
D 1fllllUnnMIUnlQntUUIID/u
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

DA FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS

\,

"ALItvENTA00 DAS CLASSES BAIXAS NO BRASIL"

(Apenas um problema social, ou uma opor-
tunidade de mercado para as empresas do
ramo ?)

DISSERTAÇAO PARA OBTENÇÃO to rrruio DE MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

. I ÁREA DE fiNCENTRAÇÃO :. MARKETING

ORIENTADOR: PROF. RAIMAR RIGlERS

~ \\\\\\\\1\\\\\\\\\\\1\
11979000i9

- CARLOS ROIDLFO SGlNEIDER

- 1978 -



cJl'
~,

i

SP-00020887-1



,

\ .

AOS MEUS PAIS



lNDICE

1. INTRODUÇÃO.....................................................

2. OBJETIVOS DO ESTUID ....................... ~ .

'PRIMEIRA PAlITE

CLASSES BAIXAS: UM PROBLEMASOCIAL EM TERMJS DE ALIMENTAÇÃO

3. ANÁLISE DO PROBLEMA

3-1. O PROBLEMA.SOCIAL

·3-:-1-1. O QUE SIG'JIFICA SUBNUTRIÇÃO?

3-1-2. O PROBLE~~ NO MUNDOE NO BRASIL •.••••••••••••• ~.... 10

.3-1-3. CONCLUSOESE RECOMENDAÇOES••. •••.•••••••••.••••••• 19

3-2. DEFICiENCIAS E CARACTERlSTICAS DO NOSSOSISTEMA. DE POODU-

ç:A.ODE ALIMENTOS

3-2-1. AGRICULTURAE PECUÁRIA

. 3-2-1-A. UMA ABORDAGEMGERAL ••••••••••••••••••••••

. 3-2-1-B. SITUAç:A.ODE PRODUTOSESPECrFICOS •••••••••

3- 2-1- E-I. r[RIOO :................ .

. 3- 2-1- B- 2. SOlA ..••..•.•..•...•...•.•.•••

3-2-1-:-B-·3. MILHO ••••••••••••••••••••••••.•

3-2-1-B-4. FEIJÃO

3-2-1-B-S. CARNES •••••••• ~•••••••••••••••

3-2-1-B-6. LEITE •••••••••••••••••••••••••

--:3> 3-2-1-G.: ESPERANÇASFUTURAS: NOVAS REGIOES E PRODÜ-
TOS NOVOS ••••••••••••••••••••••••••.••.•••

~ 3-2-1-D. JÁ SOMJS TEORICAMENTEAUTOSUFICIENrES •••••

3-2-1-E. PIDJEÇOES P~ •••••• ~••••••••• ~•••••

3-2-2. A INDÚSTRIA DE ALIMENIDS ••••••••••••••••••••••••••

3-2,...3. CONCLUSOESE RECOMENDAÇOES•••••••••••••••••••••• ~. 120

3-3. PLANOS E PROGRAMASDO GOVERNONA ÃREA DE ALIMENrAç:A.O E NU-

TIliÇÃO ... '.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

PÁG.

1

3

7

24

43 .

43 .

SO
64·

67
70

76

86

89
91

96

3- 3-1. O PRONAN ••••••••••••••••..••••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • 143

3-3-1-A. SUBSISTI~MA.CONSUMIDOR•• ~••••••••••••••••• 145

3-3-1-B. SlmSIST13tv'AFORt--IECEDOR•••.•••••••••••••••• 152

3-3-1-C. SUBSISTEMA DE EXECUÇÃOE REPASSE ••••••••• 165.

3-3-1-C-1. ALGUNS DADJS SOBRE A DISTRIBUI-
çÃO DIRETA ÀS CLASSES BAIXAS... 180



PÁG.

3-3-1-D. ALIMENTOS PRIORITÁRIOS NO PRONAN •••••.•••• 183

3-3-1-D-1. A SOJA NO PRONAN ••••••••••••••• 187

3-3-2. CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES•••••••• :................ 193

3-4. illNSIDERAÇOES SOBRE ALIMENTOS DE ALTO VAlDR NUTRITIVO E PO-

TENCIALMENTE ADEQUADOSPARA AS CLASSES BAIXAS 203

,

SEGUNDA PARTE

CLASSES BAIXAS: UMAOPORI'UNID\DE DE MERCADOEM TEIOOS DE
ALIMENTAÇÃO

4. O POTENCIAL. ro MERCAro POPULAR 218

5. A PESQUISA JUNTO As INDÚSTRIAS

5-1. ANÁLISE SIMPLES DAS RESPOSTAS ro QUESTIONÁRIO 239

5- 2. illNCLUSOES E RECOMENDAÇOES•.••••••••••••.•••••.•••••.• ;.... 264

\ 6. CONCLUSÃO.GERAL ................................................. .275

7. ANEXOS

7-1. ANEXO l: INFORMAÇO~S SOBRE NUTRIÇÃO EXTRAfDAS DE RELAT6RIO (r
ro DIEESE ••.•••••.••••••..••.•..••.••••..•••.•••••• 2'89'

7-2. ANEXO 2: DECRETO N9 77 .116 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1976, QUE
CRIA0 PRONAN; CARTA EM QUE OS MINISTROS PROPOEM
AO PRESIDENTE DA REPúBLICA A PJ?ROVAÇÃODO DECRETO;
E QUADRODE CONSOLIDAÇÃO DE DESPESAS-1976j1979..... 293

7-3. ANEXO 3: LISTA DE EMPRESAS CADASTRADAS'JUNTO À CNAE, COM -
INSCRIÇÃO REVALIDADA (JUNHO 1976) •.. , ..•...•••... 299

7-4. ANEXO 4: ESTIMATIVA 00 SALÁRIO MlNIfvD MtlDIO ro PAfs EM 1977 301
7-5. ANEXO 5: METOroLOGIA DE PESQUISA UTILIZADA ••. ; .••.•.•••.•• 302

7 - 5-1. ESTRATfGIA DE PESQUISA •••.•.•...•.••.••• '............ 302

7-5-2. ~CNICAS DE PESQUISA
7-5-2-1. PRIMEIRA PESQUISA ••.••.•••••.•..•.•.•••••• 304

7-5-2-2. SEGUNDA PESQUI~A ..••.•.•..••••.•••••.••..•. 308

8. BIBLIOGJWIA ' '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

'I



1. INTRODUÇÃO

o assunto de que trata o trabalho certamente é bastante atual
e vem despertando um interesse generalizado, fruto de posições não só hu-
manistícas, mas também poiíticas e econômicas. O tipo de preocupação que
leva a este interesse, todavia, deixa de ser significativo quando o re-
sultado almejado é relevante e digno de um esforço conjunto de todos quag
tos possam contribuir para que seja alcançado. E é neste sentido que são
bem recebidas, e devem ser incentivadas indiscriminadamente, as participa
çoes,seja.de empresas, àe entidades políticas, de associações de classe,
ou de órgãos' govemmnentais. Ainda ma~s,se nos lembrarmos de duas desa--
gradàve is consequências econômicas da subnutrição, que provavelmente tem o
poder de comover uma parcela maior de nossas classes dirigentes :

19 - uma criança subnutrida terá sua mente irreversivelrnente
lesada, diminuindo assim sensivelmente a sua capacidade de contribuir no
futuro p~ra o crescimento do país;

\ .

29 - um trabalhador. mal alimentado certamente nao terá uma
boa produtividade, fato este de consequências negativas imediatas para a
.saiide da economia.

Entre as diversas iniciativas destacam-se, sem dúvida,aquelas
provenientes do Estado, pela sua maior repercussão. A exemplo do Progra-
ma Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), que tem o mérito de ser a
medida mais abrangente para a melhoria do nível alimentar de nossas clas-
ses baixas.

A população visada pelo PRQ~AN situa-se na faixa de renda fa-
miliar mensal de zero a dois salários mínimos, constituindo, no .entanto,
apenas wn~ parcela do que se chama de mercado popular. Pertencem igua!
mente às classes baixas as famílias que percebem de dois a cinco salários
mÍnimos por mês. Mesmo que o limite de cinco salários seja de certa for-
ma arbitrário, ~arece haver um consenso entre aqueles que se ocupam do
assunto, quanto à sua validade.

Para efeito do trabalho, contudo, faz-se necessária outra di-
visão desta população, nos seguintes termos'
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famílias com renda de até 1 salário por mês, vivendo num regime de
subsistência ou de subconsumo, e sem condições financeiras de partici-
parem da sociedade de consumo; e

famílias recebendo de 1 a 5 salários por mês. Apesar de nao desfruta
rem de um padrão de. vida satisfatório, tem já alguma condição de parti
cipar da economia de mercado. E neste sentido provavelmente consti-
tuem um mercado interessante para as indústrias alimentícias.

Por outro lado, as pessoas cuja renda familiar não ultrapassa
a um salário por mês, possivelmente sÓ'serao de algum interesse para as

.empresas do ramo alimentício, ll1diretarnente,isto é, via programas do Go-
verno.

De qualquer forma, acredito que as classes baixas sejam, no
Brasil,nao apenas um p~oblema social, mas t~bém urna oportunidade de lner
cado, principalmente em termos de alimentação,. que deve ser considerada,e
com mais· ênfase, quando se fala até em substituir o modelo de crescimento
econôrníco voltado para fora, por um modelo voltado para dentro, isto é,

..por um node Io que se apoie basicamente no mercado interno.

Para fundamentar esta hipótese e .atender aos demais objetivos
definidos para o t.rabalho , .prcced.i a urna série de buscas 'de informações,
tarefa na qual devo a~adecimentos a inúmeras pessoas, citadas no decor
Ter do relatório, cuja atençã~ e bc~ vontade me foram de grande utilida-
de. Gostaria também de agradecer a orientaç~o que recebi do Professor
Raimar Richers'durante a execução.do· trabalho.



.3.

2. OBJETIVOS DO ESTUDO

Para permitir ao leitor localizar-se mais facilmente dentro
do trabalho como um todo, convém explicitar o esquema geral do qual parti
para desenvolve-lo.

,
Colocado o assunto central "Alimentação das Classes Baixas

no Brasil" -- utilizei dois enfoques diversos para analisá-lo :

19 - como problema social; e

. 29 - como oportunidade de mercado para as indústrias alimen-
tícias.

O primeiro enfoque, que denominei flAnálise do Problema" (dado
o seu caráter exclusivamente exploratório -- no sentido de simplesmente
reunir informações sobre o assunto, sem a preocupação de comprovar hipóte
ses pré-determinadas) buscou a caracterização do problema na Brasil, en-

. volvendo os seguintes aspectos

·a) .definição do problema da desnutrição, com a exposição de- .causas e consequenclas;
~ b) consideraçõe~ sobre o nosso sistema de produção de alimen
tos, como corresponsável pela existência do problema (entendo por· sistema
de produção de alimentos todo um complexo que inclui desde a disposição

.do agricultor de investir em alguma cultura, éité o consumo· do :produto fi
na1, sej a ele industrializado ou "íri .natura") ;.

c) verificação das providências que ·vem sendo tomadas para· a .
.•. .solução do problema, ·principa1mente por parte do Governo, que, no nnrurno

tenl a TIlissãode 'tomar a iniciativa e de coordenar quaisquer esforços ne~·
te sentido (tentei levantar os planos e prograrm.s existentes para melho
rar a alimentação da população pobre); e

d)·. comentários sobre alguns alimentos que poderiam contri-..buir para amenizar a fome no palS.

A partir disto procurei, então, como primeiro objetivo básico
do estudo, montar um esquema integrado das causas da subnutrição, que me
peTIl)itisserecomendar possíveis medidas para a solução do problema.

Sem dúvida miru1a·análise é bastante 1iTIlitadae até superfi-
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cí al', dada a amplitude da abordagem usada e a complexidade do assunto .Ivlas
creio que mesmo esta lim~itação não exclua a possibilidade de se levanta--
rem alguns aspectos importantes, que devam merecer maior atenção no futu
,ro~

o segundo enfoque parte do pressuposto de que a alimentação
popular no Brasil vai além de ser um preocupante problema social, e é tam
bém uma oportunidade de mercado para as empresas do rmno alimentício. Tra
ta-se da hipótese central do trabalho, e venl definir o meu segw1do objeti
vo básico: alertar os empresários sobre o potencial que representa a po-
pulação pobre, em termos de alimentos, para que, com esta motivação con
creta, juntem seus esforços aos do Goven10 na busca de melhores padrões
de vida para o nosso povo.

Estou convencido de que a distribuição de renda existente no
Brasil' deve sugerir às empresas, do ramo uma estratégia mercadológica cres
centemente voltada para a base da pirâmide ,social. As caITk~dasmenos favo
recidas da população vem desenvolvendo rapidamente sua capacidade de con

" sumo, e acho necessário que a classe empresarial se conscientize disto .
"Naturalmente a observação se aplica sobretudo ã classe dos bens de consu

mo não duráveis, e especialmente aos produtos alimentícios, que são bens
,de primeira necessidade por excelência. E mesmo dentro do próprio ra'1lO

alimentício esta opo rturri.dadelatente de~e ser mais representativa .par-a

,~eterminados setores do que, para outros. C<;lhea cada empresa em particu
lar posicionar-se frente a ela e decidir por um maior ou menor empenho na
sua exploração.

\

, "

'Dentro ainda do segundo enfoque,' procedi a uma pesquisa de
campo para verificar, justamente,em que medida 'as,indÚ~trias,aiimentícias
tem se preocupado e interessado por este mercado.

-Naturalmente aproveitei a oportunidade para obter dos en~res~
rios wna série de informações adicionais, entre as quais cabe destacar

a) opinião sobre o entrosamento existente entre empresa e Go
vemo, no sentido de buscarem objetivos comuns;

b) sugestões para se aumentar a eficiên,cia do sistema de pro
dução de alimentos, de rodo a facilita.r o combate ~ desnutrição;

c) tipos de indústrias alimentícias que teriam melhores, con
dições de atender o mercado popular, em termos de origem do capital e de
tamanho. Parti da hipó~ese ~e que as subsidiárias de empresas multinacio
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nais tem maior capacidade de se adaptar às alterações no meio ambiente, e
assim aproveitar novas oporttmidades de mercado;

d) possíveis vantagens de alimentos industriali~ados sobre
os "in natura" no atendimento à população pobre, que indiquem a viabilida
de de os primeiros virem a participar mais intensamente neste suprimento,
do que esta sendo previsto pelos técnicos que elaboram e coordenam os pro

.Agramas estatais para a area;,
e) sugestões sobre ·0 "marketing mix" mais apropriado para

urna indústria obter boa penetração neste mercado. As recomendações sobre
novos produtos não pretendem ser mais do que urna contribuição apenas ini
cial a urna eventual busca por resultados mais concretos, pois o assunto

.. envolve aspectos que fogem ao alcance do trabalho, como , por exemplo, os
aspectos tecnológicos ligàdos ao desenvolvimento do produto e à sua produ
ção de forma econômica. _ Was espero que esta parcialidade nao rmpeça o
estudo de ter alguma utilidade como subsidio a trabalhos futuros ligados
ao assunto.

Definidos os objetivos, passarei agora à analise do problen~,
que visa caracterizar a subnutrição, e levantar medidas efetivas e poten-
ciaispara a sua solução.



PRIMEIRA PARTE

CLASSES BAIXAS: UM PROBLEMA SOCIAL EM TERMJS DE ALIMENTAÇÃD
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3. ANÁLISE 00 PROBLEMA '
r./ ~

3-1. O PROBLEMA SOCIAL

3-1-1. O QUE SIGNIFICA SUBNlITRIÇAo

A saúde pública tem enfrentado três tipos básicos de
problemas: moléstias contagiosas, condições higiênicas inadequadas e des
nutrição. Em virtude do progresso alcançado no combate às doenças conta-
giosas nos últimos anos, crescente atenção foi sendo dada aos dois outros
aspectos: higiene e nutrição. A desnutrição, particu1annente, foi reco-
nhecida como grande responsável pela mortalidade infantil.

Ela caracteriza um éstado de saúde, onde, como o ...pro-
prio nome o diz, há carência de nutrientes. Dentre os quatro tipos de nu
trientes - proteínas, calorias, sais ~nerais e vi taminas a fa.1ta dos
dois primeiros tem ~razido as co.nsequências mais negativas para a popula-
ção necessitada. Chama-se de Kwashiorkor a desnutrição originada de ca. ,

,rência ~roteica e'marasmo a originada de carência calórica.

Apesar de não ,existir ainda um consenso quanto às neces
sidades diárias de nutrientes por pessoa, usam-se normalmente as quanti-
.dades ,de ,3000 calorias e 60 gramas de proteínas como padrão desejável. Sa
be-se, contudo, que estas necessidades variam de acordo com a idade; o se
xo, o peso, a atividade, e o clima. ~ dito, por exemplo, que él pessoa ne

,, cessita de 1 grama de proteína por dia, para cada qui-lo de seu peso.

Apresentarei a seguir uma tabela comparativa sobre as
necessidades diárias de nutrientes básicos para um adu1to, denominado
"adulto-equivalente" pela FAO, e caracterizado corno o "homem adulto, de
25 anos de idade, 65 quilos de peso, gosando de boa saúde, poss~indo capa
cidade fÍsiéa normal para o trabalho ativo, e vivendo em zona temperada
com temperatura média anual de 209C" (1).

A tabela compara os dados usados como padrão de referê!!.,
cia por duas instituições de pesquisa diferentes. A coluna 3 apresenta o
padrão do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde P'.lbl:i.cada Uni-

(1) - FAO, "Necessidades Calóricas",' Estudios sobre nutriciOI_~Ln9_.15,

, 1957. p , 12.
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versidade de são Paulo, utilizado entre outros pelo Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos e mencionado em estudo
de sua publicação (2) • A coluna 4, mencionada em estudo de Elca Rosen-
berg(3), mostra o padrão usado pela própria FAO :

QUADRO 1

CDLUNA 1 CDLUNA 2 CDLUNA 3 COLUNA 4
NUfRIENTES UNIDADE NECESSIDADES FSP/USP NECESSIDADES

FAO
Calorias cal 3.040,0 1.952,0
Proteínas g 65,0 31,0
Cálcio mg 800,0 492,0
Ferro mg 12,0 10,0
Vitamina A mcg 1.500,0 536,0
Tiamina (V .B1) . mg 1,5 1,22
Ribof1avina (V.B2) mg 1,6 1,06
Niacina mg 15,2 14,0

'.Ácido Ascórbico (V.C) mg 75,0 24,0

Existe inclusive legislação brasileira sobre o assun-
. .

