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A
fome atinge 1 bilhão
depessoas,masnão
há crise alimentar
no mundo. No ano
da grande fome nos

países subdesenvolvidos, em
2008, a safra mundial de grãos
foiamaiordahistória.Teriada-
do para alimentar o dobro da
populaçãomundialeaindaesto-
car. Houve reuniões de chefes
de Estado, promessas sem fim,
mas nada mudou. O desafio ali-
mentar de 2008 foi provocado
principalmente pela alta de
145% dos preços do grãos; em
algunscasos,chegoua300%.Is-
sofoiprovocadoporanossuces-
sivosdeexuberantecrescimen-
to econômico e falta de investi-
mentos na agricultura. São fa-

tosreconhecidos,masnãosupe-
rados. Hoje, há séria ameaça
que tudo se repita.

PROMESSA NÃO CUMPRIDA
Oalertafoi feitonaquinta-feira,
em Roma, pelo diretor-geral da
Organização das Nações Uni-
das para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO), Jacques
Diouf. Ele foi corajoso: “Não vi-
mos nem um centavo dos US$
20 bilhões que os líderes mun-
diaisprometeramduranteacú-
pula do G-8 em L’Aquila, na Itá-
lia.”E, acrescentaele, ospreços
das commodities agrícolas es-
tão voltando a aumentar.

Essa denúncia coincide com
a chegada às livrarias do livro
do correspondente do Estado
em Genebra, Jamil Chade, O
mundo não é plano – a tragédia
silenciosa de 1 milhão de famin-
tos,daseditorasVirgíliaeSarai-
va, com fotos de Juca Chaves.
Um livro excepcional e valioso,
que recomendo. Será lançado
no dia 4, no Shopping Higienó-

polis, das 19h30 às 22 horas.
O autor mostra não só o dra-

ma dos países africanos, mas
também que os subsídios agrí-
colas nos países ricos derru-
bam os preços e inviabilizam a
agricultura dos mais pobres.
Apresentaumcenáriominucio-
so das negociações inúteis em
Genebra, Bruxelas e Roma.

Chade viajou longamente
com o diretor da FAO, partici-
poudetodasasreuniõesdaenti-
dade, ouviu dezenas de embai-
xadores, ministros, economis-
tase,aoladodadescriçãoobjeti-
vadosfatos, fazanálises lúcidas
com base num volume impres-
sionante de dados. Viu a dura
realidade e voltou a Genebra e
Bruxelas para chocar-se com a
friareaçãodosquepoderiamfa-
zeralgumacoisa,quetratamdo
dramadafomecomo umassun-
to qualquer. Fazem promessas
que não são cumpridas. E con-
voca-se mais uma reunião.

Chade faz o contraponto en-
tre a tragédia africana e o luxo

dos hotéis em que esses encon-
tros se realizam.

“A fome está provocando a
morte de 6 milhões de crianças
por ano, uma a cada cinco se-
gundos, de acordo com a FAO.
Mesmoassim,nãoéumapriori-
dade para os países desenvolvi-
dos.”

A fome é um problema locali-
zado, provoca mortes, mas não
afeta a economia mundial, pois
o aumento dos preços das com-
modities beneficia os países ex-
portadores. Para o Programa
Mundial de Alimentação, ali-
mentar diariamente 75 milhões
de pessoas custa apenas US$ 6
bilhões por ano, mas nem esse
dinheiro a ONU consegue.

SUBSÍDIOS DEVASTADORES
Mas por que eles mesmos não
produzem? Porque não têm re-
cursos. Secas sucessivas estão
transformando em deserto
áreas que antes eram de plan-
tio. Mas, acima e tudo, diz Jamil
Chade, é porque, mesmo que

produzissem mais, não pode-
riam concorrer com países que
subsidiam generosamente pro-
dução e exportação. É o subsí-
dio americano e europeu que
agrava o drama africano e de
alguns países asiáticos.

Eles poderiam plantar para
comer, mas não têm sementes,
fertilizantes.Eocorresponden-
te do Estado volta a Genebra e
Bruxelas para “descobrir” que
uma vaca na Suíça recebe US$
3 de subsídio por dia, três vezes
mais do que ganha em média
um trabalhador rural africano
– isso quando encontra empre-
go, o que é raro.

