveis. No entanto, foi 
dada uma crescente ênfase ao aumento da demanda de alimentos por parte de países 
emergentes como Índia e China, que cresceram, respectivamente, 11,4% e 9,2%, em 2007. 
Como as duas nações contam com mais de um bilhão de habitantes cada uma, equivalentes a 
quase um terço do total da população mundial, parece provável que um consumo maciço de 
alimentos na China e Índia pode criar uma crise mundial. 

Entretanto, apresentar a crise nos termos de um desequilíbrio entre demanda e fornecimento e 
escolher a dedo uns poucos países como responsáveis por essa situação é uma simplificação 
excessiva. Um exame mais rígido da situação na Índia revela que as coisas não são assim. O 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que cerca de 350 milhões de indianos sofrem 
insegurança alimentar, o que faz da Índia o lugar onde vivem quase 50% das pessoas que 
passam fome no mundo. Mais da metade dos menores de 5 anos estão moderada ou 
severamente desnutridos ou sofrem de raquitismo. E o Estudo Econômico da Índia 2007-2008 
indica uma queda no consumo de cereais e legumes (principal fonte de proteínas para os 
pobres) entre 1990/91 e 2006/06. 

Também é errada a impressão de que o "boom econômico" e as reformas favoráveis ao 
mercado iniciadas na Índia contribuíram para melhorar o nível de vida dos pobres. A 
disparidade entre ricos e pobres está aumentando. Enquanto 36 pessoas, segundo se informa, 
possuem em conjunto US$ 191 bilhões, um informe governamental estima que 77% da 
população trabalhadora da Índia vivem com menos de meio dólar por dia e que o número total 
dos pobres e dos vulneráveis aumentou de 732 milhões para 836 milhões entre 1993/94 e 
2004/05. Se o argumento do "aumento da demanda por alimentos" fosse levado a sério por 
um instante, seria pertinente perguntar se essa suposta demanda é o resultado do aumento do 
poder aquisitivo da população ou se deve ao desgaste da base agrícola do país. 

Embora a Índia tenha uma economia agrícola, seu setor rural registrou um crescimento de 
apenas 2,7% em 2007, enquanto o setor industrial cresceu mais de 10%. Em um esforço para 
mover-se rumo a uma produção de bens agrícolas orientada pelo mercado, para atender às 
necessidades financeiras domésticas, a Índia está passando do cultivo de grãos comuns para a 
produção de bens de alto valor para a exportação, abandonando sistematicamente o vigente 
decreto pós-independência sobre a auto-suficiência em matéria agrícola. Em conseqüência, há 
uma considerável redução na taxa de crescimento da produção, da produtividade e da área 
plantada e irrigada para os cultivos mais importantes. 

Essa fascinação para a economia exportadora também é visível na criação das Zonas 
Econômicas Especiais nas terras agrícolas. A meta do governo de estabelecer 500 zonas 
exigirá a compra de 150 mil hectares de terras predominantemente agrícolas e tipicamente 
destinadas a cultivos múltiplos. Nesse caso, 114 mil famílias de agricultores e outras 82 mil 
famílias de camponeses serão deslocadas das terras que trabalham. No total, cerca de um 
milhão de pessoas que dependem principalmente da agricultura enfrentam o desalojamento. 

A reestruturação global da agricultura alterou a paisagem rural da Índia. O resultado concreto 
é que o trabalho nesse setor já não é mais sustentável e os produtores pequenos são cada vez 
mais levados ao suicídio. Segundo dados oficiais, 17 mil agricultores se suicidaram apenas em 
2006. A fome e a pobreza na Índia, que se registram em meio à abundância, é um emblema 



da fome em todo o mundo, impulsionada por décadas de descuido na agricultura nos países 
pobres e desacertadas políticas por parte das instituições financeiras internacionais. 

A promoção do desenvolvimento agrícola nas nações pobres reforçaria sua auto-suficiência e 
ajudaria a aliviar a miséria. Segundo informe da Oxfam International, "há fortes argumentos 
referentes à eficácia para investir no desenvolvimento de 400 milhões de pequenos 
proprietários agrícolas". Suas pequenas propriedades costumam mostrar maior produtividade 
por área do que as dos empreendimentos agrícolas de maior tamanho. Além disso, esses 
produtores normalmente gastam mais em bens fabricados localmente e em serviços locais. Em 
países economicamente dependentes da agricultura, este é um fator que contribui para o 
potencial da agricultura para "dar o pontapé inicial" de seu desenvolvimento econômico. 

Recomendações deste tipo são especialmente importantes para nações como a Índia para 
estabelecer um sistema agrícola de produção de alimentos justo e sustentável, que atenda as 
necessidades de sua população. Tais propostas requerem um novo enfoque que exige não 
apenas uma mudança no valor dos investimentos, mas, também, que o governo adote 
políticas agrícolas centradas nas pessoas.  

MITTAL, Anuradha. Índia: a economia cresce, a fome também. Instituto Ethos, out. 2008. 
Disponível em: <http://www.ethos.org.br>. Acesso em 7 out. 2008 

 

 