,to. O Decreto-lei n9 399, de 19 de maio de 1938, fixou a dieta mínima
diâria imprescindível ao trabalhador para a recuperaçao das energias de
um dia de trabalho (4) .

(2) - DIEESE - Estudos Sócio Econômicos, "Nível Alimentar da População
.Trabalhadora da Cidade de São Paulo"; S. Paulo, Julh~ 1973.

(3) - Rosenberg, BIca R., "O comportamento do consumidor em relação
trição", p; 4. Textos para discussão n9 30, Departamento de
mia, Instituto de Ciências Humanas, Universidade·de Brasília,
bro 1975.

-a nu-
Econo

Ortu

(4) - Relatório da Comissão Parlamentar de Inquêrito sobre o salârio ITÚni
mo, da Crunara dos Deputados, p. 21-22.
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QUADro 2

ALIMENfOS QUANTIDA
DES(gr.)

Carne 200,0
Leite 250,0
Feijão 150,0
Farinha 50,0
Arroz 100,0
Batata 200,0
Legumes 300,0
pão 200,0
Café 20,0

o

Frutas 3 unido
Açúcar 100,0
Banha. .25,0
Manteiga 25,0

CALORIAS PROTErNAS CÁLCIO FERRO FdsFORO

289
163
483
170
360
157
180
599
320
210
450
227
190.

3.798'

42,20 0,014 40,00 0,436
8.,75 0,300 0,60 0,230

35,70 0,240 11,89 0,706
0,45
8,24 0,009 0,90 0,006
3,60 0,028 1,82 0,058
3,60 0,135 1,29

13,00 0,020 1,00 0,092
0,84
6,90 '0,009 1,92 0,031

123,28 0,755 59,42 1,559

\ .

Esta legislação foi rebuscada pela Comissão Parlamentar
de Inquérito incwnbida, em 1975, de investigar e avalí.ar a política dei sa
}.ârio miriimo no país.

I.

A CPI utilizou-se do quadro para comprovar a insuficiên
cia alimentar do trabalhador brasileiro, contra os protestos dos defenso
res da política vigente, que afirmam estar o citado decreto ultrapassado
e fora da realidade. E de fato, se comparannos os dados com os apresenta
dos no quadro anterior, vemos que estão realmente supeTdimensionados. Pro
vavelmente representam uma dieta ideal e não uma dieta mínima para um
adul to ,

As disparidades entre os dados apresentados caracteri-
zam, pois •.perfeitamente a falta de consenso existente sobre o assunto. I~
to dificulta lUfi pouco a tarefa de se avaliar o nível de desnutrição exis-
tente em determinada região, mas não deve de maneira alguma servir de
pretexto para a.economia de esforços no sentido de se enfrentar o probl~
nla.

O já citado estudo do DIEESE(5) , traz ainda uma - .serlC

(5) - Op. cit., p. 3-7.
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de informações interessantes sobre a importância dos diferentes nutrien
tes para o organí.smo hunano , Dada, porem, a sua especificidade,achei mais
conveniente citá-las em anexo (ANEXO 1).

Estas informações mostram-nos claramente a importância
de urna adequação alimentar - função não só da quantidade de alimentos,
como também de uma dieta balanceada , principalmente durante a infân-
cia e a adolescência de uma pessoa. E em um país onde a população se de~
taca por urna maioria jovem, não há pois tempo a perder para se tomarem as
medidas necessárias para ajudar a controlar as consequências altamente ne
gativas que advém da carência alimentar existente.

3-1-2. O PROBLEMA NO MUNDO E NO BRftSIL

Já vimos, .pois, o que vem a ser desnutrição e alg~~as
consequências que pode provocar. Vejamos agora, algo sobre sua situação
no mundo e mais especialmente no Brasil.

De acordo com dados publicados em documento da Edi-
tora Abril sobre alimentos (6) , nos países subdesenvolvidos atualmente 1,5

,bilhão de pessoas sofrem de desnutrição ou insuficiência de alimentos bá-
sicos: 800 milhões não absorvem a quantidade necessár í.ade calorias; , e

,2·,4 bilhões carecem de sais minerais, vitaminas e proteínas. A mesma fon

t~ cita ainda um dado trágico apresentado à Conferência ~fundial de Alimen
tos, realizada em novembro de 1974 em Roma,. por iniciativa da Q~U: 70 ffil-

lhões de pessoas morreram em consequência da seca e da desnutrição em
.1973 .. E ê pouco provável que este dado tenha sido menos dramático para -
-os demais anos. Portanto, o problema é grave o bastante para merecer um
estudo mais detalhado e apoio de todos quantos possam ajudar a amenizá-lo.·

Mas o responsável direto pela subnutrição parece nao·
ser a falta de alimentos, e sim a baixa renda dos subnutridos. Existem
alimentos suf icierrtes para alimentar adequadamente toda a'população exis-
tente. E mais do que isto. De acordo com a FAO, poder-se.-iam produzir
no mundo ·alimentos suficientes para sustentar 157 bilhões de pessoas, o
que repiesenta 40 vezes a atual população mundial. Mas a realização des-
te .potencial exigiria rrodif icaçôes substanciais na ordem econômica mun-
dial, o que representa uma barreira praticamente intransponível.

(6) - "ALltlLEl',70S-00CUMENfO ABRIL 2", Ed. Abril, Sl", out/1976.
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Segundo, ainda, o mesmo documento da Ahril (7), chegou-
se ã conclusão na já citada Conferência Mundial de Alimentos ,de que o pr~
b1ema da fome não depende de soluções técnicas, apesar da sua importânci~
mas de soluções políticas e de transfonnações sociais, e que' justamente
nestas áreas as dificuldades têm-se revelado incontornáveis.

De acordo com pronunciamento de Ágide Gorgatti Netto (8),,
a América Latina aumentou sua produção de grãos eln aproximadamente 42% en
tre 1938 e 1960, crescimento este, porém, neutralizado'pelo rápido cresci
n~nto da população da região. Resultou inclusive errltuna disponibilidade
de grãos 3% inferior ã de 1938. Além do crescimento populacional, as s~

,cas, enchentes e outros problemas climáticos,as perdas, a má distribuição
e o deficiente armazenamento tem levado o mundo a uma crise de fome nes ta
década de 1970, até então nunca vista. E neste'quadro nada confortador ,
as crianças sao ainda as mais atingidas, pois necessitam para o seu cres
cimento '2,5 vezes mais proteínas por quilo do que os adultos.

A crise nutricional da criança começa quando ela para
de ser amamentada, geralmente, sem necessidade, pois muito ,dificilmente

',uma mãe não tem lei te, ocorrendo isto só em casos extremos de subnutrição.
Ela recebe então um tratamento menos cuidadoso, principalmente por igno-
rância dos pais, quanto ao tipo de alimento que deve receber.

Nutr~logos chegam até a afirmar que 70% das crianças
"dos países pobres estão afetadas. '.Esteé um problema que deve merecer a
maior atenção possível, pois não podemos nos, esquecer, entre outras coi-
sas, de que as crianças de hoje serão a força de' trabalho de amanhã.

Com referência ainda ã América Latina, gostaria de ci
tar alguns dados publicados pela FAO, que cOÍTIparamo estado nutricional -

" (9)em alguns pai.ses .:

h----\ Consumo

/",.t'l~gentina
, V~f Brasil

O'lile
Peru

diário per capita de calorias
1969-1970

3160
2820
2560
2190

(7) -Ibidem, p. 65.(8) _.Discurso proferido por Ágide Gorgatti Netto, Diretor-Geral do I'l'Al,
, por ocasião da aber-tura do Ir Seminário La tino-Amer i.cano de Ciência

'e Tecnologia de Al imerrtcs.
(9) Tose lIo , And're, "The cereal neecls in Sou th f\.merica-Technologícal

problems encolUltel:-e-d"qJnlv.Estadualde CaíiiPíflãs,1973, p.--O:----
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Colômbia
Venezuela

2140
2430

ConslUTIodiário p'er capita de proteínas
1969-1970

Argentina 104,7 g
Brasil
Chile
Peru
Colômbia
Venezuela

66,8 g
65,01g
54,6 g
50,0 g
59,7 g

Vemos que apenas a Argentina está em melhor situação do
que o Brasil, entre os países citados. Além disto, a mesma fonte mostra
ainda o progresso constante destes índices no Brasil

Consumo diário per capita de proteínas
Calorias Proteínas

1960-1961 2470 60,1 g
1963' 2580 63,6' g
1966 2620 65,1 g

1969-1970 2820 66,8 g

Confrontando estes dados C01TI os padrões de n..cessidades
diárias apresentados no Quadro 1, vemos que praticamente sao atingidos os
níveis mais exigentes de necessidades mínimas diárias. de nutrientes. l,hs
a conclusão não deve nos impressionar, porque não· considera as grandes
disparidades existentes entre as diferentes classes de renda -.

A situação aqui não é das melhores. E inclusive
contrasenso, que em um país tão. grande, com uma densidade populacional
bastante reduzida, existam problemas graves de desnutrição, ainda mais
considerando-se uma possível vocação agrícola do país, e a conotação de
"celeiro do mmdo" que constantemente lhe é atribuída.

As deficiências nutricionais de nossas classes baixas
variam de acordo com a área geográfica. O meio ambiente é que ocasiona
os diferentes tipos de.deficiências, que dependem dos recursos alimenta-
res ~egionais, dos hábitos' alimentare?, da estrutura econômica existente,
e de outros fatores culturais.

Nas gr,mdes cidades a maior desnutrição Qcorre nas zo
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nas periféricas, onde justamente v1ve a grande maioria da população urba-
na marginalisada. Parte dest~ população é proveniente do campo. No cam
po, apesar da baixa renda, o problema alimentar parece menos. grave, dado
o regime de economia de subsistência lá existente. Não são necessários,
pois, grandes dispêndios com alimentação. Quando da migração para as ci
dades, porém, as pessoas continuam destinando pouca verba à alimentação,
tanto pelo costume já adquirido, como pelo surgimento de uma série de ne-
cessidades não existentes anteriormente, e que passam a concorrer com a
alimentação no orçamento familiar: melhor vestuário, calçados, transpor-
te, nova residência e eventualmente gastos supérfluos provocados pelo
"efeito demonstração" da sociedade de consumo urbana.

Apesar das dificuldades de se avaliar o grau de desnu-
trição existente em uma região, as tentativas que forem feitas neste sen
tido são elogiáveis e bastante úteis, desde que se conheçam os seus pres-·
supostos. Partindo desta hipótese, mencionarei a seguir alguns resulta-
dos a que se chegou em estudos desta natureza, realizados em diferentes
regiões do Brasil.

Elca Rosenberg~lO), em pesqu1sa realizada no período
maio-junho de 1974, junto a 259 famílias de baixa renda (em torno de dois
salários mínimos) no Distrito Federal, chegou às seguint~s conclusões bá-
sicas :

',.

as famílias pobres provaram ser nutricionalmente racionais na escolha
de suas dietas, na medida em queriorteiam' seuS gastos pelas caracterís

ticas nutritivas dos alimentos;

para um número relativamente grande de famílias, o problema nutricio-
nal não advem da ineficiência ou de faltá de discernimento na escolha

dos aiimentos, já que seus meios financeiros não lhes permitem obter urna

dieta balanceada, por mais simples e econômico que seja o menu adotado;

se a dieta recomendada fosse considerar unimínimo depalatabilidade,di
tada por alguns hábitos alimentares da popul açâo , ela ficaria fora do

alcance de 57% das famílias. Portanto, programas de educação nutricio-
nal só seriam efetivos para estimular o discernimento dos 43%
das famílias;

restantes

, (10)- Op. cit , , p. 13-14,.
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o salário mínimo provavelmente não possibilita um sustento básico mí-
nimo para famílias com mais de 3 pessoas. Este dado torna-se mais re

presentativo se nos lembrarmos que em 1970 47% das famílias brasileiras
-receb í.ammenos de um salário mínimo por mês, e que ; no mesmo ano, o tama
nho médio da família brasileira era de 5,2 'membros.

No decorrer da análise(ll) Elca diz que 60% das famí-
lias apresentavam deficiência calórica, ainda que a maior parte das defi
ciências equivalesse a menos de 50% do consumo recomendado pela FAO (tabe
la já citada anteriormente). Por outro lado, o consumo de proteínas fica
va acima do nível recomendado em mais de 90% das famílias de sua amostra.
E além de ser superavitário quantitativamente, o consumo de proteínas pa
rece ser também adequado qualitativamente, já que 30% das proteínas consu
midas são de origem animal. Isto a leva a 'afirmar que a desnutrição, ain
da que pre~ente; não parece ser alarmante, a nao ser nas crunadas mais po-
bres dessa população amos'trada•.

Para efeito de ilustração, acho interessrulte citar um
dado que obtive do Prof. Yaro Gandra, do Departamento de Nutrição da Fa
culdade de Saúde PÚblica da Universidade de são Paulo, durante entrevis-
ta que me concedeu. Diz ele, que cerca de 25% da população brasileira s~'
fre de anemia, doença que em geral se origina de deficiências nutricío-
nai.s, especialmente de vitamina Bl2', ácido fólico e ferro. Des tas, a ane

.mía por deficiência de ferro tem sido a de maí.or incidência e gravidade '.
Os grupos mais vulneráveis sao as gestantes, nutrizes e crianças, .sendo
que em alguns países a ocorrência de anemia durante a gravidez tem se re-
velado uma importante fonte de mortalidade infantil .

.Outro levantamento; feito pelo DIEESE(12) em São Paulo,
no período 1969/70, junto â classe trabalhadora, 'chegou ã conclusão geral .
de que a alimentação'da classe trabalhadora paulistana, nos respectivos
IDeses pesquisados, apresentou-se aquém do mínimo necessário estabelecido·
pelo padrão do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, já apresentado anteriormente neste trabalho
(Quadro 1).

A pesquisa amostrou três níveis de renda familiar men-
sal, dos quais, porém, só nos interessarão os dois primeiros: 1)- até

(11) - Ibidem, p. 5.
(12) - Op. cit., p , 12.



Cr$500,OO; 2)- de Cr$50l,OO a Cr$l.OOO,OO; 3)- mais de Cr$l.OOO,OO; re
lativos ao período de 1969/70. O terceiro nível foge ã faixa de interes-
se definida para este trabalho: até 5 salários de renda mensal (13) .

Vejamos os resultados aos quais chegou o estudo, em ter
nos de adequação de nutrientes

nível até Cr$500,OO: cal.or í.as - 91,1%; 'proteínas - 86,2%; ,cálcio-:::;
ferro - 101,0%; vitamina A - 26,2%; tiamina - 72,0%; ribo-

~.~~~~~~~~~flavina - 53,9%; niacina -95,7%; ácido ascórbico - 56,3%;

'-- nível de Cr$50l,00 a Cr$l.OOO,OO: calorias - 100,6%; proteínas
1, 95,4%; cálcio - 50,0%; ferro - 107,6%; vitamina A - 35,6%; tiami-

na - 74,3%; r ibof'l.avina > 62,0%; niacina - 110,2%; ácido ascórbico
.79,1%.

Estes dados,nos permitem ver quais os nutrientes W2lS
carentes, e sao um ótimo subsídio para a atual iniciativa de complementa-

",ção alimentar 'desenvolvida pelo Governo. As maiores carências se verifi-
cam pois com relação ao cálcio, ã vitrunina A, à vitamina Bl (tiamina), a
vitamina B2 (riboflavina) e à vitamina C (ácido ascórbico). As calorias,
consideradas por muitos autores como o nutriente mais importante, e como
o principal fornecedor ,de energia para o organismo, felizmente, parecem

'não apresentar uma def ic i.ênc i.a mui.r o significativa. A deficiência de vi--
taminas e sais minerais, além disto, é de bem mais fácil solução do que a
de calorias e proteínas,' principalmente através da mistura em alime~tos
tràdí.c ionaí,s , e da assimilação por intermédio de comprimidos.

o estudo afi~ tarnbém,que'as baixas percentagens de
adequação de nutrieptes verificadas, refletem de urna maneira geral ores
trito consumo de leite e derivados, carnes, frutas e hortaliças. Diz que
a adequação nos diversos nutrientes apresenta-se mais ,elevada no mes de
dezembro, provav~lmente em função do 139 salário. Esta conclusão coinci-
de com a de muitos autores que afirmam serem renda e conSl~O alimentar di
retamente relacionados, em se tratando das classes mais pobres. ~ns isto

. ' '

não exclui um outro aspecto, muito importante, mencionãdo também no estu-
do do DIEESE: faltam à população de uma maneira geral', infonnações se~
tas sobre como selecionar, comp~ar e utilizar adequadamente os alimentos,

, (13) Já que Cr$l.OOO,OO,no período ~969/70'correspondimn a aproxirrk~da--
mente 6 salários mínimos.

.15.
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para garantir a satisfação de todos os elementos nutritivos essenciais ao
organismo. O discernimento das classes baixas relativo ã alimentação, ci
tado por Elca Rosenberg em seu estudo, deve-se provavelmente mais a usos
e costumes e ã força das circunstâncias (preços e satisfação' após o uso)
do que a um esforço premeditado. Qualquer aumento de renda, então, prova
velmente será usado mehOS racionalmente em termos de nutrição, principal-
mente por influência do chamado "efeito demonstração" das classes mais a.!
tas. Por este motivo acho que os programas de educação nutricional se-
riam eficientes para estimular o discernimento de muito mais do que os
43% de famílias mencionadas por Elca.