E O PETRÓLEO?
Sim, tem o petróleo. Mas ele é
exportado,saisemdeixarrique-
za.AChinalideraoavançopara
o seu “safári” na Nigéria, ironi-
za Chade. “A invasão dos chine-
ses deixa atônito sobretudo os
governos de outros países,
além do próprio povo nigeria-
no. Dos quase 3 milhões de bar-
ris que a China importa diaria-
mente,1milhãoédaÁfrica,prin-
cipalmentedaNigéria,deAngo-
la e do Sudão, com os quais fir-
maram acordo para extrair e
importar mais. A Nigéria pro-
duz 2,6 milhões de barris por
dia, mas pode chegar a 4 mi-
lhões neste ano com os investi-
mentos estrangeiros.”

Vai tudo embora. A China

apoia qualquer governo, quan-
to mais corrupto, melhor, e,
quandose faladeviolaçãode di-
reitos humanos, diz que “é as-
suntointerno”.Ela jápôsemór-
bita um satélite de comunica-
ção “nigeriano” ao custo de
US$ 300 milhões, para melho-
rar a comunicação com o país,
mas principalmente para obter
informações sobre o Golfo da
Guiné, rico em petróleo.

CONCLUSÃO ASSUSTADORA
O que deixa são migalhas relu-
zentes, painéis gigantescos
mostrando ao pobre nigeriano
o que a China faz por eles. Algu-
masestradas,recuperandohos-
pitais decrépitos, escolas aqui e
ali, migalhas, comparadas com
a riqueza que levam. A riqueza
dopetróleoestáondeérefinado
e consumido, na construção de
indústrias,depolospetroquími-
cos, não onde só se extrai. Está
na China, não na Nigéria. E isso
num país politicamente tumul-
tuado, onde persiste a tragédia
de Biafra, onde 1 milhão de pes-
soas que queriam comida e li-
berdade foram massacradas.

“A conclusão assustadora é
queahumanidadeaindaestálu-
tandocontrauminimigoconhe-
cido há séculos e já se sabe co-
mo derrota-lo. Mas esse não é
um assunto prioritário.” ●

*E mail: at@attglobal.net

Mercado classe A cresce e se sofistica
ASCENSÃO SOCIAL

O subsídio agrava a fome

Vendas de produtos de luxo cresceram mesmo durante o ano passado e número de clientes também aumentou
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LUXO- ‘Meumaior luxonestemomentoé ter tempo; époder ficardeitadanaminhacasa, vendoospássarospela janela’, dizGiselaMacLaren,donadoestaleiroMacLaren

Débora Thomé
RIO

Uma geladeira que custa R$
39,9 mil, um jogo de lençol a R$
5 mil ou uma garrafa de vinho a
R$2milsãoluxosparapouquís-
simos. Mas tem muita gente
quecompra.Eessesclienteses-
tão aumentando. Dispostos a
pagar o preço alto, eles exigem
maisqualidadeeprocuramten-
tar parcelar o pagamento.

Adriana Degreas vende bi-
quínis para mulheres “com no-
meesobrenome”,comoelames-
ma explica. O duas-peças pode
chegar a R$ 400. A estilista co-
meçou a produzir há quatro
anos e, no ano passado, notou
uma mudança discreta em seu
público,queseampliou.“Omeu
segmento não sentiu a crise ba-
tendo,masaformadepagamen-
to se modificou, por exemplo.
De qualquer forma, a minha
clientela antiga continuou pa-
gando à vista.”

Diante da crise, baixar o pre-
çonãofoiumaopção, justamen-
te para que o produto não aca-
basse popularizado. Em vez de
participar de grandes desfiles
demodaoulançamentos,Adria-
na opta por desfiles nas casas
das próprias clientes. “Uma
das grandes vantagens do mer-
cado elitizado é que não tem
inadimplência”, diz ela.

