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RESUMO

O trabalho tem como proposta básica explanar oportunidades,  ameaças e 

perspectivas relacionadas ao impacto causado no mercado brasileiro nos preços dos 

produtos alimentícios influenciada pelo biodiesel. Cresce diariamente o debate e a 

preocupação com carestia, bem como a falta de alguns alimentos básicos à mesa do 

consumidor. Este estudo busca explicações sobre os motivos que levam a influencia 

dos biocombustíveis na escalada dos preços, e ainda evidenciar, quais as possíveis 

soluções para o atual problema.

Palavras-chave: biocombustíveis; biodiesel; inflação dos alimentos.
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1. Introdução

O  biodiesel  surgiu  como  uma  verdadeira  esperança  de  progresso  no 

crescimento  do  mercado  mundial,  com  a  vantagem  de  ser  um  aliado  na  luta 

ecológica. Por se tratar de uma fonte renovável de energia, o biodiesel, ajuda no 

combate  à  degradação  do  meio  ambiente,  que  é  hoje  sem dúvida,  um enorme 

problema  que  ameaça  a  esfera  mundial,  além  de  apresentar-se  como  uma 

alternativa esperançosa aos combustíveis fósseis.

Mas,  infelizmente  com  o  advento  do  biodiesel,  surgiu  uma  questão  que 

assombra a humanidade: a alta dos preços dos alimentos.

São muitos debates que defendem hoje, a influencia direta do biodiesel, na 

alta  dos  alimentos.  Estudiosos  temem  além  da  inflação  dos  preços  dos 

combustíveis,  a falta de alimentos básicos na mesa dos consumidores. Há quem 

defenda que a alta não pode ser atribuída pura e simplesmente ao surgimento do 

biodiesel, e que devidamente regulamentado a sua produção e utilização, o biodiesel 

poderá ser sim, a solução para inúmeros problemas.

A  real  situação  do  mercado,  oportunidades,  ameaças,  relacionadas  ao 

biodiesel e a alta dos preços dos alimentos, irão ser abordadas neste estudo.
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2. Tema

 Biodiesel e a alta dos preços dos alimentos

2.1 Justificativa do tema

A escolha  deste  tema,  em suma,  é  buscar  as  explicações  sobre  como e 

porque o biodiesel influencia nas altas dos preços dos alimentos, e ainda estar a par 

das posições das autoridades em relação ao problema, bem como quais medidas 

estão sendo tomadas para solucioná-lo.

2.2. Formulação do problema

• O biodiesel  e  os  biocombustíveis  seriam a  solução  paras  o  problema  do 

desenvolvimento  sustentável  como  uma  fonte  limpa  de  energia,  ou  uma 

ameaça ao mercado de alimentação mundial?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Compreender como e porque o Biodiesel vem incidindo na alta dos preços 

dos produtos alimentícios no Mundo.

3.2. Objetivos específicos

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o assunto de Biocombustíveis.

• Visualizar  perspectivas  e  elaborar  projeções  sobre  o  mercado  de 

biodiesel e sua relação com a alta dos preços dos alimentos.

• Abranger  como  e  porque  o  mercado  de  alimentos  é  afetado  pelo 

Biodiesel e biocombustíveis de forma geral.
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4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1. Ameaças oportunidades e perspectivas sobre os biocombustíveis 
e seu impacto no preço dos alimentos na visão da Organização 
das Nações Unidas

Um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) divulgado dia nove 

de Maio de 2008, pode ser considerado um alerta para a política internacional de 

ampliação  do  mercado  de  biocombustíveis.  Caso  sua  implementação  não  seja 

adequada, a tecnologia que afirma ao combater o efeito estufa e liberar o mundo do 

petróleo acabaria causando fome e destruição de habitat. 

"Os  biocombustíveis  líquidos  podem  ameaçar  a 

disponibilidade de suprimentos de comida adequados ao desviar  

terra  e  outros  recursos  de  produção  das  plantações  para  

alimento"  "Muitas  plantações  hoje  usadas  como  fonte  de 

biocombustível requerem terra agricultável de alta qualidade uso 

significativo de fertilizantes, pesticidas e água.”. 