Para corroborar esta afirmação posso citar inclusive o
.'. resultado a que chegou uma pesquisa sobre ·0 estado nutricional de

escolares no Município de São Paulo, realizada pelo Instituto de
-pre-

Pesqui
sas Econômicas da Universidade de são Paulo, em conjunto com a Escola Pau
lista de Medicina(14). -A conclusão a que chegou é de que, após a renda
familiar, a segunda variável mais significante na determinação da adequa
ção nutricional é o nível de educação formal da mãe, pois é ela em geral
a responsável direta ou indireta pela composição da dieta alimentar. Um

maior nível educacional implica em maior disponibilidade de informações -
sobre a eficiência nutricional dos alimentos, acesso mais fácil a novas
informações, e por outro lado, menor influência de tabus, e hábitos alimen·
tares arraigados, que rui tas vezes dif ieul tam a ob tenção de dí.etas adequa

'das.

Um pormenor interessante, contudo, é o de que: .o grau
I· de. instrução materno só começa a se mostrar decisivo a partir do curso gi

nasial, ·aumentando a s í.gni.Ei.câncía estatística ã medida em que aumenta o
nÍvel.educacional.

Partindo então da sensibilidade da adequqção nutricio-
nal ao nível educacional, o·estudo sügere,como uma política de curto e mé
dio prazos, a implementação de programas educacionais voltados especific.§!:.
mente para a nütrição, ou até, a utilização de programas Já existentes
.(como projeto Minerva e Mobral), para transmitir aspectos específicos so
bre nutrição.

O est~do do DIEESE(15) faz rnalS alguns comentários inte

(14) - Campino, Antonio C.C.; Alves, Edgard L.G.; Vieira, José Luiz T.
M., "Fatores Sócio-Econômicos Associados ã Nutrição no .Mmi.cip i.o
de são Paulo", Separata da Revista Estudos Econômicos, IPE-USP, Vo
Iúme 5, 1975, n? 1', p. 31-35 ..

(15) - Op , cit ~, p. 20-30.
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ressantes sobre a qualidade da alimentação da classe trabalhadora paulis-
tana, que convém mencionar.

Em primeiro lugar, apresenta dados mostrando que a pro
d ~ de xrr.i "(16) d .porçao e pro te mas e or.i.gem an ima.l e ' e ferro de origem animal em

relação ao total desses nutrientes não apresentou em nenhum mês investiga
do, o valor ideal (de 50%)(17), para atender as necessidades orgânicas.o~
três níveis de renda estudados apresentaram as seguintes proporções :

QUADRO 3

% Proteína Animal ~ Ferro animalRENDA o

Protelna total Ferro total

Até Cr$500,00 .••... 34,1 19,1
.De Cr$ 501 ,00 a

Cr$l.OOO,OO ..~•.. 40,1 23,2
+ de Cr$l.OOO,OO ... 49,0. 30,7

Isto permite-nos constatar que a qualidade da alimenta
çao varia substancialmente com a alteraçâo da renda, em função naturalmen
te do preço mais elevado dos produtos de origem"animal.
" .

Neste ponto gostaria de tecer um rápido comentário so-
bre um aspecto que abordarei com mais detalhes em outra seção deste trab~
lho. ' ~ o que diz respeito a disseminação e ao desenvolvimento de alimen

..tos de origem vegetal, que nutriciorialmente talvez possam ser comparados
'aos de origem animal. O caso mais típico é o da ,soja. A soja é uma fon
te de nutrientes altamente promissora, e que talvez possa ajudar a ameni
sar as deficiências alimentares existentes no país. Mas para que isto
possa ocorrer existe ainda uma grande barreira a transpor -- a dos hábi-
tos alimentares. ' Infelizmente o hábito alimentar é um dos hábitos mais
arraigados e de mais difícil alteração. E é por este motivo que os esfor
ços estão sendo feitos muito mais no sentido de adaptar novos alirr~ntos
aos hábitos'existentes,do que de adaptar os hábitos aos novos produtos.

(16) - Que são consideradas de qualidade superior as de origem vegetal
p~r conterem em quantidade os aminoácidos essenciais (as prot~ínas
sao formadas por combinações de 20 aminoácidos, dos quais 7 são
essenciais) .

- Elca citou o valor de· 30% como já sendo adequado.(17)
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Mas esta adaptação apresenta uma série de dificuldades, principalmente de
ordem técnica, que impedem que se consiga o produto desejado (em termos
de apresentação e palatabilidade) 'ao custo desej ado . Na medida, porém,em
que as indústrias forem vencendo a inércia característica à exploração de
novas áreas e forem dedicando mais esforços a este campo, certamente che--gar-se-a a resultados cada vez mais gratificantes.

o estudo do DIESSE apresenta ainda uma tabela com o con
sumo real médio diário "per capita" (em gramas) de grupos de alimentos,s~
gundo os três níveis de renda pesquisados

QUADRO 4

PRODUTOS Até
Cr$500,OO

De Cr$50l,OO Mais de
a Cr$l.OOO,OO Cr$l.OOO,OO

1. Cereais,Massas e Farinhas .•... 328,4 344,6 336,6
2. Leite e Derivados ............ 163,5 202,4 281,4
3. Carnes e Derivados ............ 47,7 67,1 98,4
4. Peixes ....................... 5,8 7,4 9,1

\ ' 5. Gorduras e Condimentos ........ 51,4 67,3 76,S
6. Hortaliças ................... 41,7 65,,1 90.,2
7. Frutas ....................... 59,8 92,6 127,5

'8. Artigos de Sobremesa ......... 99,8 122,3 ] -8,3
9. Bebidas ...................... 50,6 112,7 169,6
10.Diversos ..................... 11,3 '17.9' 26,3

i.

Vemos que nas classes de produtos 2, 3, 6 e 7 há uma
diferença de quase 100% entre o consumo do nível de renda mais baixo e o do
mais alto, o que vem confirmar a causa da inadequação dos nutrientes nes-

, te nível inferior. Quanto ao leite e seus derivados, por exemplo, sabe-
se que eles contém um pouco de todos os nutrientes essenciais, sendo fon
te excelente de cálcio, proteína e ribof'l.avi.na, fornecendo, ainda, quant.í.
dades suficientes de vitamina A, fósfor.o etiamina. Recomenda-se inclusi
ve que 'uma ração balanceada deva incluir 500 gramas diárias de leite e d~
rivados.

De acordo ainda com a tabela, um produto que se sobres
sai pelo seu baixo consumo é o pe ixe , Fica caracterizada inclusive uma
incompreensível falta de hábito de consumo'desta espécie animal, dado o
seu alto valor nutritivo e sua abundância no Brasil.
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Complementando os dados anteriores, outra tabela apre-
sentada permite que se chegue às seguintes conclusões básicas:

o feijão é responsável pelas mais altas percentagens de nutrientes
consumidos, provendo 22,7% da proteína e 35,1% do ferro, do total des

ses nutrientes consumidos, em média, diariarrente, por pessoa do nível da
renda inferior;

o consumo de carne responde pelas mais elevadas percentagens de nu-
trientes consumidos, em média, por pessoa de renda superior, uma vez

que 26,8% da proteína e 22,2% do ferro resultam do consumo desse alimen-
.to;

!.

o consumo de feijão e arroz, agregados, desempenha uma. função básica
para a alimentação do' trabalhador. Mas este fato se deve não só ao

baixo nível de renda des tas pessoas, como também ã existência dos já cita
dos hábitos alimentares, hábitos estes que dificultam bastante o esforço

.que vem sendo feito com o intUito de melhorar o nível alimentar da po-
pulação brasileira em geral. Isto fica claro mais uma vez quando se lê

···constantemente nos jornais que o Brasil vem importando feijão preto para
abastecer o mercado interno, quando dispomos dentro do país de fontes mui
to mais ricas em nutrientes, como é o caso dó milho e da soja, consunidos
em quantidades insignificantes na alimentação humana. Não significa que

~e deva tentar a curto ·prazo mldar os hábitos, o que seria um objetivo
utópico, mas que se deva fazer um esforço decidido e contínuo no sentido
de substituir gradativamente alimentos importados por alimentos mais nu-

,. t.r.it.lvos , abundantes no país. Para tanto duas medidas comp Lement.ares " fa

zem-se necessárias: tentar adaptar os produtos aos hàb i tos existentes. ej

ao mesmo tempo,tentar obter uma lenta adaptação dos hábitos a novos prod~
tos e novas formas de consumo. Isto exige um grande esforço, por parte
das indústrias alimentícias, mas só terá êxito com um amplo apoio do Go
vemo.

3~1-3. CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES

Pudemos constatar neste capítulo a ampla aceitação da
idéia de que o problema da fome se deve mais a problemas econômicos, poli
ticos e sociais, .especialmente ã baixa renda dos subnutridos, do que a
falta de alimentos; deficiências técnicas ou a outras causas nao especifi
cadas •.
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Realmente pesquisas indicam que a adequação qualitati-
va e quantitativa dos nutrientes ingeridos varia diretamente com a renda.

Não significa, porém, que a forma mais eficiente, ou....a unlca, como afirmam alguns, de se combater o problema seja a distribui-
ção da renda. E acredito na hipótese de que a medida, se tomada isolada-
mente ou de forma inadequada,nos leve no máximo a resultados insatisfató-
rios: ,

19 - nao deveremos esperar resultados significativos
no que se refere ã melhoria do padrão alimentar da população, mesmo que
certas pesquisas indiquem a inexistência de desnutrição a partir de deter
minado nível de renda. f preciso lembrar que as pessoas mais abastadas
nonnalmente tem uma maior bagagem cultural,na medida em que os aumentos
de renda obtidos através do exercício .de atividades prof'i ssionai.s geral--
mente são consequência de uma evolução cul.tural e de um aperfe içoamento -
pessoal, que certamente lhes pennite maior eficiência na alocação de sua
renda' e na adequação da sua dieta.

\ .

A conclusão de Elca Rose~berg de que as famílias por
ela pesquisadas demonstraram possuir um grau de discernimento súficiente-
lrente elevado para poderem compor dietàs .balmlceadas dentro das possibili
dades de sua renda, deve ser aceita com reservas, especialmente quando se
pensa em termos de Brasil. O próprio DIEESE,. que certamente defende os
interesses dos trabalhadores, é da opinião de que faltam ã popULação de
maneira geral infonnações .seguras sobre como selecionar, comprar e utili
zar adequadamente os alimentos.

Também um estudo realizado em conjunto pelo IPE e a Fa
culdade 'Paulista de Medicina concluiu ser a educação formal da mãe decisi
va na adequação nutricional da dieta familiar. Isto nos permite inclusi-
ve recomendar a in~lementação de programas educacionais específicos em n~
trição, utilizando talvez até a'estrutura já existente, do Mobral, do Pro
jeto Minerva,.e das próprias escolas, para as mães dos alunos.

Alé~ do mais, a renda global do país é ainda muito bai-
xa para permitir uma sí.tuação satisfatória a toda a população. Partindo
de uma estimativa de US$800, equivalente a aproximadamente Cr$12.000,OO ,
de renda "per capi ta" anual para o país, obtemos uma renda mensal "per'
capi ta" de Cr$l. 000,00. Cons i.derando famí Iias com cinco membros em mé-
dia, chegamos à renda familiar mensal de Cr$S. 000,00, o que equivale a
aproximadamente quatro salários mínimos, tomando o valor mais alto vige~
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te no país. Se, então, a renda fosse distribuída equitativamente entre
toda a população, teríamos no milhões de brasileiros vivendo a níveis
insatisfatórios de consumo.

1!necessário, pois, continuar dando grande ênfase ao es
forço de aumentar o Produto Bruto do país, para.o que deveremos nos valer
das riquezas que possuin~s :

a) extensão territorial -- explorar de fomla mais racional as atividades
agropecuárias, que devem desempenhar três funções básicas:
1 - fornecer alimentos à população;
2 suprir o setor secundário da economia dos insumos necessários a

uma boa perfomance;
l.

3 - arrecadar divisas através de exportações, que permitam ao país
importar insumos, tecnologia e bens de capital imprescindíveis a
um crescí.uen to .econômico acelerado;

b) recursos naturais -- utilizar com mais critério os nossos recursos ,
sejam eles de origem animaI , vegetal ou mineral. Não devemos menos-
prezar quatro aspectos que considero de grande importância: possível
esgotamento, desperdícios, perdas, e segurança nacional. Não cabe de
talhar aqui as implicações correspondentes;

c) recursos humanos -- permitir a participação de parcelas crescentes

I'

da população no esforço de desc.rvo lv.iment;o , Tendo em vista a caren
cia preocupante de mão-de-obra qualifica~a, isto implica acima de tu-
do em dar ao nosso povo oportUnidades de aperfeiçoamento cultural,.
pri~cipalmente em termos de instrução profissional, eem criar melho-
res condições de trabalho e produtividade para as populações margina-
lizadas.

29 - por outro lado, uma distribuição de renda inade-
quada, além de ter que vencer interesses políticos e econômicos estabele-
cidos, lesaria o'sistema econômico do país. Urna política distributivist~
na medida em que alterasse o "establishrnent" exi sterrte, por um Lado deses
tinularia as classes produtoras, e por outro, faria baixar o nível de po~
pança interno, fundamental para se manter um ritmo adequado de inversões
na economia. (18) Estaria assim seriamente comprometida a capacidade de

(18) - o que sem dúvida é fundamental no sistema vigente, é uma.melhor c~
nalização da poUpança existente. ~ve haver uma melhor distribui-
ção intersetorial de capitais,· cri térios mais rigorosos na seleção
dos investimentos, e, acima de tudo, um controle mais eficiente da
utilização efetiva desses rec~rsos.
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crescimento do país. E não creio que qualquer comunidade vá aceitar ho-
je, de livre' e espontânea vontade, uma situação definitiva de expansao
econômica decrescente, ou até de estagnação, apesar de já existirem rec~
mendações nesse sentido de estudiosos que se preocupam com o futuro da hu
manidade(19) . S uma preocupaç~o que vem surgindo nos países desenvolvi-
dos, mas que certamente está longe de chegar ao Terceiro ~tmdo, onde o
nível de vida médio é ainda muito baixo.' E para países que, como o Bra-
sil, dispõem de abundância de recursos naturais, esta ressalva é ainda
mais cabível.

Entrementes, uma distribuição gradativa, que se dê de
forma natural, com a incorporação de parcelas crescentes da população ao
processo produtivo, e a transferência efetiva dos aumentos reais de produ
tividade do trabalho aos operários, nas épocas oportunas, só tenderá a b~
neficiar a'conjuntura do país, pois estará solidificando um mercado inter
no, sem a criação de focos inflacionários, ou o desgaste da máquina produ
tiva.

De uma forma mais genérica pode-se dizer que o meioam
biente ocasiona os diferentes tipos, de deficiências, que dependem então
não só da renda, mas também dos recursos alimEmt~res, regionais, dos hábi

.... '

tos 'alimentares, da estruturá econômica existente, de características bio
lógicas e fisiológicas, e de fatores cu! turais. ~..Jais a frente no traba
lho tentarei esquematizar estas diversas causas da subnutrição, de' modo

'a que se possa visualizar melhor o problema.

Mesmo que, segundo a FAO; se disponha de alimentos sufi
cientes para suprir adequadamente toda a população existente, creio que
Uma maior atenção à produção de alimentos seja de importância vital, para
melhorar o grau de nutrição da população.

Existem aqueles que discordam desta posição, alegando
justamente residir o problema não na produção ,mas na baixa renda dos con
sumidores. De que adiante, perguntam, produzir alimentos para toda a po-
pulação, sea grande nlaioria dos consumidores não tem condições de pagar

(19) - Leia-se a esse respeito duas obras interessantes: Heilbrower, Ro-
bert L., As Perspectitvas do Homem, Publicações Executivas Br'as iLe i
ras Ltda ,, Sao Paulo, 1974; e Meadmvs; Donella H. e Outros, Limi-
tes do Crescimento, Ed. Perspectiva, são Paulo, 1973.

'I
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um preço que remunere de forma satisfatória os produtores? Esta limita
ção do mercado é apresentada, então, como a principal responsável
baixa disponibilidade de alimentos' entre a população pobre.

pela

o raciocínio é válido, mas incompleto. E nao pode jus-
tificar uma acomodação, no aguardo talvez da redistribuição da renda. Os
próprios produtores, apoiados naturalmente pelo sistema de distribuição e
pelo Estado, tem condições de dilatar o mercado, aumentando o seu poder
aquisitivo. Isto se daria nao por um aumento na renda da população margi
nalizada, mas por uma redução no preço dos alimentos, uma vez que o poder
de compra é função tanto da renda do consumidor, como do preço dos bens
que consome.

Naturalmente é necessário que a redução nos preços nao
desestimule os produtores, isto é, não. reduza suas.margens de lucro a ní
veis considerados insatisfatórios. Para tanto é preciso que se reduzam -
os custos de produção e de distribuição, de modo a estabelecer-se um novo

'ponto'de equilíbrio entre a oferta ea procura, a um nível de preços mais
baixo. Reduzir-se-ia também desta forma o nível dos preços mínimos e dos
preços máximos (tabelamento) fixados pelo Governo.

\ .

E principalmente o aumento de produtividade pode levar
a'reduções no custo dos alimentos agropecuários. Mas' ê necessário. ·que
uma, maior eficiência seja buscada concomitantemente em todas as fases do
'proces'so,'seja na produção, no transporte, na armazenagem, ou nz, distri
buição .final. E também, que os êxitos obtidos a um nível não sejanl absor
vidos .pelos demais, e sim repassados ao consumidor final. O sistema em
si deve buscar o aumento no seu lucro através do íncremento no volume fí-
sico de vendas e não de uma maior margem unitária. E enquanto os seus in
tegrantes não se conscientizarem de que a alternativa não lhes é prejudi-
cial, caberia um esforço de esclarecimento, talvez por parte do Governo,e
principalmente a elaboração de um esquema de controle que evite que al-
guns integrantes se apoderem dos benefícios proporcionados ao sistema p~
los demais.

Deve ter ficado claro, então, que o aumento na produção
de alimentos é importante, especialmente se provier de wn aumento na pro-
dutividade, e for acompanhada das reduções de cust~s correspondentes.

~ com este enfoque, 'da necessidade de se aumentar a efi
ciência do sistema de produção de alimentos- tanto no sentido de aumen-
tar a disponibilidade, como de reduzir custos e preços que desenvolve
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rei o próximo capítulo.

