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Em reunião ministerial do G-8, secretário da Agricultura defende redução de subsídios 
 
O governo americano alerta que a crise alimentar, aliada à recessão, pode ameaçar a 
segurança internacional. A advertência foi feita por Tom Vilsack, novo secretário de Agricultura 
do governo de Barack Obama, que pediu ontem a conclusão da Rodada Doha da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), a eliminação das tarifas para bens agrícolas e a redução de 
subsídios.  
 
Vilsack fez o apelo durante a primeira reunião ministerial da história do G-8 com países 
emergentes para debater uma nova estratégia para lidar com 1 bilhão de famintos no mundo. 
O Brasil não enviou uma delegação ministerial ao evento, que ocorre em Treviso, Itália.  
 
Depois de fechar pacotes para bancos, automóveis e para relançar as economias, as principais 
potências penam para chegar a um compromisso para financiar investimentos na agricultura e 
não se entendem nem mesmo sobre o que fazer com as barreiras comerciais do setor. O 
encontro, que termina hoje, tentará anunciar uma estratégia para lidar com a fome.  
 
Em 2008, a crise alimentar provocou protestos violentos em várias partes do mundo. Agora, a 
recessão ameaça adicionar mais 100 milhões de pessoas à lista de famintos. A FAO, órgão das 
Nações Unidas para a alimentação, alerta que a produção mundial de alimentos terá de dobrar 
até 2050 para evitar que a crise alimentar que atingiu o mundo nos últimos dois anos não se 
torne "estrutural". Além disso, pede US$ 30 bilhões para lidar com a fome no mundo. Segundo 
o diretor geral da entidade, Jacques Diouf, esses recursos representam "um gota" em 
comparação com o US$ 1,1 trilhão que o G-20 estipulou para o setor financeiro e a economia 
mundial.  
 
Mas o Ministério da Agricultura da Itália garantiu ontem que a reunião não anunciará um novo 
pacote para o setor. Vilsack afirmou que a Casa Branca se comprometeu a dar US$ 5,5 bilhões 
para combater a fome no mundo. Mas o valor é insuficiente e representa só uma parte do que 
os próprios americanos dão como subsídios a seus produtores.  
 
Para representantes da ONU, o encontro está demonstrando que há uma falta de coerência 
entre o discurso e a ação dos governos. O governo americano pediu a conclusão da Rodada 
Doha, que vive um impasse. Mas, apesar de pedir abertura de mercados, ainda é vago em 
esclarecer o que está disposto a fazer em termos de concessões. 
 
"Precisamos melhorar a eficiência do mercado mundial", disse o secretário americano. "A 
conclusão da Rodada Doha reduziria e eliminaria tarifas e outras barreiras, assim como 
subsídios que distorcem o mercado." Ele pediu que os países acabem com as restrições ao 
comércio, como limitações às exportações. Segundo ele, isso pode ser uma solução no curto 
prazo, mas vão agravar a situação mundial.  
 
Os italianos, que sediam o evento em um castelo em Treviso, alertam que vão manter altas as 
barreiras se isso for necessário para garantir a sobrevivência de seus produtores. Os países 
emergentes, como o Brasil, pedem exatamente a abertura de mercado dos países ricos e fim 
dos subsídios.  
 
Para Vilsack, a fome ameaça a segurança internacional. "A crise ameaça não apenas a 
prosperidade, mas também a segurança", disse. Na sua avaliação, a luta contra a fome é uma 
forma de garantir a estabilidade global. O americano defendeu mais investimentos no setor 
agrícola como forma de reduzir o número de famintos. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 abr. 2009, Economia & Negócios, p. B11. 