O relatório de 64 páginas, entretanto, reconhece que "sistemas de bioenergia 

modernos bem projetados podem de fato aumentar a produção local de comida". Se 

os combustíveis tornassem expressivamente mais barato, a cadeia de produção e 

distribuição de alimentos também pode baratear o produto final. 

Segundo Luiz Pinguelli Rosa, isto não esta acontecendo. Adotar a idéia de 

biocombustíveis  para  China  e  Índia,  países  super  populosos  onde  não  há tanta 

disponibilidade de terra, seria complicado e acarretaria um aumento do custo dos 

alimentos.  Contudo  Pinguelli  também  afirma  que  no  caso  especifico  do  álcool 

brasileiro não contribuiria para este aumento de acordo com suas palavras "Aqui não 

há falta de alimento, há falta de dinheiro para as pessoas comprarem alimento”. 
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Devido  a  crescente  a  produção  de  biodiesel  com  a  utilização  de  óleos 

vegetais.  Estudos  da  ONU qualificam como possível  “desastre”  a  conversão  de 

culturas de alimentos em energia para automóveis sem observar os efeitos sobre a 

fome no mundo. O direito à alimentação adequada implica que todas as pessoas 

tenham acesso físico e econômico em todo momento a alimentos suficientes do 

ponto de vista nutritivo.

A ONU começa a considerar que a alta nos preços dos alimentos e energia já 

representa uma "ameaça humanitária" e riscos para a estabilidade social. "Um bilhão 

de  pessoas sofrem de má nutrição  crônica  e  3  bilhões  de  pessoas,  metade  da 

humanidade,  sofrem  com  insegurança  alimentar",  alertou  Jomo  Sundaram, 

subsecretário da ONU. De acordo com a entidade, os preços dos alimentos devem 

se estabilizar em 2009. O outro  documento da ONU chega a sugerir  um acordo 

internacional que suspenda por cinco anos o avanço do setor. 

“A medida é necessária para que haja tempo suficiente de 

pensar  tecnologias  e  estabelecer  estruturas  reguladoras  de  

proteção contra os efeitos negativos ambientais, sociais e para 

os direitos humanos”.

 Diz no texto o relator da ONU para Segurança alimentar, Jean Ziegler, que 

leu a avaliação na assembléia geral da entidade realizada em setembro de 2007 que 

ainda chega a concluir:

“Os  mitos  da  imagem verde  e  pura  do  bioetanol  e  do 

biodiesel  são  utilizados  para  mascarar  relações  político-

econômicas  entre  a  terra,  os  recursos  de  um  povo  e  os 

alimentos”.

Nesta mesma assembléia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou 

contradizendo a tese, com o Brasil como exemplo. “A cana-de-açúcar ocupa apenas 

1%  de  nossas  terras  agricultáveis,  com  crescentes  índices  de  produtividade.  O 

problema de fome no planeta não decorre da falta de alimentos, mas da falta de 

renda”,  disse,  para  concluir:  “É  plenamente  possível  combinar  biocombustíveis, 

preservação ambiental e produção de alimentos.”.
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Entretanto  Ziegler  defendeu  modelos  de  produção  de  biocombustível 

baseados em dejetos agrícolas, resíduos de cultivos e arbustos não alimentícios. 

Como também afirma Sundaram que diz que os biocombustíveis não podem ser 

tratados  como  os  culpados  pela  alta.  “Não  podemos  rejeitar  todos  os 

biocombustíveis. O de cana não representa um problema. Precisamos lidar com a 

situação de forma mais sofisticada”. 

Segundo  outro  relatório  este  do  IPCC  (Painel  Intergovernamental  sobre 

Mudança Climática) criado pela ONU, os biocombustíveis podem ocupar até 10% da 

matriz do setor de transportes em 2030. O relatório não detalha quais plantas são 

mais  adequadas  para  expandir  a  produção  global  de  biocombustível,  fazendo 

apenas algumas ressalvas.  "Dependendo do tipo  de  plantação,  do  que ela  está 

substituindo  e  dos  métodos  de cultivo  e  colheita,  os  biocombustíveis  podem ter 

aspectos positivos ou negativos no uso da terra, na qualidade da água e do solo e 

na biodiversidade".