Será urna abordagem até certo ponto superficial, que
buscará apenas levantar alguns aspectos que considerei importantes e dig-
nos de estudos mais profundos.

3-2. DEFICIENCIAS E CARACI'ERISTICAS 00 NOSSO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS.

s: 3-2-1. AGRICUL11JRA E PECUÁRIA

3-2-1-A. UMA ABORDAGEMGERAL

I'

"Podemos, no fim do século, alimentar 200 mi-
'.lhões de brasileiros com dietas mais variadas, mais equilibradas e mais

élJIl1?lasque as de hoje, reduzir as importações de certos alimentos adqui-
ridos no exterior e exportar cerca de US$25 mil milhões por ano. Tudo
isso, sem utilizar, a não ser em pequena escala, o potencial de irrigação

dos nossos rios, cuj as .âguas estarão em grande parte' comprometidas com a
"-

geração de eletricidade, e apenas Locando de leve o potencial da Amazô-
nia. As dificuldades a vencer são enormes, mas estão dentro das nossas

, . .

possibilidades reais. Com políticas agrícolas adequadas, que estimulem -
os investimentos no setor agropecuário, isto é, com a segurança de justa
e adequada remuneração ao trabalho e ao capi t.a l aplicado no campo, a cria
tividade e a capacidade de trabalho do agri~ultor responderão ao desafio
que terão diante de' si" - (Doc. Abril 2 ,-Alimentos) .

O assunto é por demais amplo e complexo para
permitir urna análise exaustiva, ainda mais por parte de alguém que obtém
as informações indiretamente, isto é, sem sentir os problemas da'agricu1-
t~ra e da indústria de perto, sem viver. seu dia-a,-dia.

Mas espero que mesmo assim possa fazer al~
mas sugestões úteis,'com base em informações cqlhidas de várias fontes,em
opiniões de autoridades no assunto, e em algum discernimento pessoal .

.Iniciarei 'por uma abordagem genérica ..a agri
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cultura, analisando o seu papel na economia brasileira, bem como algumas
de suas características e perspectivas futuras. Terminada esta analise ,
sera feita então uma abordagem mais detalhada, envolvendo produtos especí
,ficos que considerei de maior importância, como a ca~ne, o leite, a soja,
o milho e o trigo. Partiremos pois de um campo de analise mais amplo, p~
ra em seguida localizarmo-nos com algum aprofundanlento nos ítens específl
cos de maior interesse para o trabalho.

Questiona-se mri.t as vezes, principalmente em
países com "aptidão agrícola" como o Brasil, se uma nação pode desenvol-
ver sua economia com base na agricultura. Respondendo ã questão, eu di
ria que a agricultura nestes casos não é uma atividade suficiente para se
alcançarem estagios mais avançados de desenvolvimento, mas, certamente, é
uma atividade necessaria.

Não é suficiente porque leva à excessiva de-
pendência em relação aos países industrializados, uma vez que a moderniz~
ção e o desenvolvimento envolvem um modelo econômico e um modo de vida
extremamente vinculados ã atividade industrial e aos produtos industriali
zados de consumo. Esta dependência fica ainda mais caracterizada, se
nos lembrarmos de que as atividades econômicas secundarias (processamen--

,to) e t.ercí ár ias (serviços) sao as que absorvem a fatia maior do valor
adicionado aos bens durante o processo de produção. A dependência excIu-

"s.iva da atividade econômica primária (extração) (1) debilitaria então' con
tinuamente a nossa capacidade de troca, dificultando com isto o acesso' a
estágios mais avançados de desenvolvimento. E é exatamente o que ocorre
com a maioria dos países chamados subdesenvolvidos, excessivamente depen-

'dentes das atividades primarias. A,sitUação riaturalmente se alteraria na
.medida em que os bens primarios se tornassem escassos -- seja por cresci-
mento de demanda, por quebra na produção, ou ainda pela formação de car
téis dos países produtores. A formação de'cartéis é a modalidade mais ra
Ta, mas nos fornece o exemplo mais característico: a Organização dos Pro'
dutores e Exportadores de Petróleo. A OPEPatingiu plenamente os seus ob-
jetivos, possibilitando aos países-membros, através de sensíveis ,aumentos
de preço, um acúmulo extraordinário de reservas e consequentemente um ace
lerado cTescimento econômico.

,Ná agricultuT3 ocorTem frequentemente grandes

(1) - Refere-se nao só à agricultura e pecuâr í.a , mas também ã exploração
de'minérios, gases e petróleo ..'

·1
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aumentos nos preços de certos produtos, decorrentes da sua escassez tempo
rária. Estes aumentos de preços, contudo, provocam um aumento na produ-
ção, que por sua vez fará os preços voltarem aos níveis anteriores, ou
até a níveis mais baixos. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a soja no
Brasil, em 1973, e deverá ocorrer com o café em 1976-1978. Existe, pois,
muita instabilidade na comercialização de produtos primários, na medida
em que os preços dependem excessivamente das cotações internacionais, e
estas, dos altos e baixos imprevisíveis da produção agrícola.

Portanto, a situação a que me referi antes,da
desvantagem de se depender de produtos primários, só se alteraria se sur-
gisse uma situação de escassez permanente de "produtos agrícolas. Muitas
vezes já se fala nisso, principalmente em função do crescimento populacio
naI. Mas ê .uma discussão que ainda carece de subsídios, principalmente -
em função da imponderabilidade de uma variável chamada "tecnologia". A
tecnologia tem siào revolucionária em vários campos de conhecimentos ,e da
mesma forma poderá se-lo no desenvolviÍnento de novos alimentos e novas
técnicas de cultivo, quando isto se fizer necessário. Mri ta coisa inclu-
sive já está sendo feita, como veremos no decorrer do trabalho(2) .

\. . Em TInlção, então, da impossibilidade de se ti
rarem conclusões 'taxativas a respeito do 'comportamento futuro dos preços
agrícolas, creio não ser a agricultura uma atividade 'suficiente para0 de

.senvolvimento. Mas sem dúvida é necessária, principalmente para o Bra-
sil, dadas as suas características físicas e o estágio de desenvolvimento
no qual se encontra. ·Partindo dos fatores de produção ,básicos capl-
tal, recursos humanos e recursos naturais -- vej~mos. o que se pode dizer
sobre uma possível vocação econômica do Brasil. Sabemos que o país éri-
co em recursos naturais, dispõe de um grande contingente de mão-de-obra,e
carece de capital. As atividades primárias requerem abundância de recur
sos naturais, mão-de-obra pouco qualificada ou até não-qualificada, e re-
lativamentepouco capital (agricultura não mecanizada naturalmente) . As
atividades secundárias, por outro lado, exigem principalmente capital,mão
de obra mais qualificada, e recursos naturais. Temos pois caracterizada,
principalmente em função da abundância 'de recursos naturais, da escassez
de capital, e da desqualificação dos recursos hwnanos, uma provável voca
ção inicial do Brasil para atividades agrícolas intensivas em mão-de~bra0~

(2)

(3)

- Além disto, como já vimos; segundo a FAO, poder-se-iam produzir no
Inundo alimentos suficientes para sustentar 157 bilhões de pessoas.
Não entrarei no mérito do modelo agrícola oligárquico-exportador
que foi utilizado no Brasil, e da ba ixa acumul açâo de capital .que
proporcionou, porque foge aos objetivos do trabalho.
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À medida, então, em que a acumulação de capital o pernutisse, deveria ha-
ver a modernização da agricul~ura e a transição para um modelo agro-ind~
trial, que possibilitasse um crescimento mais rápido da economia. g isto
o que vem ocorrendo atualnlente, embora com grande atraso e grandes custos
sociais, uma vez que o capital que deveria ter sido acunulado nos está-
gios anteriores de crescimento foi gasto com iq>ortações supérfluas pela
oligarquia rural, exigindo hoje do país grandes esforços de substituição
de importações. Mas, mesmo esta transição para uma sociedade
nao deve nos desviar das atividades primarias, pois dentro do

industr:ial
. .,.

prancap io
das vrultagens comparativas do comércio internacional, ao Brasil impreteri
velmente cabe o papel de unl dos celeiros do mundo.

-'- A agricultura 'e a indústria devem desenvol--
ver-se solidariamente, uma vez que são atividades complementares. A indús
tria abastece a agricultura de implementos agrícolas e de outros insumos
indispensáveis, como fertilizantes e inseticidas, ao passo que a agricul-
tura provê a indústria de matérias-primas para transformação, supre o

. .

país de divisas que possibilitam a importação de máquinas, tecnologia e
combustíveis para o funcionamento das indústrias, bem como proporciona ge
neros alimentícios ã população urbana empregada nos setores secundário e
terciário.

José F. de Camargo concl~i(4), que a única ma
-neira de se evitar o entrave às t.r-msformaçêes estruturais de uma econo
mia em expansão acelerada corno a nossa, apta a um desenvolvimento setorial
solidário, consiste em propiciar todas as condições para que a industria-
lização continue se processando à base d~ uma agricultura racional e pro
gressista. Continua, afirmando que incontestavelmente a racionalização e
o progresso de nossa agricultura dependem: primeiro, do nível tecnológi-
co do setor, envolvendo o grau de cultura geral e especializada do agri--
cultor(S);. segundo', da disponibilidade de insumos modernos propiciadores

(4) - Camargo, José Francisco, "O Setor Agrícola no Contexto do Desel).vol-
vimento da Economia Brasileira", Revista Problemas Brasileiros, Fe-
ve-reiro 1976, São Paulo, p. 14-17.

(5) - Uma pesquisa de Cláudio R. Contador, chamada "Tecnologia, Adoção e
Rentabilidade da Agricultura no Brasil: Um Estudo das Causas Dete~
minantes", citado· em outro artigo seu: "Tecnologia Agrícola em Equi
líbrio-Otimização Privada versus Otimização Social", Rev. '..Estudos
Econômicos, IPE-USP, volume 5, 1975, n9 1, p. 66, aponta que o nl-
yel tecnológico adotado por estabelecimentos rurais é determinado
pela taxa esperada d~ retorno, acesso.,a crédito sub~idiado custo~
de transportes, quahdade da terra, l1lvel de educaçao do responsa

..vel, tamaru10 do estabelecimento·e o preço relativo dos insumos nD-
demos e tradicionais. A taxa de retorno do·estabelecimento,o aces
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de alta rentabilidade e qualidade dos generos produzidos, garantia de sua
aceitação, sobretudo no mercado internacional; terceiro, de uma políti-
ca creditícia favorável e seletiva da parte do Governo, ao qual cabe ain
da a responsabilidade de uma política cambial equiliDrada e adequada as
peculiaridades da economia nacional e rnundÍal.

A existência de institutos de pesquisa agríco
la e de orientação regular aos lavradores é fator não menos decisivo na
manutenção de um setor agrícola progressista.

Além dos fatores citados aClma, a viabilidade
de uma política de modernização agrícola depende ainda da abertura de co~
rentes de exportação. Partindo do pressuposto de que a elasticidade-pre-
ço da demanda interna é baixa(6) , uma maior. produção proveniente da maior
produtividade de uma agricultura modernizada não traria receitas adicio-
nais pàra o setor. Não havendo então uma demanda interna insatisfeita
-- com poder de compra naturalmente -- o mercado externo seria a única
alternativa de colocação dos excedentes de produção. E existindo vanta
gens comparativas na produção, os acréscimos de safra podem ser colocados
a preços iguais ou mais elevados que os internos.

Mendonça de Barros(7) analisa a demanda de aI
guris produtos agrícolas "não tradicionais", como, o milho e a soja, em va-
rias áreas do mercado mundial, e apresenta evidê~cias de que, pelo menos

'... . .
algUns produtos, cuja importância na produção agrícola dos subdesenvolvi-
dos não é pequena, apresentam excelentes perspectivas de ampliação de mer
cado. Aqueda de relações de troca, que derivaria de uma redução dos pre
ços relativos dos produtos exportados, ao se tentar forçar o mercado além
_da capacidade de crescimento, da demanda,' não deve existir, portanto" pata
uma pauta de produtos agrícolas adequadamente escolhida(8).

so a crédito rural subsidiado, a qualidade da terra e o nível de
educação do responsável, demonstram afetar positivaI)lente o nível
de tecnologia, enqúanto a distância dos centros urbanos e produto--
res de insumos modernos, e o tamanho do estabelecimento afetam nega
tivamente a tecnologia observada. ' ,- -

(6) - Mendonça de Barros, José Roberto, "Exportações e MOdernização na
~ricultura", Estudos Econômicos, IPE-USP, vol. 2, 1972,~9_4, p.7~.
Nao concordo com este pressuposto,porque sendo a desnutrlçao funçao
em grande parte da renda da população marginalizada, uma redução no
preço dos alimentos sô pode levar a aumento no consumo. Natural
mente a eficiência deste consumo adicional depende de outros fato-
res 'comohãbitos, atitudes, condições de higiene e saúde, e grau
de' instrução. -

(7) Ibidem, p. 73-94., ,
(8) - Não podemos esquecer que é impr~scindÍvel que ocorram melhorias nas
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Aceitos estes pressupostos, diz Mendonça· de
Barros, o ponto focal do desenvolvimento agrícola residiria numa política
governamental tendente a alterar a estrutura de oferta de fatores, de so~
te a alterar seus preços relativos, possibilitruldo a obtenção de rentabi-
lidade maior pela utilização de técnicas modernas. Isto porque, segundo
a proposição do prof. Schultz, da Universidade de Chicago (9) , por ele ado
tada, a modernização na agricultura é essencialmente um problema de inve~
timento. A explicação do atraso relativo da agricultura fundar-se-ia en-
tão na desfavorável relação retornos/custos dos investimentos em fatores
modernos, dada sua estrutura de oferta e dernruldafinal. Ou, em outras pa
lavras, o elevado preço dos fatores modernos tornaria mais rentável a con
tinuidade da utilização de fatores e métodos 'rotineiros, gerando um equi-
líbrio no setor, onde poupança e investimento igualar-se-iam a níveis mui
to baixos, perpetuando o atraso .

. Ortro ponto que tem provocado mui tas po.l.ênri-

cas' é o que discute a exprulSãoda agrlcultura como etapa necessariamente
preliminar ã industrialização. ~ntre os que são contrários à posição,
Paul A. Baran apresenta o seguinte argumento: os baixos rendimentos dos
p~íses subdesenvolvidos, grandes produtores e eXportadores de produtos

\ . agrícolas destin~dos ao mercado externo, resultam do fato dessa atividade
ser imprópria para promover o desenvolvimento econôrn~co, uma vez que esse
tipo de atividade entra em depressão antes de haver dado lugar a um pro-

"cesso cunrulativo de crescimento e, pr-incipahrente , sem preparar .o caminho
. du . Li - (10)para a ln ustrla lzaçao .

Realmente, o caso brasileiro poderia ter ser-
vido de exemplo ao argumento da Baran, não fosse o esforço arrojado de al
guns poucos empresários e estadistas brasileiros, que !lludouo rumo do que
se chamou até de destino exclusivamente agrícola do nosso país.

Mas existem naturalmente aqueles que são favo
ráveis ã citada PDsição, e J.F. Camargo cita dois deles: Bauer(ll) , por
exemplo, diz que o que realmente constitui sério embaraço ã industrializa
çao é a persistência de uma economia de subsistência. Não se deve, segun

(ll)-

condições de silagem, transportes e embarques, sem o que veríamos o
sistema todo estrangulado.
Schul tz, T.W., Transforming Tradi tional Agricul ture, Yale Uni versi-
ty Press, 1964. _ .Baran, P.A., A Economia Polític~ do Desenvolvimento Econoffi1co,Zahar
Editores, citado por J.F.de Camargo, em "O setor agrícola no contex
to ·do desenvolvimento da economia brasileira"; op. cit.
Bauer, P. T., Economic Analysis and Policy in Undcrdeveloped Coun--
tries, Cambridge University Press, Lonclon, 1957. .

(9) -

(10) .-
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do ele, identificar uma economia de base agrícola com uma economia esta-
. --. amb-- (12). -Clonarla. T em Rostow apola esta colocaçao ao examinar o papel de

sempenhado por urna agricultura racionalizada e progressista e pelas ind~
trias extrativas na fase de transição de uma sociedade traditional para o
"take-off" coroado de êxito. As inovações tecnológicas aplicadas ao solo
e aos demais recursos naturais constituem, segundo ele, a mola para os r~
pidos aumentos de produção. Neste sentido, o ritmo de aumento da produ--
ção agrícola pode fixar os limites dentro dos quais se processara a tran
sição para a modernização. E partindo desta hipótese podemos dizer que
existe um duplo interesse em aumentar a eficiência de nossa agricultura .
Do ponto de \Qsta econômico, proporcionaria ao país as bases para o cres-

.cimento industrial continuado. E do ponto de vista social, ajudaria a m~
.' lhorar a alimentação das classes baixas. Talvez a consciência dessa du-

pla vantagem tenha o pode! de canalizar maiores' esforços para a tarefa de
aumentar a produtividade do sistema agro-pecuarlo.

--Independentemente, porem, de a agricultura
ter que preceder à industrialização, vimos já da conveniência de um desen
volvimento paralelo de indÚstria e agricultura. V~s, segundo Camargo, se
em tese esta é a orientação da política setorial mais conveniente e mesmo
ideal, na prática inún~ros obstáculos têm-se.oposto à sua realização, de~
tacando-se a crença, corrente nos países latino-americanos, de que a ofer'
ta de produtos agr Ico Ias , nas regiões com baixo nível de renda per cap í.t a,

'não responderia, ou responderia ma.. aos estímulos dos preços relativos. A
hipótese, segtIDdo a qual o aumento da demand~ de. produtos agrícolas para

. .

o mercado interno somente poderia ser atendido se a sua oferta fosse sufi
çientemente elástica para responder rapidamente ao estímulo dos preços
relativos, é defendida pelos chamados economistas estruturalistas da Co-
missãóEconômica para a 'América Latina (CEPAL). A incapacidade do setor
agríc~la de absorver novas tecnologias e a·estrutura de propriedade exis-
tente, constituiriam os principais fatores explicativos do relativo imobi
lismo desse setor no processo de desenvolvimento.

