




• Etanol

A produção brasileira de etanol, que desde o início da vigência do Proto-

colo de Kyoto (fevereiro de 2005) vinha marchando em alta velocidade,

com usinas operando no máximo e novas unidades sendo implantadas e

outras sendo projetadas, já trocou de marcha: em vez de andar em quarta, vai

rodar em terceira ou segunda, mas não perderá o embalo como conseqüência da

crise financeira internacional.

Em 2009 as destilarias e usinas existentes no Brasil vão produzir quase

27 bilhões de litros de etanol, o que representa um aumento de mais de 10%

sobre a produção de 2008. Em 2010, dependendo do comportamento do clima,

a produção de etanol será pelo menos igual à deste ano. Nada mau numa con-

juntura econômica abalada pela crise financeira mundial. Se não há problema

com o produto, não se pode dizer o mesmo dos produtores de etanol. Eles foram

brutalmente afetados pela escassez do crédito.

Até o mês de setembro, o etanol estava cercado de otimismo, com uma

única ressalva de caráter ambiental: a alta nos preços de alguns alimentos era

debitada na conta das chamadas lavouras energéticas, a começar pela cana,

apontada como principal vilã da história, ao lado da soja. O colapso financeiro

do final do verão de 2008 no Hemisfério Norte embaralhou as cartas do jogo e

mudou a perspectiva para todas as commodities, do petróleo aos alimentos.

Lula: "O dedo apontado contra os
biocombustíveis está sujo de petróleo"

Num encontro de estadistas em

Roma, no último trimestre do ano pas-

sado, o presidente Lula defendeu com

rara veemência o programa brasileiro

de energia renovável: "O dedo aponta-

do contra os biocombustíveis está sujo

de petróleo", afirmou ele, num discur-

so que entremeava luzes e sombras. O

líder brasileiro queria dizer que o cul-

pado pela alta dos alimentos não era a

cana, mas a especulação com o petró-

leo, cujo preço chegou ao recorde his-

tórico de quase 150 dólares o barril

em meados do ano passado. Lula tam-

bém lembrou que os responsáveis pela

maior parte da poluição global são os

grandes consumidores de combustí-

veis fósseis, todos situados na metade

norte do planeta.

A conferência de Roma fora ini-

cialmente planejada para discutir o

impacto das mudanças climáticas na

produção de alimentos, mas o aumen-

to nos preços das principais commodi-

ties alimentícias mudou a agenda do

encontro. Os técnicos da Organização

das Nações Unidas para a Alimenta-

ção e a Agricultura (FAO) prepararam

um documento-base - Bioenergia, se-

gurança alimentar e sustentabilidade:

em busca de um acordo internacional

- onde estava escrito: "Os biocombus-

tíveis são um fator significativo nos

recentes aumentos do preço de com-

modities". Foram citados diretamente

o milho e outros grãos. Para a cana,

sobrou um elogio (veja o quadro).

O raciocínio do pessoal da FAO

era o seguinte: "Na medida em que os

mercados de commodities se tornam

mais integrados e mudanças nos pre-

ços nos mercados internacionais afe-

tam os mercados domésticos, a pro-

dução de biocombustíveis em um país

terá efeitos importantes na segurança

alimentar de outros países." A frase

era uma senha para uma caça aos

culpados. No clima de especulação vi-

gente no mercado financeiro, antes do

colapso dos bancos de investimentos

dos EUA, era quase impossível con-

vencer alguém de que a alta dos ali-

mentos não podia ser automaticamen-

te debitada à produção e ao consumo

de biocombustíveis. Nesse contexto

febril, passou em branco o raciocínio

exposto pelo ministro brasileiro Gui-

lherme Cassel, do Desenvolvimento

Agrário. O consumo de carne cresceu

100% na China, 70% no Brasil e 20%
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na índia nos últimos 15 anos, lembrou ele num artigo

do jornal Folha de S. Paulo publicado antes da crise

financeira mundial. Como são necessários, em média,

7 quilos de grãos para produzir l quilo de carne, a

mudança no padrão alimentar também estava infla-

cionando o preço dos cereais.

No final do ano, em plena efervescência da cri-

se, desenhava-se nos países desenvolvidos o consenso

de que os governos, as organizações internacionais,

o setor privado, a sociedade civil e a academia pre-

cisavam construir algum tipo de consenso. Negativo.

Como a crise desencadeou comportamentos defensi-

vos, cada país ficou falando sozinho na defesa de sua

plataforma de negócios, ignorando as necessidades

criadas pelo Protocolo de Kyoto, instrumento antipo-

luição que paira sobre a cabeça de todos os governan-

tes e de todos os executivos ao redor do mundo.

Quatro meses depois de iniciada a crise, boa

parte da esperança mundial de recuperação econômi-

ca estava depositada na figura de Barack Obama, o

novo presidente dos EUA, eleito em 4 de novembro e

empossado em 20 de janeiro. Enquanto isso, a "cri-

se dos alimentos" desapareceu, tragada pelo tsunami

financeiro.
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