Outro  órgão  da  ONU  a  FAO,  Food  and  Agriculture  Organization em 

português:  Organização para a Agricultura e a Alimentação, sinaliza com dados e 

gráficos  a  escalada  do  preço  da  alimentação,  abaixo  um  índice  que  mostra  a 

variação dos preços dos principais alimentos básicos:
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No próximo gráfico a variação do preço das principais comodites:

O Índice de Preços dos alimentos criado pela FAO em abril calculou a média 

218.2 pontos, abaixo dos 218.4 em março e ainda 54 por cento mais que em abril de 

2007. A maior parte dos preços dos alimentos a mostrar um leve declínio depois de 

alcançar seu cume em março, porém o preço do arroz continua subindo também em 

abril. Com primeiros prospectos os alimentos básicos apontam para um aumento de 

seus preços. A seguir o índice preço dos alimentos nos últimos anos:
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Existe  também outro  problema nos biocombustíveis  para  o  ONU além do 

preço dos alimentos o desmatamento O relatório da ONU de nove de Maio de 2008 

lança  mais  críticas  os  países  asiáticos  do  que  ao  Brasil  quando  o  assunto  é 

desmatamento. Chega mesmo a elogiar o estabelecimento de 20% de reserva legal 

de mata em plantações de cana-de-açúcar  em São Paulo.  Porém, o que ocorre 

segundo  Pinguelli  é  que  na  verdade,  é  que  o  café  já  tinha  feito  o  “serviço”  do 

desmatamento antes da cana. Se fosse necessário a cana de açúcar desmatar, ela 

teria desmatado.
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4.3. Ameaças, oportunidades e perspectivas sobre os biocombustíveis 
na visão de outros órgãos internacionais.

4.21.. Na visão da do governo dos Estados Unidos da América

A Casa Branca avalia  a  alta  dos  preços dos alimentos  no  mundo devem 

prosseguir por mais dois ou três anos, até que os estoques mundiais consigam ser 

reabastecidos. O governo americano também se recusa atribuir à alta dos preços à 

produção  de  biocombustíveis,  como  o  álcool  a  partir  do  milho,  tenha  papel 

significativo sobre os preços. 

Edward  Lazear,  chefe  dos  conselheiros  econômicos  dos  Estados  Unidos 

disse:

"Os  estoques  foram  consumidos  e  vai  levar  um  tempo  para 

reabastecê-los,  por  isso os preços continuarão altos".  "Nossa 

estimativa é de que os preços (dos alimentos) continuarão altos,  

sem disparar à mesma taxa de elevação vista no último ano." 

A plantação de culturas para produção de biocombustíveis (a quem a ONU 

atribuiu à escalada do preço dos alimentos), segundo Keith Hennessey, diretor do 

Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, não crê que tenha relevância no 

atual nível dos preços. Que ainda disse:

“Os  que  argumentam  que  o  aumento,  determinado  pelo  

presidente  [no  programa  de  combustíveis  renováveis]  está  

contribuindo  para  a  alta  nos  preços  dos  alimentos  estão  

incorretos”. 

De acordo com Lazear, a alta dos preços dos alimentos no mercado mundial 

foi  de 43% nos 12 meses encerrados em março.  O milho representa uma parte 

muito pequena do índice do FMI (Fundo Monetário Internacional) para os preços dos 

alimentos,  a  participação  da  cultivo  de  milho  para  a  industrialização  do  álcool 

contribuiu com apenas 1,2% na alta geral nos preços dos alimentos. 
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O conselheiro da Casa Branca relatou que os preços do trigo subiram 123% 

no período, enquanto os da soja subiram 66%; os do milho, 37%; e os do arroz, 

36%.  O  consumo  nos  países  emergentes  cresceu  45%  entre  2001  e  2007,  na 

comparação com o período de 1991 a 2000, e este aumento respondeu por cerca de 

18% da alta total. 

Lazear enfatizou que a despesa dos americanos com alimentos foi de menos 

de  14%  de  seus  gastos  totais  no  período,  enquanto  na  África  essa  proporção 

chegou  a  43%,  e  que  entre  as  populações  mais  pobres  da  região  da  África 

subsaariana a proporção pode chegar a 70%. 

Outro fator, segundo a Casa Branca, que contribuiu para a alta dos alimentos 

foi à ocorrência de condições climáticas adversas, que destruíram safras. 