Camargo cita ainda Affonso. Celso Pastore que,
inspirado também nas hipóteses do professor Schultz, rejeita a tese estru
turalista. A idéia é de que a agricultura tradicional, caracterizada pe-
la persistência de antigas técnicas de produção e baixa produtividade mé-
dia dos fatores de produção, realmente não atrai novos investimentos para

. (12) - Rostow, W.W., The process of economic groth, N.Y -., 1952.
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o setor. Mas nao se pode atribuir esse desinteresse ã ausência de respo~
ta dos agricultores ao estímulo dos preços. Ao contrário, o prof.
Schultz parte da hipótese de que os agricultores respondem aos preços, a-
tribuindo a ausência de investimentos nas agriculturas tradicionais, so.
bretudo, à baixa taxa de retorno desses investimentos, nos fatores tradi
cionais. Os fatores "IOOdernos"; que incorporam elevadas doses de progre~
so tecnológico poderão ser adotados desde que exista efetivamente a disp~
nibilidade de tais insumos, a custos razoáveis. A produção destes fato

'.res representa,poi~ a fonte geradora mais importante do desenvolvimento -
agríCOla.

Affonso Celso PastoreCl3) nos dá maiores deta
lhes sobre a já citada posição estruturalista, por longo tempo tida COIOO
correta no·Brasil. A razão para a ausência de resposta dos agricultores
ao preço estaria na estrutura agrária que prevalece na maioria dos países
latino~americanos. Estes são dominados de urnlado por vastos latifúndios
não capitalistas, cujos proprietários não estariam interessados na maximi
zação dos lucros, ou por minifúndios, onde os'agricultores mal conseguem
ganhar a subsistência, não estando integrados na economia de mercado mais
ampla.

Segundo esta corrente de economistas, mais do
que uma simples fonte de tensões inflacionárias ~struturais, o setor agrí
cola seria o foco do atraso de todo à processo de de~envolvimento econômi

" .

co. A menos, então, que a estrutura agrária fosse profundamente altera
da, nada garantiria que o setor. pudesse superar os obstáculos que impedem
o crescimento da produtividade agrícola, e que pudesse deixar de ser o re
tardatário do desenvolvimento. De nada adiarttariam as alterações de pre-

,ços relativos, porque a composição da produção' permaneceria a mesma .. 'A
oferta global somente cresceria na lnedida em que 'se expandisse a frontei-
ra de novas terras, mas nada garantiria que essa expansão fosse suficien-
temente ampla para atender ao crescimento da demanda. A ausência de res
pos ta aos estímulos econômicos impediria então a absorção de novas tecno-
logias que impulsionassem o crescimento do setor.

Embora tivesse dominádo por muito tempo, esta
hipótese do comportamento irracional dos agricultores só foi posta à pr~
va nos últimos anos, levando à sua crescente rejeição. Sua importância
no Brasil pode ser avaliada pela influência que exerceu, durante unI perío

(13) - Pastore, Affonso Celso, "A oferta de produtos agrícolas no Brasil','
Estudos Econômicos, IPE-USP, vo l . I, 1971, n9 3.,p. 36.

\
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do bastante amplo, nas 2~álises ligadas aos problemas inflacionários ,e na
elaboração de diagnósticos sobre os problemas da agricultura.

.'.

Só em períodos mais recentes a atividade do
Governo tem sido consistente com a hipótese de que os preços relativos de
sempenham um papel importante nas decisões sobre "o que" e "quanto" produ
zir. Mas Pastore ressalta um aspecto importante (14) , que é o aumento d~
capacidade do setor agrícola de responder aos estímulos dos preços relatl
vos, na medida em que o país for se desenvolvendo, e com isto proporcio--
nando uma maior mobilidade aos fatores de produção. Cita como exen~lo
uma agricultura inserida enluma região pobre, sem transportes e comunica-

o ções, que terá a mobilidade dos fatores de produção extremamente prejudi-
cada. Para comprovar a colocação faz uma "análise dos coeficientes de
elasticidade das ofertas para algumas regiões do Brasil e conclui, por
exemplo, que as elasticidades das regiões Nordeste e Centro-Sul são meno-o
res do que a de são Paulo, onde certrunente a infraestrutura de apoio é'
mais avançada.

A própria modernização dos países enfraquece
pois os fundrunentos da tese estruturalista, aliviando, consequentemente a
agricultura desta indesejável idéia de fatalidade econômica .

. Aceita então a desejabilidade de atlvidades -
primárias eficientes, vejrunos algumas de suas características e perspecti

.•.vas em nosso pals.
. (15) .Segundo Pastore ,o crescimento da produt.i

yidade agrícola (produto/homem, produto/área) no Brasil é das mais altas
do mundo, situando-se entre 2% e 3% ao ano. ~'~Sum elevado crescimento -
de produtividade não significa uma situação já satisfatória. E de fato,
a eficiência de nossa agricultura continua.baixa, significllildoisto que
temos ainda um grande potencial a explorar nesta direção.

Mas o alto crescimento de nossa produtividade
agrícola talvez surpreenda aqueles que, segundo Rubens Vaz da Costa(16) •
ainda acreditam no mito do crescimento agrícola extensivo no Brasil. Diz
Vaz da Costa que a idéia de que a nossa produção agrícola cresce extensi-
vamente, isto é, apenas' pela incorporação de novas áreas ao cultivo e p~
la absorção de crescentes contingentes de mão-ge-obra rural, tornou-se

(14)- Ibidem. p. 41.
(15)~ .Dados que obtive em entrevista com o autor.
(16)- Vaz -da Cos ta, Rubens, "O mito do crescimento agrícola extens ivo'", -

Negócios em Exame,.·25/8/76, P ~ 70-71. .
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acei ta e até dominante no Brasil, por terem as estatísticas oficiais mos-
trado rendimentos unitários físicos estáveis através do tempo. Para re-
futar a idéia apresenta uma série de argumentos que evidenciam uma melho-
ra generalizada no desempenho de nosso setor primári9.

E de outra fonte(17) vem-nos mais um dadO cor
roborando a posição apresentada aClma. Enquanto o valor total da produ
ção agrícola cresceu 312% entre 1947 e 1972, a área dos estabelecimentos
agrícolas aumentou apenas 37%. E no que tange ao crescimento da produção
física, foi duas ou mais vezes superior ao aumento da área dos estabeleci
mentos agrícolas.

Pastore afirma também(18), que uma série de
trabalhos publicados ultimamente tem demonstrado que, dadas as condições
tecnológicas de produção e dados os preços relativos dos fatores, os agri
cul t.ores vem trabalhando mui to .próxirnos do ponto ótimo de alocação, e que
por isto os ganhos de produtividade eventualmente derivados de uma melho
ria de sua eficiência econômica seriam relativamente baixos. Em fW1ção
disto, continua, a única possibilidade de se elevar a produtividade dos

" fatores tradicionais (terra e mão-de-obra), está na realização de investi
mentos em fatores "modernos" ou "não convenci.onàis", Isto implica, segtm
do me commi.cou. na entrevista, em investimentos em pesquisa, com a preocu

pação de desenvolver variedades agrícolas que sejam mais hábeis na conver
- de nutr i d (19) , Ih '. 'd d' 1 h'-,sao e nutrlentes em pro utos ; na me orla o estoque e caplta u

mano na agricultura; na elevação da densidade de máquinas por trabalha~-
dor; na exploração de maiores quantidades de fertilizantes (20) e defens i

(19)-

(17)- fucumento Abril-2 , Alimentos, op . ti t., P .70.
(18)- Pastore, Affonso C.; Barros, José R.M., "Absorção de mão-ele-obra e,

efeitos distributivos no progresso tecnológico na agricultura brasi
leira, III Encontro Anual da ANPEC,'Novembro,1975,Mimeografado,p.2-:-
O caminho é a pesquisa genética, que já vem sendo feita, mas com ên
fase ainda nas culturas nobres como cana-de-açúcar, safé e algodão-:-
Deveria ser incentivada para as culturas agrícolas basicas como o
trigo, o milho, o feijão e o arroz. Quem vem dedicando especial a-
tenção ao assunto é a EMBRAPA e o INSTITUTO AGRONélv1r.coDE C.AtvIPINAS.

(20)- Deve ser considerada a dificuldade do agricultor brasileiro ~ara mQ
dernizar-se em função do custo destes insumos. Segw1do tecnicos
do ramo, as'máquinas a.grÍcolas representam 40% do custo de produção
no Brasil, contra 20% nos Estados Unidos. E os fertilizantes, cor-
retivos e inseticidas,' mesmo subsidiados, representam 26% do custo
de produção aqui, contra 15% lá.
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vosC2l); e em mais investimentos em irrigação, entre outros.

~ pesquisas agrícolas sao de um progresso
mais lento, trazendo assim resultados de mais longo prazo. Nas nem por
isto devem ser negligenciadas. Os aumentos de produtividade proporciona-
dos pelas pesquisas trazem benefícios sociais na medida em que permitem -
um aumento de renda aos produtores, que assim poderão aumentar o seu con

.sumo. Deve, porém, haver a preocupação de s~ conseguir o aumento de pro-
dutividade em todas as regiões, para fixar o hornem ã sua região e evitar
assim as indesejáveis migrações maciças que vêm ocorrendo no país.

Dos fatores ditos "modernos" ou "não conven-
'cionais", convém mencionar ainda a relação existente entre o "capital do

tipo mecânico" (máquinas), poupador de mão-de-obra, e o "capital do tipo
biOlógico-químico" (fertilizantes, inseticidas) poupador da terra. Nas pa
laVras de Pastore, 'a dotação de fatores do Japão -- abundância de mão de
obra e escassez de terra -- levou-o a investir pesadamente no capital do
tipo biológico-químico, poupando terra e utilizando intensamente mão-de-obra. 'Com isto conseguiu uma elevada produtividade por area. Por outro

..lado, os Estados Unidos, com abundância de terras e escassez relativa de
mã<?-de-obra, investiu principalmente em capital do tipo mecânico, utili--
zandoextensivarnente a terra e poupando mão-de-obra. Isto fe-lo atingir
uma elevada produtividade por homem. O Brasil, por outró lado, não se si
tua em nenhum desses extremos, devendo, no futuro, posicionar-se num meio
tenno, entre Estados Unidos e .Japâo, tanto no que diz respeito ã produti-
vidade por área, como ã produtividade. por homem,dada sua relativa abun
dância dos dois fatores. Deverá, ·talvez, aproximar-se mais aos
da'Europa Ocidental.

padrões

A mão-de-obra ocupada na agricultura deverá
diminuir até o fim do século, como já vem ocorrendo em são Paulo. Num da-
do momento, em todos os países industrializados o emprego na agricultura,
em termos absolutos, se estabilizou, passando a declinar em seguida, en-
quanto a produção agrícola continua a crescer. Tudo indica, segundo o
Documento Abril (22) , que o Brasil está atingindo este estágio na atual
década, com uma populaçãoeconomicrunente.ativa na· agricultura de aproxima

(2i) - Não pode ser esquecido contudo ~ que o.emprego exagerado ou inad:qu~
do de inseticidas e pesticidas na agr i.cultura, bem como de hormon:ios
ou outros medicamentos na' criação de an irnai.s, ocasiona pre jui zos de
grau variável para a qualidade nutricional dos alimentos .

. (22)-.Documento Abril 2 - .Alimentos, op , cit . , p. 69.
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darnente 14 milhões de pessoas (23)•

Dá mesma forma que a mão-de-obra rural poderá
começar a declinar num futuro próximo, fala-se já na Limi taçâo de nos as
fronteiras agrícolas, o que significa que os nossos estoques ainda nao
utilizados de terras agriculturáveis deverão apresentar rendimentos margi
nais decrescentes em função dos crescentes investimentos necessários para
a sua exploração. Estas previsões indicam-nos, portanto, que não só o au
mento da produtividade, mas também o aumento de nossa produção agrícola
passarão a depender crescentemente do uso mais intensivo dos "capitais ti
po mecânico e químico-biológico" mencionados anteriormente. Vejamos como

o vêm progredindo o uso destes capitais no Brasil.
,',

'(24)Rubens Vaz da Costa ,fornece-nos alguns
dados sobre a mecanização da nossa lavoura. Cita que em 1950 havia nos
estabelecimentos agrícolas apenas 8 mil tratores, que passaram a ser 63
mil em 1960 e 157 mil em 1970. A produção brasileira de tratores foi de
15 mil 'unidades em 1970, 41 mil em 1973 e 60 mil no ano de 1975. A venda

"de máquinas autorrotri.zes colheitadeiras de cereais aumentou de 2.182 uni-
dades no segundo semestre de 1973 pa a 2938 no segundo semestre de 1974 ,
tendo sido prevista para 1976, conforme dados da Associaç&o Brasileira de
~quinas e Equipamentos, a venda de 5.700 co.lhe itadeí.ras.De acordo ainda
com estudo daquele órgão, foram vendidas no seglmdo semestre de 1973, 34

"

mil máquinas desintegradoras e trlturadoras, e 43 mil no lnesmo período de
1975. As estimativas para 1976 foram de 55 mil urri.dades. Isto leva o au
tor a dizer que o Brasil atravessa verdadeira revolução tecnológica.

No que diz respeito aos fertilizantes, apesar
de a situação ser ainda bastante precária no Brasil, as previsões que vem
sendo,feitas, principaln~nte as oficiais, tem sido bastante otimistas.

No período 1950-1975 o consumo' brasileiro de
fertilizantes mostrou uma t~~a de crescimento das mais altas do mUndo,
passando de menos de 100 mil toneladas de nutrientes para quase 2 milhões
de toneladas. O incremento foi mais acentuado a.parti! de 1966: passou
de 250 mil para os 2 milhões de toneladas. Entre os anos de 1950 e 1975

(23)- ·0 emprego na agricultura dos USA atingiu seu ponto culminante 11
milhões de pesso::lS- na década 1910/1920, sendo hoje, de. apenas 3
milhões.

(24)':"Op~cit., p. 71.
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o consumo por unidade de área subiu de 5 para aproximadamente 50 kg de nu
trientes por hectare.

o consumo per capita é hoje da ordem de 20kg,
quantia tres vezes maior que a média dos pàíses do terceiro mundo. OBra
sil usa atualmente quase 50% do' fertilizante consumido em toda a América
Latina, e uns 75% do total utilizado na América do SUl(25).

A mesma fonte'cita que há, entretanto, uma
fossa entre as necessidades brasileiras de fertilizantes e a quantidade -
usada. A cultura de cana-de-açúcar, por exemplo, recebe entre 50 e 60%
da quantidade de adubos recomendada; o café entre 20 e 25%; os cereais
entre 2,5 e 5%; as hortaliças entre 40 e 5.0%; e as demais cul, turas en-
tre 5 e 10% do que deveriam receber. Ps necessidades de fertilizantes p~
dem ser calculadas de acordo co~ diferentes critérios. Um deles, ~le muI
tipli~a a área ocupada por Cultura, pela adubação média recomendada, nos
dã o valor de 8,3 milhões de toneladas para o.Brasil. Sem contar as pas-
tagens artific:l!aise as terras reflorestadas, com o que obteríamo$ no mí
nimo 10 milhões de toneladas de nutrientes, cifra cinco vezes superior ao
nível de consumo atual.

De acordo ainda com O Estado de são Paulo(26~
,a.participação da indústria nacional' na oferta de fertilizantes pode ser
assim resumida: nitrogenados - 41%, fosfatados - 51%, potássicos - 0% ,
dando uma média global de 35% .. Portanto, dois terços do adubo consumido
no país ainda é importado, o que nos custa meio bilhão de dôlareas ruluais

.de divisas.

Mas o Programa Nacional de fertilizantes .e
Calcário Agrícola, aprovado em novembro de 1974, pretende tornar o Bra-
sil auto-suficiente no setor até o final desta década, conforme se depre-
ende dos dados apresentados nos quadros 5 e.6(27) :

(25) - "Aumentar a produção de alimentos: um desafio atual.", Suplem=nto
Cultural de "O Estado de São Paulo", 31/10/76, p . 12--13.

(26) - Ibidem, p. 13.
(27) - Fonte: PNF, citado em "Fertilizantes - programa para usar a capaci

dade nacional", Revista Planejamento e Desenvo lvimen to , Abril',1976,
p~ 15. 'Considerar todavia 3S reduções orçamentárias e os cortes
nas previsões de investimentos ·feitos.pelo Governo em função da
.atual crise econômica.
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QUAI5RO 5

Tendências para 1980

PRODUÇÃO CDNSUM) !:i}jFICIT
( em 1000 toneladas de nutrientes)

Nitrogenados 356 1.400 1.044
Fosfatados 781 1.600 819
Potássicos 1.000 1.000

TOT~ ••••••••••• 1.137 4.000 2.863

QUADRO 6

Progrãmação da Expansão da Oferta de Nutrientes (em 1000 t)

N P20S K20 Total

Déficit (1980) 1.044 819 1.000 2.863,
-.Capao.idades adicionais

- de implantação imediata 540 300 1.000 1.870
de implantação condicional 540 800 1.340 .

- total 1.080 1.130 1.000 3.210
Balanço (1980) + 36 +' 311 O .+ 347

Se as previsões realmente vierem· a confirmar
se estará o Brasil preparado para enfrentar o futuro, pois, de acordo com
os técnicos, estima-se que no próximo quarto de séculoce~ca de 50% do au
mento na produção de alimentos, representados por grãos alimentícios,pri~
cipalmente,deverão ser obtidos através da elevação no consumo de fertili
zantes rriinerais. Os 50% restantes terão que advir do uso de outros insu
mos. agrícolas - mais irrigação, serrentes melhoradas, .expansão do sistema
de cultivo múltiplo, maior reciclagem de resíduos orgânicos vegetais e
animais e,'em menor escala, da expansão da área cultivada.

Vej~s o que mais o Governe:>vem fazendo para.
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aumentar a eficiência de nossa agricultura. Prevendo para 1976 uma sa-
fra recorde de mais de 11 milhões de toneladas de soja, de 18 milhões e
300 mil toneladas de milho, de 10 milhões e 100 mil toneladas de arroz,de
4 milhões e 400 mil toneladas de trigo, e de 101 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar(28) , o Ministro da Agricultu~a, Alisson Paulinelli, obser-
vou que a confirmação desta safra viria premiar o esforço sistemático que
o Governo vem fazendo pelo setor, através da intensificação da pesquisa
e da assistência técnica, da política de preços mínimos e da garantia de
compra da produção rural, do crédito rural amplo e orientado, e de muitos
outros instrumentos.