No início de 2008, a Kitche-
nAid – marca de eletrodomésti-
cos sofisticados – chegou ao
Brasil. Assim, acabou enfren-
tandoum mercado“assustado”
no primeiro semestre de 2009.
Suas geladeiras podem custar
R$ 39,9 mil, a mais cara, ou R$
15,9 mil, a mais em conta. Se so-
mar o fogão especial, ou me-
lhor, o cooktop, são mais R$ 3,9
mil. Antonio Henriques, geren-
te de marketing da marca, não
revela quantas unidades foram
vendidasnoBrasil,masdiz que,
desde o fim de 2009, está tudo
muito bem. Este ano, levando
emcontaqueaindatemumaba-
se baixa, eles esperam crescer
em 70% as vendas.

Vendedora de outro grande
sonho de consumo, a joalheria
H.Stern também não revela
muitos dos seus dados de ven-
da, mas informa que cresceu
15% em 2009, principalmente
porcausadodesempenhodoúl-
timo trimestre. Para este ano, a
expectativa é também boa.

“Oclienteestámaisconhece-
dor do produto. No ato da ven-
da, não se trata mais de um lei-
go, ele está disposto a gastar,
masquersaberaqualidade”,co-
menta Angélica Marchi, geren-

te-geral da Enoteca Fasano no
Rio de Janeiro.

O proprietário da loja de ca-
ma, mesa e banho Trousseau,
RomeuTrussardiNeto,concor-
da com essa visão. Segundo ele,
houve uma mudança “incrível”
no perfil dos seus clientes, que
hoje chegam a 85 mil. “Tenho
certezaquealgunsdelessóago-
ra estão conhecendo produtos
diferenciados. A classe A ainda
nãorecebeutodososnovosinte-
grantes. Essa vinda vai gerar
novos consumidores, sempre
com responsabilidade, cons-
cientes dos preços, pois eles sa-
bem o quanto custou para che-
gar lá”, comenta Romeu.

Para atender a esse público,
a Trousseau fornece produtos
importados de todo o mundo.
Em 2009, como os demais seg-
mentos, enfrentaram proble-
masnoiníciodoano,masacaba-
ram crescendo 10% no balanço
geral. Este ano, esperam man-
ter este ritmo.

IntegrantedaclasseAdelon-
ga data, Gisela Mac Laren, do-

nadoestaleiroMacLaren,esno-
ba boa parte desses sonhos de
consumo. “Meu maior luxo nes-
te momento é ter tempo. É po-
derficardeitadanaminhacasa,
vendo os pássaros pela janela”,
comenta a empresária. Gisela
diz trabalhar “24 horas por
dia”. Com 15 anos, começou a
frequentaro estaleiro com opai
efezfaculdadedeeconomianos
Estados Unidos. Tem carro
blindado e, nos fins de semana,
vai para Angra de helicóptero –
alugado. A família já teve avião,
mas vendeu também.

“Se você tem dinheiro, alu-
gue. Comprar só dá trabalho”,
sugere ela. Apesar das roupas
sofisticadasedegostardejoias,
não dispensa programas mais

populares, como uma cerveja
no bar. Gisela diz que detesta
shopping e, quando encontra
uma roupa de que goste, com-
pra várias iguais. A empresária
nãorevelaquantogastacomne-
nhum desses itens de consumo,
mas deixa claro que o fato de
estaracostumadacomelesfize-
ram dela menos consumista.
Por ano, vai algumas vezes ao
exterior, a passeio e a trabalho.

Sobre os últimos tempos, diz
que “não tem nem comparação
com os anos anteriores”. Para
melhor.

Atenta à expansão das clas-
ses A e B, a Multiplan anunciou,
no início do ano, o lançamento
doVillageMall,umshoppingna
BarradaTijucadedicadoexclu-
sivamente a esse segmento. Se-
gundoovice-presidentedogru-
po, Armando d’Almeida Neto, a
percepção foi de que, assim co-
mo existe demanda para cen-
tros comerciais para a classe C,
também há nichos no mercado
mais sofisticado. O investimen-
to será de R$ 350 milhões. ●

Multiplan lançou
shopping na Barra
da Tijuca para
as classes A e B

FABIO MOTTA/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