4.22.. Na visão da do governo brasileiro.

Reinhold  Stephanes,  ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento, 

apontou  quatro  agentes  que  influenciaram  na  alta  do  preço  dos  alimentos  no 

mercado mundial, entre elas, o uso de matéria-prima de alimentos para a produção 

de biocombustíveis pelos Estados Unidos e pela União Européia. 

Segundo  Stephanes,  os  outros  fatores  para  o  aumento  do  preço  dos 

alimentos são: o crescimento contínuo dos países (elevando a renda da população), 

o aumento da expectativa de vida da população e as mudanças climáticas. 

Neste cenário, Stephanes avaliou que o Brasil é um dos poucos países que 

acompanha  o  crescimento  da  demanda  interna  e  ainda  tem  excedentes  para 

abastecer o mercado externo. A nação tem a aptidão de produção de energia limpa, 

e  tem  demonstrado  a  compatibilidade  dos  biocombustíveis  e  os  alimentos.  O 

ministro informou que, atualmente, apenas 0,5% do território brasileiro é ocupado 

pela produção de álcool e reiterou que, em mais de 60% dos casos, a cana-de-

açúcar tem aproveitado áreas de pastagens degradadas. 

O presidente Luiz Inácio da Silva defende de todos os meios a produção de 

biocombustíveis no Brasil  como já descrito acima ele deu o seguinte depoimento 

sobre o assunto:
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“A cana-de-açúcar ocupa apenas 1% de nossas terras agricultáveis,  

com  crescentes  índices  de  produtividade.  O  problema  de  fome  no  

planeta não decorre da falta de alimentos, mas da falta de renda” “É 

plenamente possível combinar biocombustíveis, preservação ambiental  

e produção de alimentos.”.

4.23.. Na visão da OPEP.

A avaliação consta do relatório mensal  da  Opep (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo), divulgado no dia 15 de maio de 2008, considera que a 

iniciativa da União Européia (UE) de subsidiar o setor de biocombustíveis resultou 

em uma escassez de alimentos, o que contribuiu para a alta dos os preços dos 

produtos alimentícios na Europa e na Ásia, além de provocar problemas ambientais. 

 

De acordo com documento, os subsídios aos biocombustíveis forçaram a UE 

a  relaxar  sua  legislação  sobre  a  produção  agrícola  a  fim  de  permitir  que  os 

produtores europeus pudessem expandir o cultivo, para suprir a escassez. 

Este relatório culminaria na provável retirada dos subsídios para a produção 

de biocombustíveis na Europa.

A Opep ainda destacou que, devido à alta nos preços das matérias-primas, 

algumas usinas de biocombustíveis decidiram paralisar sua produção e modificar 

suas atividades. 

"Esses  desenvolvimentos  pressionaram  a  UE  para  reavaliar  

seus planos para o biodiesel"

O  bloco  europeu  teria  decidido  rever  seus  planos  não  apenas  devido  à 

escassez de alimentos, mas também "devido à acusação de que os biocombustíveis 

não são tão inofensivos ao ambiente quando se achava no início". 
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4.3. Importância social do biodiesel

Apesar  de  a  fome  ser  causada  pela  alta  dos  preços  dos  alimentos  os 

biocombustíveis paradoxalmente também tem vantagens sociais. Estas vantagens 

tendem a  ampliar,  para  compreender  toda  a  potencialidade  do  mercado  a  área 

plantada necessária para atender ao percentual de mistura de 2% de biodiesel ao 

diesel de petróleo é estimada em 1,5 milhões de hectares, o que equivale a 1% dos 

150 milhões de hectares plantados e disponíveis  para agricultura no Brasil.  Este 

número  não  inclui  as  regiões  ocupadas  por  pastagens  e  florestas.  As  regras 

permitem  a  produção  a  partir  de  diferentes  oleaginosas  e  rotas  tecnológicas, 

possibilitando a participação do agronegócio e da agricultura familiar1.