Segundo Joelmir Beting(29), o crédito rural
no Brasil vem experimentando uma expansão anual de 27,7% de 1969 a 1975,
período no qual a produção agrícola registrou um crescimento anual de
2,7%. 'E diz que alguns analistas identificam aí uma baixa eficiência na
aplicação do crédito. A razão para isto seria uma sensibilidade maior
do setor agrícola ao preço do que ao crédito .. E ainda mais, considerando
que a quase totalidade dos financiamentos se destina a cobrir o custeio e

. a comercialização das safras, deixando praticamente intacta a moderniza--
ção da atividade rural. Além do que, o crédito rural, embora mais barato
do que o industTial, seria ainda pesado para a agricultura, em virtudeba

, -
sicamente do tabelamento de preços existente no ,setor, e da partici~ação
.índeví.da da intennediação nos lucros; que, segundo os empresários rurais',
deveria ser rigidamente controlada pelo Governo. Os custos da comerciali
iação, diz Beting, representam, ·em média, 60% dos preços finais ao consu-
midor, o que responsabilisa mais a comercialização do que a produção pela
baixa produtividade do setor.

Dada a dificuldade de solucionar o problema .•
o Governo limitar-se~á, no caso, a incentivar a :formação de cooperativas
de produtores, que ajudarão a evitar a excessiva participação dos interme
diários, segundo declaração do próprio Paulinelli (30). E~ outro depoimen
toã imprensa, o Ministro da Agricultura afirmou ter o Governo entre suas
preocupaçoes a implantação dos ~mertados expedidos de orlge~'C3l), a conti

(28) JOTIlal de Santa Catarina, 28-8-76, p. 11.
(29) - folha de são Paulo, 1/9/1976, p. 19.
(30) - revista Projeto 75, Ed. Jiliril,Fev/1975, p. 18.
(3l) - são bases físicas .inst.al.adasnas áreas de produção de hor t igranje i

ros, onde se acharão disponíveis jnformações, assistência tecnica,
crédito, packing.house, !?emcomo serv~ços de orientação de mercado .

. ,
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nuaçao do programa de centrais de abastecimento, e a instalação das ca-
deias voluntárias de abastecimento, com o objetivo exatamente de dinrinuir
a distância e os custos que seParam o produto do consumrrdor(32) .

Na política de preços para os produtos agríc~
las dois componentes beneficiam o produtor
19) - o preço de garantia, instituido pela Comiss~o de Financiamento da

.Produção, que permite ao produtor deposItar sua colheita na CFP para
aguardar melhor preço, caso os preços estejam muito baixos durante a
safra;
a política de preços mínimos, cujos objetivos sao, não só eliminar
o risco do preço enfrentado pelo agricultor, como também aumentar a
produção agrícola quando desejável(33) .. '0

João do Carn~ Oliveira alerta, contudo, sobre
o nível dos preços mínimos. Se este nível estiver sempre em torno do preço
de equilíbrio das estruturas de oferta e demanda, os preços mínimos pode-
rão permitir o funcionamento de um mecanismo de estoques reguladores com
reflexos positivos sobre a alocação de recursos. Se o nível dos preços mí
nimos estiver muito acima do preço de equilíbrio, criará um excesso estru-
tural de oferta e o resultado será um custo social líquido. Mas no Brasil
o onível até agora tem estado, via de regra, muito aquém dos preços de mer-

. .
cado, levando com isto a uma redução apenas parcial do risco de preço.

Na medida em que os preços mínimos antecipa--
dos contemplem objetivos de longo prazo, diz Oliveira, garantindo estabi

, lidade de preços -- e portanto de retornos --, o risco de adoção de nova
tecnologia, ligado ao preço do produto, é eliminado, e a difusão da nova
tecnologia disponível é intensificada.

A Conrissão de Finru1ciamento da.produção(34)de

(32)-Jornal de Santa Catarina, 28/8/76, p. 11.
(33)- Oliveira; João do Canno, em "O papel dos preços mínimos na agricultu

ra", Estudos Econômicos, IPE-USP, vo l . 4, 1974, n9 2, faz uma análi-=-
se para detennlnar qual das duas alternativas de política de preço é
a mais indicada para se conseguir um aumento da produção: a garantia
de um preço mÍnimo estimulante ou o subsídio ao agricultor na compra
de certos .insumos.'Conclui que estatisticamente, urra política de sub
sídio.a insumos sempre é mais cara em.tennos sociais do que uma polI
tica de garantia de preçoy suficiente para conseguir o mesmo aumento
de produção.

(34)- "A Política de Preços !vlÍnimosno Brasil", Anexo IV da publicação da
CFP.do Ministério da. Agricultura: "Preços MÍnimos - Re~iÕeS Centro-
6e~te, Sudeste, Sul - safra de 1975/76", Brasilia, 197 , p. 177.
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fine o atual "modelo" brasileiro de preços mínimos como orientado no sen-
tido de antecipar e garantir o preço de equilíbrio das estruturas de
oferta e demanda para a época 'da colhei ta, sem ônus ao produtor, o que
equivale a um seguro de preço, cujo prêmio pago pelo favorecIdo é zero.
Esta política se manifesta, segundo a mesma fonte, através de :

a) Compras de ·excedentes, pelo contrato AGF-
Aquisição do Governo Federal. ~ o instrumento de garantia de preço mÍlli
mo, através do qual são feitas as compras da CFP e formados os estoques
reguladores entre anos, cujo objetivo é diminuir as oscilações bruscas de
preços, provocadas por variações não antecipadas na produtividade, de um

'ano para outro (35-36) ;
.'.

b) Financiamento da Comercialização através
do contrato EGF - Empréstimo do Governo Federal. ~ o contrato de crédi-
to, garantido por penhora mercantil, e que visa basicamente gerar a liqui
dez sufi~iente para formar os estoques reguladores. A abertura dos finan
ciamentos na época oportuna, com base nos preços mínimos, proporciona ao
agricultor a garantia de liquidez, com a guarda do produto, para que pos-
sa melhorar o seu poder de competição na busca de melhor preço de merca-
do.

Mas a existência destas facilidades nao tem
'sido suficiente para a 'melhoria dê, comercialização de produtos agrícolas
no Brasil. ~ necessário t.ambem um maior. dinamismo das linhas de crédito
para a formação da infraestrutura 'de transporte e armazenagem. Segundo
~inda a publicação da CFP(37) , o Conselho de Desenvolvimento Econômico'
vem adotando importantes medidas no sentido de desenvolver novas linhas
de empréstimos a longo prazo, a taxas de juros reduzidas, para melhoria
das condições de a~zenagem a nível de fa~enda. Quanto aos transportes,
cabe diretamente ao Governo realizar maiores investimentos nas regloes me
nos desenvolvidas do país.

Infelizmente os estoques reguladores só existem para algwls produ-
tos, como a carne, onde funcionam otimamente. O abastecimento in
terno do feijão preto, por exemplo,. é um:dos que .sofre os efeitos
da falta deste estoque. Veremos isto mais tarde, quando tratarmos
de produtos específicos. .

(36)- O contrato AGF só será executado quando o produtor esperar não con
seguir, naquele ano-safra, um.preço melhor no me rcado, do que o
preço mÍnimo .oficial.

(35)-

(37)- Op. cit., p . 184.
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Para mostrar um caso concreto de estrangula--
mento provocado pelo sistema transporte-armazenagem, tomemos o caso do Pa
raná. De 1972 a 1976, se~do a revista Exame(38J, o Paraná lllultiplicou-
por sete sua produção de soja e elevou em 50% o rendimento por hectaré. -
Mas, embora não existam cálculos precisos, .estima-se que as perdas do pro
duto entre a colheita e o embarque representem um decepcionante recorde
mund i.al. Além disso, o custo médio do frete - da fazenda ao porto - é
cerca de cinco vezes maior do que a média norte-americana. Isto signifi-'
ca que o produtor paranaense recebe reIDW1eraçao substancialmente inferior
a de seu concorrente no mercado illternacional. Para exemplificar as cau
sas deste alto custo de frente, um caminhão ~arado n~n engarrafamento co-
mo o que ocorreu em paranaguá em 1976, custa 15% mais caro, ou seja, enca
rece um produto como a soja em 1%. E além disto, só 16% do transporte da
soja para Paranaguâ é feito por ferrovi a ~ e o frete ferroviário é 60%
ma'is barato do que o rodoviário.

Por outro lado, temos já um exemplo mais con-
fortador no Rio Grande do Sul, oilde um pool de produtores e exportadores

. c0nseguiu evitar os problemas de afunilamento dos embarques, graças a uma
programaçao centralizada de todo o fluxo de transporte, annazenagem e em-
barque(39) .

\ .

\ .

~ Ainda dentro desta análise genérica da agri-
cultura, vejamos alguma coisa sobre o que poderíamos denominar de diretri
zes de ·abastecimento do mercado interno. Um ponto que ~em levantado mui-
tas polêmicas é o da importação de trigo. Até a pouco tempo atrás, cieba
tia-se apenas a conveniência ou não de o país tornar-se auto-suficiente -
na produção deste cereal .. Hojeo enfoque da discussão já vem mudando, no
sentido de se verificar a possibilidade de diminuir o seu consumo intel~~
substituindo-o por outros grãosnutricionalmente mais ricos e de produção

.mais fâcil no Brasil, como o milho e a soja.

o trigo importado tem sido altamente subsidia
do pelo Governo (40), para evitar o encarecimento do pão e de certas mas-
sas, consideradas básicas para a alimentação popülar. Mas é este exata-

(38)

(39) .
(40)

- "As perdas ria hora de vender uma ót.ima safrà", Revista Negócios em .
Exame','14/7/76, p. 12.
Negocios em Exame, op _ cit _,p . 13_
O subsidio ofi"Cla1 ao. trigo foi reduzido em 40% no final de 1976,e
será eliminado totalmente, em mais duas reduções de 30% cada uma,
tão logo a inflação seja contida em níveis cons i.deradcs satisfató-

rios_
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mente o ponto mais vulnerável desta política e sobre o qual tem recaído·-

as mais freq)Jentes críticas. Eduardo Dutra de Oliveira, titular do Depa.E.

tamento de Nutrição ela Faculdade ele MedicjJl.a de Ribeirão Preto, da USP,

por exemplo, diz que estamos subsidi311do o trigo importado, quando o cer-.
to seria subsidiar a soja e o milho para conSWTIOhumano, O problema do

trigo, adverte, perpetua hábitos alimentares danosos. A solução está,não

apenas em aumentar a produçã.o nacional deste cereal, mas em reduzir o seu

consumo interno, com maior ~proveitamento do milho e da soja, alimentos
mais nobres que o trigo. Evitaríamos assim um contrasenso, hoje existen-

te no Brasil: "Estamos importando trigo e e)q)ortando soj a e milho. Tudo

o que se faz com trigo se faz com farinha de soja e de milho. E o feijão

soja pode substituir o feijão comWll,alimento mais pobre e mais caro, que
tamb- br í d' isodi 11(41-42). em somos o r i ga os a nnpor tar , eprso Lcamerrte .

Umempresário rural expressou-se assim a res-

peito do problema: "Os prod~tos· de milho não podem ainda competir com os

de trigo, porque o Governo está pagando para que o povo coma trigo impor

tado., Assim que os preços do trigo vol tarem .aos valores reais, ou que as

subvenções diminuirem, o consumo de produtos de milho deverá. aumentar lo-
gicamente". E sugere para aumentar o consumo ele milho e restringir a .im

portação de trigo, a adição de até 40% de farinha gelatínizada de milho
·na produção do pâo , Na época da gu~rra, .diz , era adicionado fubà a fari-

nha de trigo, mas como os dois produtos tinham t:cmperaturas de cozimento

"difh-entes, . o pao era de má qualidade. Coma far inha gelatinizada lS50

não acontece ela pode ser misturada com a de trigo, sem perder sa-
bor" (43) •

Du d OI' , di (44) . 1tra e· 1ve1ra 1Z , 'por exemp o, que

macarrao de milho e ele soja já $ão fabricados no país, e que tem melhor,

valor nutritivo do que o de tri~o, além de aspecto físico semelhante; o

que vem dificultando sua disseminação e o preço subsidiado do trigo.

(41)- Citado por Joelmir Eeting, Folha de São Paulo, 15/8/76, p. 34.
(42) - Em 1976 hOUVE; crise no mercado de feij ão preto, obri.gando o Governo

a recorrer novamente ã importação conforme nota da Fo.l ha de S .Paul.o
de 1'1/8;'76, p. 23: "Chegarão ao Rio no próximo dia ~80 iiül sacas
de fe i j ão preto do Chile e que serão di s tr ibuidas pela Cobal, para.
evi tar a escassez do feij âo em todos 05 mercados brasileiros. Essa
é a primeira quantidade de uma .impor taçâo , cujo total o Governo ai~
da não anunci.ou".

(43)-, "Milho perde o mercado para .o trigott,Folha de S.paulo,24/11/76,'p.19.
(44)'- Dutra de, Oliveira, .José Eduardo, "Desafio BTaslleJ:r:õ: ALimentar Ade

quadamcnt;e 110 milhões de habitantes". Palestra apresentada na. aber-
tura do Congresso 'Nacional ela.Soja, realizado em Porto Alegre, em
jul.ho de 1976, mimeografado.. -'----- ""----•..-
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Naturalmente existem algumas dificuldades pa
ra se substituir o trigo e o feijão por soja e-milho, principalmente de
ordem tecnológica e de hábitos alimentares. Mas as soluções vem surgindo
já de ITkLneirabastillltesatisfatória, de-modo que num futuro próximo o pr~
blema poderá ter sido superado.

3-2-1-13. SITUAÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICOS

.A seção anterior preocupou-se em dar uma vi>

sao geral da situação da agricultura no Brasil em tennos de produtividade.
Vejamos nesta seção mais detalhes sobre alguns produtos agropecuários que
considero estratégicos para a alimelltação do povo brasileiro, quais se-
jam: trigo, soja, milho, carnes, leite e feijão. Cada um deles será a-·
bordado isoladamente, e sempre em função do objetivo da análise, que é de
aumentar a eficiência do nosso sistema de produção de alimentos.

·3-2-1-]3-1. TRIGO

~... Já me reportei ao trigo ac irna , em

termos de opçao de abastecimento interno. Vejamos agora algwnas caracte-
rísticas da sua cultura e conSW110 no Brasil. -

,-

Uma das causas mais connnnerrte' a-
tribuídas ao aumento do nosso COI1SW110de trigo, tem sido a grande mi.gra-
ção da população ru~al para as cidades, onde por vários motivos o consumo
do trigo tem prevalecido sobre o de outros produtos agrícolas, como legu--
mes, verduras e até outros cereais:

dos de outros países
19) - hábitos alimentares .importa

pao e massas feitos de far inha de trigo (1) ; -

29) - problema ·de perecibilidade,
espec i.a.lmeritede Legumes e verduras , favorecendo o consumo do trigo nas

cidades;

- (1) - O trigo é hoje o cerea.l de maí.or. consuno , atingindo a sua produção
cerca de 38 % • do t.ot.a l de cereais produ zidos no mundo.
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39) - políticas de preços adota-
das (subsídios), com o objetivo de solucionar a curto prazo os problemas
de suprimento de alimentos para os moradores urbanos, entre outros.

E hoje vários países, corno oBra
sil~ dispõem de tecnologia bastante avançada para o trigo, fator este qu~
associado ã grande difusão e preferência ,por produtos que o utilizam, corno
o pão, massas, biscoitos, doces, etc., e aos interesses investidos por
moinhos, cadeias de padarias fi fábricas de massas, representa um poderoso
sistema de incentivo ao seu consumo (2) .

Desde o término da Segunda Guerra
M..mdial, o ,trigo importado tem sido urna'constante preocupação política de
abastecimento no Brasil. Entretanto, segundo Claudio Contador(3) ,somente
nadêcada de 60 começaram a ser tornadas medidas efetivas visando reduzir
esta dependência.

Os resultados alcançados podem
, ser considerados satisfatórios, visto que a proporçao do consumo satisfei

'ta com a produção interna tem crescido sistematicamente, passa~do de 5%'
....em 1964 para, quase 50% em 1973. E fala-se Ja agora com bastante disposi-

çao na auto-suficiência total.

Mas estes resultados estão ,sendo
alcançados quase exclusivamenteatravês de esforços para aumento de produ
tividade e produção, a custos, segundo alguns técnicos, desvantajosos pa-
ra o país, sem o devido empenho na outraalternativa,'mais interessante, ,
de redução do consumo interno do trigo (4) . Dentro deste último propósi-
to deve ser destacada, contudo, a recente medida do Governo de iniciar

(2) Tosello, André, op. cit., p. 17.
(3) - Contador, Cláudio R., "Trigo Nacional: O Custo Social da Auto-Sufi-

ciência", Estudos Econômicos, IPE-USP, vol. 4, 1974, n? 3, p . 53.
(4) - De acordo com Cláudio Contador, Ib i.dern , o consumo interno vem

crescendo a uma taxa média geométrica de 5% ao llilO, consistente,di~
com as estimativas de 0,6/0,7 para a elasticidade-renda de demanda.
Mas meSJTK)assim, segundo Jurandyr de A. r-rattini, "Situação da Pro-
dução de Trigo", Boletim do ITAL, n? 41, março/7S, p. 32, o nosso
consumo per capita aInda c""1la1xo,quando comparado com o de _outros
países: ,aproximadamente 30kg per capita p/ ano (USA e Canada: 241;
Europa Ocidental: 126; URSS: 260; Japão: 14). '
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em princípios de 1977 uma mistura de soja e arroz na farinha de tri-
go(5). Aguardemos porém a sua operacionalização antes de fazer qualquer
julgamento.

Vejamos como tem evoluido, e qual
a situação atual, da produção do trigo no Brasil.