O  governo  federal  com o  intuito  de  fomentar  a  produção  de  oleaginosas 

através da agricultura familiar criou o Selo Combustível Social, programa esse que 

visa incentivar a produção de biocombustíveis. Fomento esse que vai contra uma 

tendência mundial de cortar vantagens como o recente corte se subsídios da União 

Européia. As companhias que possuem este selo estão descritas abaixo:

1 Dados obtidos do site http://www.biodiesel.gov.br/ acessado em 19/02/2008
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 Fonte: Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
 A  regulamentação  que  rege  o  selo  combustível  social  entende  que 

somente produtores que atendem as normas as seguir serão contemplados:

- Comprem matéria-prima da agricultura familiar em percentual mínimo de: 

- 50% região Nordeste e Semi-árido;

- 10% região Norte e Centro Oeste e,

- 30% região Sudeste e Sul.

- Façam contratos negociados com os agricultores familiares, constando, pelo 

menos:

- O prazo contratual;

- O valor de compra e critérios de reajuste do preço contratado;

- As condições de entrega da matéria-prima;

- As salvaguardas de cada parte e,

-  Identificação e concordância de uma representação dos agricultores que 

participou das negociações.

– Assegurem assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. Fonte: 

portal do biodiesel Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel

Com a aprovação do selo as empresas obtêm os seguintes direitos na área 

de redução de impostos:

Incidência de PIS/PASEP e Cofins sobre os produtores de biodiesel,  

(Decreto 5.297) R$/litro de biodiesel
Modalidade  de 

produtor de biodiesel

Matéria-prima/Região
Qualquer  matéria 

prima

Palma e Mamona 

(norte e nordeste)
Sem  Selo 

combustível social

R$0,22 (67% red) R$0,15(77,5% 

red)
Com  Selo 

combustível social

R$0,07(89,6%red) R$0,00(100% red)

Fonte: Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel
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5. METODOLOGIA

5.1. Coleta de Dados

Com o propósito de atingir os objetivos deste artigo, a coleta de dados foi 

realizada por meio de duas fontes distintas de informações, a saber.

5.1.1. Pesquisa Bibliográfica

A construção do referencial  teórico foi iniciada em maio de 2008 mediante 

pesquisa exploratória em livros de autores consagrados e teses e estudos na área 

de  recursos  humanos  relacionados  ao  objetivo  da  pesquisa.  Também  foram 

consultados  órgãos  de  imprensa  nos  depoimentos  citados  por  personalidades 

especializadas ou potencialmente envolvidas no assunto. 

A coleta de dados será feita pelos pesquisadores, os alunos do 7º período de 

Administração de Empresas da Universidade Presidente Antônio Carlos - Visconde 

do Rio Branco - Campus IV.

5.1.2. Sites da Internet

Com relação às informações disponíveis na web,  foram utilizados somente 

sites de órgãos e entidades oficiais de pesquisa científica, principalmente aqueles 

relacionados com o propósito do estudo. Estes estão especificados nas referências.
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6. Hipótese

Supomos que a influência do biodiesel na alta dos preços dos alimentos, não 

seja de todo real. Precisamos fazer uma análise fria e profunda a cerca do problema, 

pois a questão que envolve a economia brasileira e esconde também interesses 

diversos e opostos de governos e grandes empresários. Há quem ganhe muito com 

toda esta especulação, quem seria de fato o vilão desta história? 

 E somos sabedores que o mundo atravessa crises, como climatologia e a 

falta de recursos de muitos países, portanto o problema na verdade já estava aí, só 

estão tentando achar um novo culpado, para o desinteresse governamental, para 

com a população.
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acessado em : 23/05/08.

AUTORES,  Vários. Biofuels  impact  food  prices.  Pubicado  em 

<http://www.righttofood.org/spip.php?article2> Pela agencia Reuters em : 14/06/07.
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Estudo  da  OPEP.  Environmental  Newsletter  2007  /  2008. Pubicado  em  < 

http://www.opec.org/home/Environmental%20Issues/Q.Environmental

%20Newsletter/2Q07EnvNewsletter.pdf>  Divulgada  pela  OPEP  acessada  em: 

22/05/08.

Neste  estudo  também  contem  trechos  de  entrevistas  e  reportagens  no 

assunto de biocombustíveis que foram obtidos nos seguintes periódicos:

• Folha de São Paulo

• Revista Exame

• Gazeta Mercantil

• O Globo

• Correio Brasiliense
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