De uma mru1eira.geral pode-se di-
zer que a produção interna tem variado sempre em função do comportamento
do mercado internacional. Não só os técnicos o afirmam, como também os
próprios empresários o recol1hecem, há falta de uma política definida para
o setor: "O que deflagrou o processo de alliTIentara produção foi a decisão
de acabar com as importações, tomada no período 1972/1973, quando os pre

(6) .'ços internacionais do trigo disparavam" .

Entretanto, segundo Jurandyr Frat
tini (7) " deve-se realçar os esforços que vêm sendo feitos pelos Governos
da Revotução, no sentido de e?tabelecer preços mais próximos.da realidade

·.do mercado internacional, de desenvolver cultivares que apresentam melhor
de~empenho diante das condições ecológicas das regiões produtoras, de

·prestar uma assistência técnica mais segura, e defomecer um maior volu-
me de crédito dirigido.
-,

"

Mas, apesar deste desenvolvimentQ
continua, urge que diretrizes governamentais.sejam firmadas, tendo-se em
vista a implantação de uma política de trigo para o Brasil .. E sugere ttma
sêri.ede medidas para que o objetivo possa ser alcançado, entre as quais
cabe destacar:

coordenação nacional para os trabalhos de pesquisa;
implantação de -uni.dades mais eficientes de produção e processamen-
to de sementes melhoradas;
estabelecilnento de preços incentivadores à produção nacional, su-
pressão dos subsídios ã matéria-prima e ao trigo importado; e
intensificação da construção de un idades de armazenamento e grane
lização nos t.ransportes ferroviários.

· (5) - O Instituto de Tecnologia' de Alimentos (ITAL) conseguiu r'esu ltados
satisfatórios com misturas de 5% de farinhas de soja e arroz ao pão
de trigo. E'o NJin. da Agricultura está autorizado, por decreto pr~
$idencial, a misturar até 5% de .farinha de soja. .

(6) - "Trigo: a índa bem que a autosuficiência não chegou", Nerrócios em
Exrune, 10/11/76, p.24-26. '.

(7) - Op. cito ,p. 38-39.
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Os empresários agrícolas tanmém
sao bastante. unânimes ao afirmarem que, para se conseguir uma autosufi-
ciência duradoura, não basta o Governo garantir bons preços para o agri
cultor. ° aumento da produção, dizem, vem dependend~ significativamente
da pesquisa tecnológica para lançar novas variedades de sementes e para
identificar novas áreas apropriadas ao cultivo do trigo (8) •

Mas, apesar dos esforços,as metas
de autosuficiência não vêm ~endo alcançadas, por três motivos básicos:

19) -o consumo awnentou além do
previsto, como resultado de rápida urbanização e da política do Governo
de asswnir, atraves do subsídio, todo o aumento do custo de produção, sem
tran~feri-lo para o consumidor;

29) - baixa produtividade que ain
da existe no Brasil: em torno de 1100 kg/ha(9);

39)' -fatores, climáticos adver-
sos, que em 1975, por exemplo, reduziram a safra inicialmente prevista em
3.000 mil toneladas, para a metade.

Apesar de o 'Brasil ter colhido em
1976 uma safra recorde, em torno de 3.800 mil toneladas, teve que impor-

,"tar igual quantidade com um dispêndio de aproximadamente US$570 milhões (Lü)
~Stê, mesma fonte apresenta as seguintes previsões de importação para os
dois próximos anos: 1977: de 1700 a 1800 mil toneladas; 1978: de 1000 a
1300 mil toneladas.

o quadro a seguir nos dará uma me
1hor idéia da expectativa de redução do déficit de trigo no país C em
1000 t) (11) :

(8) -Negócios em Exame,op. c i.t . , p. 24.
(9) Segundo dados da FAO, citados por C. Contador, op. cit., o rendimen

to em Kg/ha no período 1971/73 apresentou a seguinte'media para al-
gun~ país~s: URSS-1560, USA-2210, CHINA-1188, FRANÇA-4318, ARGENTI-
NA-1497, M8cICO-2810, BRASIL-787, ~-lJNOO-1646.. A previsão do Minis
tério da Agricultura éde 1500 Kg/ha para 1979.

(10)- "Perspectivas da Agricultura Brasileira para 1977 - Informe anteci-
. pado" março 1976, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - Mi-

ní stêr í.o da 'Agricul tura, p , 33.,
(ll)-"Negócios em Exame, 10/11/76, p. 28.

v,
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QUADRO 7

Situação no ano seguinte

ANO PROillÇÃO RESERVA Hipótese pessimista Hipótese otimista
P/SEMENTE consumo importação consumo importação

1976 3.750 510 5.120 1.880 4.660 1.420
1977 4.700 590 5.400 1.290 4.790 680,
1978 5.250 650 5.700 1.100 4.920 320
1979 5.900 710 6.030 840 5.060 -

lfipótese pessimista: crescimento do consumo a 5,6% ao ano, estimado pelo
IPEA.

Hipótese otimista crescimento veget~tivo do co~umo (2,8% ao anoJe que
da inicial de 7% pela adiçâo de farinha de soja e ar
roz, à farinha de trigo.

\ .

A produção de trigo no Brasil tem
.enfrentado muitos obstáculos •. Afirmam os técnicos que as terras mais

apropriadas para0 seu cultivo ficam além dos paralelos 30 (norte e sul) ,.
que são áreas mais frias. E o Bras i.I praticamente não dispõe de terras
nesses limites (apenas pequena parte do Rio Grande do'Sul está além do'pa
.ral.e lo 30), estando a produção nacional concentrada entre os paralelos 24
e 30. Além-disto, as áreas alternativas ficam ainda mais próximas do
Equador. Plantar nestas áreas, portanto, envolve grand~s riscos.

I . - .De acordo com empresarlo do ramo,
a cultura do trigo tornou-se interessante a partir de 1973, e aponta os

. (12). mot ívos :

o aumento do preço internacional do trigo e a certeza de que
.que não voltaria aos níveis anteriores;

as ameaças à balança comercial,' como reflexo' do aumento de
preços de·produtos que o país importa;
os avanços da cultura de soja no sul brasileiro que, ao fa-
zer,dobradinha com o trigo - a mesma terra e as mesmas ma-

'quinas são usadas para a soja e o trigo, com uma colhei ta de
cada cultura por ano --:-,.passaram a cstirml â-Io ;

(12)- Negócios em Exame, op. cit., p. 26.
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o aparecimento dos primeiros resultados das pesquisas de tec
nologia de sementes e de técnicas de cultivo iniciadas pelas
cooperativas em 1968/1969;
o aperfeiçoamento do sistema de crédito e criação do PROAGRO,

desenvolvimento de novas
é multo cara e demorada,
produtores (13) .

Mas diz também que a pesquisa de
áreas, fora da faixa entre os paralelos 24 e 30,

e fica, por isto, fora do alcance dos - .proprlos

Acho oportuno discutir rapidamen-
'te a controvérsia existente em torno da vantagem ou desvantagem comparati
va que o Brasil teria na produção de trigo"; em função das características
do comercio internacional. Isto é, até onde é vantajoso ao país ser auto
suficiente na produção do cereal? Que custos sociais isto acarreta ?

Existem aqueles que defendem a au
tosuficiencia e os que a combatem. O principal argumento dos defensores
da idéia é evitar o gasto de divisas com a importação deste artigo, penni
:tindo assim compras mais estrategicas no exterior. Secundariamente citmn
a possibilidade de uma alta nos preços internacionais do trigo, com as

"consequências negativas que podem advir.

Por outro lado, os que combatem "a
ideia (referindo-se naturalmente ãautosuficiência pelo aumento da produ-
ção, e não pela queda do consumo, caso este em que certamente haveria uma
unidade de pontos de vista) apresentam os seguintes argumentos básicos" :I"

19) - O Brasil nao dispõe de térras e condições climáticas muito favorá~-
veis (como já foi visto). Um estudo sobre as razões para. o alto
custo do trigo no Rio Grande do Sul (14) , por exemplo, aponta as se-
guintes causas:
a)- realiza-se em terras de baixa fertilidade natural e alta acide~
b)~ requer Ífisumos mmlufaturados relativamente caros;
c)- vem de variedades que sao ineficientes utilizadoras de nitrogê-

nio;

(13)- Segundo Affonso Celso Pastore, "o trigo vem sendo estudado no Brasil
e chegou-se já a uma qualidade híbrida de inverno que poderá ser
plmltada nos cerrados. Informação obtida na entrevista.
KNIQ-rr, Peter T., "Substituição de importações na agricultura brasi
Leira : a produção de trigo 110 Iha Grande do Sul", Estudos Eco11ômi--=-
cos ;:IPE-USP; valo I, 1971, n? 3,·"p , 92~97.

(14)-
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d)- sofre condições climáticas difíceis; e
e)- tem'obtido insuficientes recursos científicos e técnicos.

Knight escreve que, diferentemen-
te das variedades semi-anãs com palha rígida desenvoividas no Centro In-
ternacional de Melhoramento do Trigo e do MilJl0, no México, e sendo agora
utilizadas em muitos outros países, todas as variedades disponíveis no
Brasil em 1968 eram incapaz~s de eficientemente utilizar grandes quantida '
des de nitrogênio.

29) - Um segundo argumento dos que sao contrários à autosuficiência diz
ser o trigo dispensável à população e passível de substituição;

39) - Quanto ao problema da economia de divisas, os recursos aplicados no
trigo poderiam ser dirigidos com maior eficiência para outras cultu
Tas, e assim nos gerar divisas de exportação superiores àquelas eco
nomizadas pela produção nacional do cereal;

49) Custo excessivamente caro de nossa produção de trigo, o que viria
caracterizar a desvantagem cOlrrparativado Brasil na sua produção, -
dentro da economia de trocas internacional.

Knight, em nota a seu artigo cita
do anterionnenteC1S), apresenta-nos alguns dados' relativos a estes cus~

" '

tos. Diz, por exemplo, que em 1970 custou ao Brasil US$ 2,24 em recursos
domês ticos para poupar um dolar em importações de trigo. Em 1967 areIa
ção foi de US$ 2,20 para um e em 1968 de US$ 2,48 para um .• Em 1971, con
tudo, ele p~evia uma queda desta relação por causa da'redução no preço
real pago ao produtor -- Cr$26l,00(16) por t.oneIada , contra Cr$3lS,OO em
1968, Cr$309,00 em 1969 e Cr$280,00 em 1970 -- eda ligeira reação dos
preços no mercado internacional. Com base nestes dados conclui que SOJHen
te com a criação de variedades de trigo que deem maiores respostas a fer
tilizantes nitrogenados, ,e mais resistentes a doenças, será possível redu
zir o custo do trigo brasileiro a mn nível não nu ito além do custo' de im
portação.

Cláudio Contador (17) , analisando

(15) - Knight, Pcter T., "Subst.í tuí.çào de Importações na Agricultura Bra-
sileira: A produção de trigo no Rio Grande do Sul - Uma nota", Es-
tudos Econômicos, vo l , 1,1971, n? 3, p. 115-117.

(16) - Cr$ de janeiro de 1968.
(l7) Op. cit., p , 80 ..
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o custo social da autosuficiência através de várias simulações, chegou à
seguinte conclusão: em condições bastante otinlistas, o excesso do custo
social seria superior a 40% e, em condições desfavoráveis extremas chega-
ria a 600%, com valores médios em torno de 100%. Por outro lado, acres-
centa, caso as distorções nos nlercados de fatores fossem atenuadas, como
por exen1plo através da inlPortação dos insumos modernos nos quais o Brasil
apresenta nítidas desvantagens na produção doméstica, o acréscimo no cus
to marginal social da autosuficiência em trigo declinaria de 100% para
50%, em média.

Para dar uma opinião atualizada
sobre o assunto ter-se-ia que dispor de dados-mais recentes sobre este
custo social marginal da autosuficiência. Possivelmente ele já tenha. di-
miriuido, em função do aumento de nossa produtividade, que passou de uma
média de 787 kg/ha no triênio 1971/73 para 1100 kg/ha em 1976. luém dis-
to, a desvantagem comparativa que temos na produção do trigo terá sua am
portância diminuida no esforço para atingir a autosuficiência, na medida
em que passemos a buscar este ob~etivo, nao so pelo aumento da produção,
mas também pela redução do consumo.

Mas é necessário que a produtivi-
dade aumente ainda mais, e que a redução no consumo seja compensada por
uma demanda maior de outros produtos, rartr icionalrnente mais ricos,· -para
-que-o trigo cumpra satisfatoriamente o seu papel dentro de um esquema que
visa a melhoria do nível alimentar de nossa população, especialmente das
classes baixas.

i .

;

3-2-l-B-2. SOJA

Suposta de origem chinesa, a soja
é já conhecida do homem há mais de 5000 anos· e vem sendo, há muito, ·ampl~
mente utilizada na alimentação humana n9 Oriente. Foi trazida para a Amé
rica por volta do século XIX, para ser utilizada como pastagem. Após a
Segunda Guerra ~1dial, com o rápido aumento da demanda por óleos e pr~
teínas, a soja t'eve suas potencialidades mais racionalmente exploradas, o
que ocasionou uma expansão·muito gran~e na sua produção.

Tamb~m no Brasil é conhecida há
um século e meio. Mas, fazem menos de trinta anos que sua ,cultura racio
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nal começou a difundir-se nas fazendas de gado do sul do país - para a
formação de pastagens - e somente no final dos anos cinquenta essas fa-
zendas começaram a produzir excedentes que puderam ser utilizados para a
extração de óleos comestíveis. E apenas agora, em meados da década de s~
tenta, vem surgindo a preocupaçao de um maior aproveitamento da soja na
alimentação humana.

De acordo com Alfredo Lam-Sán-
che/l), a produção rrn.mdial'tem aumentado a uma taxa de 5,2% ao ano, al-
cançando uma produtividade média de 1400 kg/ha(2). O Brasil, particular-
mente, tem apresentado um aumento de produção da ordem de 32% nos últ~nos

e
anos,e apesar de o rendimento ser ainda um pouco baixo, resultados exper!
mentais tem alcançado produção superior .a 3000/kg/ha.

De uma produção de 650 mil tonela
das aproximadamente em 1968(3), o Brasil passou a ser o segundo maior pro
dutor rrn.mdialde soja, com uma produção de 9,9 milhões de toneladas em
1975(4) e de 11,2 milhões de toneladas em 1976(5) .

No mesmo período, o rendimento mé
dio aumentou de 900 quilos por hectare em 1968 para 1700 quilosem1975(6~.

Parte do progresso deve-se senl dú
vida ao desenvolvimento de uma técnica revolucioriária que permite obter
na nrsma área, colhei tas dis tintas em períodos aIternados , num mesmo aI10.
O exemplo mais característico é a dobradinha soja/trigo.

Praticamente toda a produção de
soja no Brasil localiza-se entre as latitudes 159.e 339. Sul. Agora novas
áreas vem sendo abertas fora-destes limites, prinéipalmente ria região dos
cerrados, onde, espera-se, os resultados sejam bastante promissores.

Por comportar um alto grau de me-

(2)

Lam-Sânchez , Alfredo, "Produção e Valor Nutritivo da Soj a" ,·p.l, Fa
culdade de Medicina Veterinaria e Agronomia de Jaboticabal, univer
sidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

- Nos USA, de acordo com publicação sobre Preços Mínimos da CFP, op.
cit., p. 143, Quadro 11.5, o rendimento em 1975 foi de 1896,42 kg/
ha na Região Sul, e de 2663,06 kg/ha no Meio-Oeste.

(3). Vaz da Costa, Jarbens, op , cit., p. 71. .
(4) - Documento Abril 2, op.cit., p. 74.
(5) - roIha de Sao Paulo, 14/12/76, p. 23, "A produção do feijão caiu 18%

este ano",
- "Perspectivas da Agricultura Brasileira para 1977", op ,cit., p. 43.(6)

(1)

v.
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canização, o cultivo da soja é bastante fácil e barato, embora, segundo o
Documento Abril 2(7), submeta a terra aos mais elevados níveis de erosao
de que se tem notícia. E além desta facilidade, proporciona alimentos
proteicos similares aos de origem animal, com ITRlitomenos cuidados, custo
e demora que a pecuaria. ~~s infelizmente, apenas uma parcela insignifi-
cante de soja produzida no Ocidente é utilizada diretamente na alimenta--
ção humana, não se considerando, naturalmente, os óleos comestíveis, que
constituem um aproveitamento pouco eficiente da leguminosa em termos nu-
tricionais.

A maior parte da produção vai pa
ra a indústria, onde é extraído o óleo. O que resta forma o farelo, em-
pregado especialmente na alimentação do gado. Recentemente, porém, desen
volveu-se uma nova forma de aproveitamento do farelo, próprio para a ali-
mentação humana -- é a proteína texturizada de soja, que pode ser adicio-
nada aos mais variados tipos de alimentos. NeSTa forma., a.plicada a ali
mentos de origem animal, a soja vem sendo crescentemente consumida pela
população dos países desenvolvidos.

\

No ·Brasil, particularmente, a si-
tuação é ainda menos confortadora. Praticamente toda a produção é utili-.
zada para extração de óleo e para expor'taçâo. Uma pequena parte do fare-
lo é ·utilizada na alimentação animal. O consumo humano é quase nulo (8) •

Todavia, al.guns esforços isolados jâ vem sendo feitos, principa ~mente por
parte do Governo -- o que é bastante compreensível, por ser um Inves t irnen

to de longo prazo, de interesse nacional, pouco atraente à iniciativa pri
vada no momento:"- para aumentar a eficiência deste consumo. Mas nao
deixa de ter pelo menos alguma importância também para os grupos priva-
dos, mesmo agora, em virtude de·suas potencialidades futuras. E de fato,
os empresários vem demonstrando

.estão desenvolvendo em torno da
. tivos no mercado (9) .

isto, com os programas de pesquisas que
soja, e mesmo com alguns lançamentos efe-

Entre as iniciativas ...
j a tomadas

pelo Governo duas merecem destaque
obrigatoriedade de, a partir do primeiro semestre de 1977, -

(7)
(8)

(9)

Op , cit., p , 176. _
- Segundo· o ITAL, menos de 0·,5% dà nossa produçao de soja é consumi da

diretamente pelo homem. no Brasil. .
- Embora sejam ainda produtos caros, que por isto fogem aos objetivos

fixados para a soja, quais sejam, a produção de alimentos nutriti-
vos e baratos.
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juntar 5% de farinha de soja ã de trigo. Corno as proteínas
das farinhas de trigo e de soja atuam complementarmente, o
conteúdo proteico'da mistura crescerá 18% em relaçã.o à fari
nha de trigo pura. Além disto, trará um alívio 'anual de
aproximadamente 44 milhões de dólares à nossa balança comer-
cial,em função da menor importação de trigo;

decisão do Exercito brasile~ro .de basear grande parte da
sua alimentação
rinhas, obtidos

.•. (10)quartels .

em pratos naturais de soja, como sopas e fa-
a partir do grão nas próprias cozlllllas dos

Segundo Dutra de Oliveira(ll) , o

aproveit~~nto da soja na alimentação humana oferece possibilidades ilimi
tadas de caráter econômico, nutricional e social. f o alimento vegetal
mais rico que se conhece, com uma carga proteica de fazer invej a a qual
quer tipo de carne (12) . Assim, torna-se incompreensível que em um país
que produza tanta soja corno o Brasil, haja um grau tão elevado de desnu--
trição, e especialmente de desnutrição proteica. A soja, afirma, oferece
a ração proteica mais barata que ~xiste. O feijão conrum, por exemplo, de
qualidade nutricional visivelmente inferior, custa aproximadamente quatro

.vezes mais caro que o feijão soja. Para Dutra de Ol iveira , exportar soja
ê rmrito bom. Mas ignorar a soja na alimentação do bras i.Ie rro é uma es tu-
'pidez . E tanto maior, quando se pensa em importar feijão preto, alimento
mais pobre e mais caro, dentro' de um Brasil com excedentes de feijão so-
ja(13). Recomenda a substituição do feijão co~ pelo feijão soja n~na
primeira fase (14), seguida da utilização.da farinha de soj~e de seus di-
versos éoncentrados e isolados no enriquecimento de alimentos convenéio-
nais, do tipo pão, macarrão, massas, biscoitos, doces, bolos e sorvetes,e
numa terceira fase, a introdução dos produtos finais derivados da soja,

(13)-

(10)- Doc. Abril 2, op. cit., p. 179.
(ll)-Citado por Joelmir Beting, em Folha de são Paulo, 6/7/1976, p. 21.
(12)- Em sua palestra, "Desafio Brasileiro: Alimentar Adequadamente 110

milhões de Habitantes", já citada anterionnente, Dutra de Oliveira
afirma que 100 g de soja fOTIleCem cerca de 400 calorias de ener--
gia e 30-40 g de proteínas, enquanto 100 g de c<;rne dã~ cerca de
200/250 calorias e ao redor de 20-25 g de pro tema . Al.ern disso, por
hectare de terra se conseguemat ravês da soja 456g de proteína, e
apenas 58 g de proteína através do boi.
Nem todos os anos há excedentes. Em 1976,. por exemplo, o Brasil,
alem de não ter conseguí do cumpr í r totalmente seus contr~tos de ~ex-
portação, deixou ainda as industrias nacionais de extraçao de oleo
com capacidade ociosa (..."Cargill Agrícola - uma empresa que, como

.todas as do setor, tem capacidade ociosa de esmagamento de ~oja,por
causa da política brasileira de expor taçáo do produto", J\'egod.osem
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tais como o leite, o queijo e a carne vegetal (ja comercializada em peque
na escala) •

Analisando as três fases propo~
tas, eu diria que a mais operacionalizavel é a segunda, pois permite a ob
tenção de produtos que não fujam muito aos habitos alimentares arraigado~
variavel esta da maior importância para o equacionamento do problema. Su
giro até que as outras duas ,etapas sejam adaptadas ã segunda, no sentido
de obter misturas mais facilmente aceitáveis. Assim, por exemplo, na pri
meira fase tentar-se-ia a mistura da soja "in natura" com o feijão comum,
e na terceira, a mistura do leite de soja com o leite comum e da carne
animal com a carne vegetal, sempre pensando em obter produtos semelhantes
em termos de aparência, pala tib ilidade e modo de preparo, aos produtos já
difundidos e' aceitos no mercado. Naturalmente, lIa também a questão téc-
nica a ser analisada. ~ imprescindível que exista 'viabilidade técnica e
econômica para se obterem os alimentos.

\ '

Na medida então em que a soja for
sendo introduzida nos habitos da população, pode-se aumentar a sua parti-
cipação ~a composição dos alimentos, até chegar; eventualmente, aos pro-
dutos puros. Bvi.tar-se-La assim a necessidade de tentar uma mudança brus

ca de hábitos alimentares, sugerida inclusive por Dutra de Oliveira. Mas,
uma mudança gradativa de habitos, possivelmente apoiada por um esforço e-
'auc~cional de massa cont inua sendo imprescindível. Também -:-,am-Sán-
chez(ls) concorda com a posição, ao afirmar que a mudança de habitos ali-
mentares, mesmo sendo objetivo de longo prazo, deve ser' alcançada.

Além dos habitos alimentares, o
aspecto tecnológico é apontado como sério obstáculo à maior difusão da so
ja na alimentação humana. O Instituto de Tecnologia d~ Alimentos-ITAL(l6}
contudo, informa(17) ter pesquisado as diversas modalidades de tecnologia

(14)-

Exame, 23/3/77, p. 29). Mas esta não é uma situação permanente,
pois'varia em função da colheita interna e da oferta internacional
do produto. De qualquer forma, não deveria existir argumento que
pudesse impedir a maior utilização da soja na alimentação da popula
ção brasileira.
Naturalmente o preparo doméstico do feijão soja requer certos cuid~
dos especiais, mas que, se~ldo o mesmo auto~ (citado por Joelmir -
Beting em Folha de são Paulo, 15/8/1976, p. 34), são de facil apre!l

,dizado e custo zero. Incl~sive ,alguns geneticistas brasile~ros ja
estão "colorindo" os grãos de soja para uma futura e mais facil a-
cei tabilidade. ,
Lam-Sànchez , Alfredo, 'op. cit., p. 7.
drgão vinculado ã Coordenadoria da Pesquisa Agropecuâr.l.a da Secreta
ria,da Agricultura do Estado de São Paulo.

(15)-
_(16)-
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aplicáveis à soja e estar em condições de assessorar o Governo e a indús
tria nacional na execução de unl programa visando, de um lado, a incorpora
ção imediata dessa tecnologia, e de outro, intensificar a utilização dos
produtos de soja na alimentação nacional. O mesmo do~umento prossegue, -
afirmando que mediante a adoção de uma política adequada de industrializa
ção e comercialização baseada nos Programas de Alimentação de Massa (Me
renda Escolar, .Alimentação da Gestante, Forças Armadas, e outros) e em
legislação que estimule mistura de farinha de soja com carne, e com fari-
nha de trigo, para uso na panificação e nas massas alimentícias - o que
já foi feito - seria possível elevar sens;velmente, a curto prazo, o con
sumo humano de soja no país.

o ITAL insiste em dizer que existe
capacidade tecnológica, desenvolvida em institutos de pesquisa brasileiros,
para um aproveitamento amplo da soja na alimentação humana. Mas adverte ,
que o desenvolvimento tecnológico próprio só será v~ável se forem estabele
cidos mecanismos legislativos, administrativos e financeiros, que pe rmi tam
e estimulem a incorporação ao setor produtivo da nova tecnologia que for

..sendo adquirida (18) .

Vejamos mais detalhes sobre o apro
veitamento econômico que tem sido dado ã soja para podermos tirar conclu
soes a respeito da racionalidade com que o produto vem sendo exp Iorado .

.. . .
Os principais componentes qUlTIllCOS

responsáveis por seu valor econômico, são o.óleo e a proteína. o óleo
de soja ê o óleo comestível mais consumido no mundo (acima de 30% do' total,
segundo o documento do ITAL (19~. No início da indust~ialização da soja. o
óleo era considerado o produto principal, com um rendimento industrial de
extração de aproximadarrente 18%.

O farelo de soja, por outro lado,·
resíduo da extração de óleo, demonstrou ser um excelente a~imento para an~
mais, contendo de 40 a .55% de proteína de boa qualidade. Por isto o valor
do farelo em relação ao do óleo tem subido significativamente nos últimos
anos. Nos EUA, por exemplo, em 1947 o farelo constituia apenas 47% do va-

(17)- "Tecnologia Brasileira Para Melhor Aproveitamento Econômico e J\lirnen
tar da Soj a'", Documento Especial n9 05/75, Agos to de 1975, p. 1.

(18)- Ibidem, p. 2.
(19).- Ibidem,· p. 3.
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lor total de produção (óleo + farelo), representando hoje aproxin~damente
2/3 deste valor. Já no Brasil o farelo ainda não vale mais do que 40% ou
no máximo 50% do valor do~óleo + farel~, o que indica uma pouca valoriza-
ção do produto em nosso meio.

o alto teor proteico da soja, sua
disponibilidade enl grandes quantidades, e o fato de para cada I kg de pro
tefna de soj a fornecido a animais obter-se, 1~0 máximo, .0,3 kg de proteína
animal (carne, leite, ovos, etc.) com valor biológico apenas um pouco su-
perior, constituem motivos suficientes para se procurar aumentar o empre-
go da soja e da farinha desengordurada de soja diretamente na alimentação

'humana.

As principais difiCuldades para a
consecução deste objetivo, tem sido, como já mencionei, a falta de tecno- .
logia adequada para a oblenção de bons produtos, e a barreira dos hábitos
alimentares. A primeira dificuldade, de acordo com o ITAL (20) , está pra
ticamente superada, pois já existem processos que permitem a obtenção de
numerosos produtos e ingredientes proteicos, com eliminação quase comple-
'ta das características físicas e organolepticas que ate recentemente tor
navam os produtos de soja inaceitáveis pelo nosso consumidor.

·Os hábitos alimentares,por outro
'lado, constituem ainda ser io obs tâc.üo ã difusão da soja na alimentação -
humama , em parte devido ao preparo inadequado de alguns produtos no pas

. .

sado. Há o exemplo do óleo de soja, que há 20 anos era considerado de
-q~alidade inferior, por nao ter sido aplicada a tecnologia. adequada para

eliminar seus ·sabor e odor típicos. Atualmente". graças ã correçao desta
distorção, o óleo de soja é tão popular e tão bom como qualquer outro
óleo comestível. Da mesma forma, aplicando~se a tecnologia correta, pod~
se conseguir a aceitação gradativa de uma série de novos produtos pelo
mercado. Mas não devemos nos esquecer da inércia natural que existe para
a mudança de hãbitos alimel1tares, em função da qual a introdução destes
novos produtos deve ocorrer sem muita pressa. Naturalmente, o' sucesso
aa tarefa depende truribémda canalização çorreta de esforços. Só para e-

.xemplificar, é conhecido que crianças tendem a aceitar 'produtos novos com
maior facilidade do que adultos. A via institucional e outro caminho pa-
ta se conseguir uma aceitação mais rápida:
las e dos demais programas de alimentação.

através do Exercito, das esco
Voltarei a abordar o assunto

(20) -' Ibidem, p. ~.
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com mais detalhe, oportunamente, quando tratar dos programas de alimenta-
ção do Governo.

Analisando o destino que tem sido
dado ã soja no Brasil nos últimos 5 anos, de acordo com o Quadro 8 apre-
sentado no relatório do ITAL(21), verifica-se que as quantidades de
óleo exportarlas são pequenas relativamente ao farelo. Isto significa que
o Brasil está exportando a proteína (farelo) e consumindo o óleo, menos
nutritivo, no mercado interno.

QUADRO 8
Exportações brasileiras de soja em grao e subprodutos de soja,
em 1.000 toneladas.

Produtos 1970 1971 . 1972 I 1973 1974

Soja' 290,6 213,4 1.037,3 1. 786,1 2.600 *
61eo 2,7 6,7 60,0 90,0 -
F.arelo 489,2 819,8 1. 343,4 1.561,9 2.174

.. Torta 36,2 52,3 62,1 19,6. -., .

FONTE: Comércio Exterior do Brasil, CACEX, 1973
* Es tima tiva.

O quadro mostra. também que as
i . quantidades de produto não industrializado (grãos) exportadas estão aumen

tando em relação ã e)~ortação do produto industrializado (farelo).

,Apesar do grande porte que o palS
já assumiu como produtor e exportador, sua participação na fixação dos
preços internacionais é ainda insignificante. Em função disto alguns téc
nicos sugerem,para melhorar o aproveitamento econômico de sua produção de
soja, que o Brasil intensifique a transfonnação da soja em produtos indu~
trializados para expor taçâo , e incentive o consumo dos seus produtos no
mercado interno, principalmente o consumo humano.

A exportação é necessária, nao só

(21) Ibidem, p. 4.
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para arrecadar divisas para o país, corno também para possibilitar econo-
mias de escala na produção. Mas ao mesmo tempo deve ser fixada uma cota
para consumo interno, dadas as potencialidades do produto para aliviar o
problema da fome.

Atualmente o mercado potencial pa
ra consumo direto de soja no Brasil limita-se a uma pequena faixa da popu
lação com acesso aos produtos alimentícios industrializados não tradicio
nais. E é improvável que ele se amplie consideravalmente por si" só, a me
nos que se intensifique o consumo por orientação do Governo. As causas
desta dificuldade são já conhecidas: hábitos alimentares, deficiências -
tecnológicas e preços elevados. As duas primeiras já foram abordadas an
teriormente. A questão dos preços por sua vez, intimamente ligada aos
problemas tecnológicos, tem três motivos bâsicos :

19) - inexistência de mercados -
suficientes para permitir a produção em grandes quantidades de alimentos
a base de soja, de modo a obterem-se 'economias de escala. ~ de grande ~

"portâncí a por isto a incorporação destes al imentos nos cardápios dos pro-
gramas de alimentação em massa englobados no PRONAN, bem como das Forças
Armadas, do Sistema Hospitalar Oficial 'e ~o Sistema Penitenciário. Alem
do que, deveriam ser feitas alterações no "Regulamento da Inspeção Indus-
tri9-1 e Sanitária de Produtos de Origem Animal", de forma a permitir a
adição de proteína texturizada de soja aos alimentos nos n íve i.s recomenda
dos pelos estudos tecnológicos e nutricionais. Nesse sentido, o relató--
rio do ITAL(22) diz ainda que, partindo da premissa de que o Governo Fede
ral tem,o máximo' interesse em promover a industriálização da soja, pode-
rao ser criadas linhas de credito preferenciais para instalação de unida
des fabr'is que forneceriam aos programas de suplementa~ão, sob inspeção
tecnológica e sanitária, e em condições de preços pré-estabelecidas,sendo
o excedente da produção colocado no mercado a preços competitivos. Os pro
dutos a serem produzidos, e as condições, seriam indicadas pelo INAN, que
já está de posse de estudos e projetos para criação de um sistema nesse
sent í.do ;

29) - utilização da soja rios ali-
mentos para aumentar o,lucro das empresas enao par.a reduzir os preços;

39) - preços elevados do produto

(22) - 'Ibidem, p~ 40-41.'
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"in natura", dada a alta cotação internacional. Para evitar que os preços
internos acompanhem os externos, ou que o abastecimento interno, princi-
palmente para consumo direto pelo homem, seja sacrificado, o Governo tem
ã sua disposição uma série de medidas alterJlativas ou complementares

- aplicar o confisco cambial (23) ;
subsidiar a soja para consumo interno;

- isentar o grão de soja para consumo interno do ICM,
ou tie_parte-dele.

Provavelmente, uma conjugação das
três alternativas, ou de duas delas, fosse a medida rrais indicada, pois
permitiria,diluir um pouco o sacrifício necessário ao alcance deste obje-
tivo nacional. ,

Outra possibilidade de evitar re
flexos negativos dos preços internacionais e garantir o abastecimento ao
mercado nacional, seria a impleméntação de um sistema de comercialização

• que fixasse a cota de exportação de cada produtor de acordo com o volume
de soja que ele vendesse para consumo interno, a um preço mais baixo, fi-
xado pelo Governo'.

-O problen~ e totalmente diverso
quandO se 'trata do óleo de soja. A questão passa a ser não de j rlta de
mercado interno, mas de falta de abastecimento à indústria intell1a. Essa
indústria fez pesados investimentos em instalações de .esmagamerrto e bene-
ficiame~toe agora quer utilizar toda a sua capacidade instalada, de apr~
xirnadamente onze milhões de toneladas, muito acÍma da cota de.graos para
o consumo interno. E é prevendo uma repetição desta situação nas próxi
mas safras, que os empresários do ramo pedem ao Governo para que' defina

,uma política para a soja. Esta 'necessidade torna-se ainda ma.í.orse consi

(23) - O confisco cambial já tem sido aplicado. Os produtores de,soja cri
tic~ arduamente a medida, que logicamente diminuiu seus lucros, e
vem inclusive ad i.ando as expor taçôes na esperança de recuperar a
diferença com um eventual aumento no preço inLernacional. ~:as na

'realidade, o preço da soja já caiu de 400 dólares por tonelada, pa
ra menos de 300, trazenao prejuízos para o agricultor e para a b~
lança cumercial do país. E antes de responsabilisar o Governo pe-
lo resultado, seria conveniente que eles se-conscientizassem do
retorno amplamente satisfatório que a soja lhes proporciona,apesar
do confisco, e da necessidade da medida para mais facilmente se re
solverem dois problemas cruciais para o país: da inÍlaç80 e da fo
me. O confisco cambial ,faz parte do sacrifíclO que lhes cabe na so
,lução destes problemas; Todos os setores produtivos estão passan~
,do mOmentos difíceis em função d~'situas:ão economica vigente,e não

, vejo motivo, para que o setor agr iccla nao o faça.
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derarmos que a indefinição poderia reprimir eventuais tentativas de desen
volvimento do mercado interno para outros produtos alimentícios à base
deste grão.

Mas- embora nâo se tenha ainda. uma
política totalmente definida, muitas medidas já tem sido tomadas. Em
1975, por exemplo, de acordo com a revista Exame (24) , o Governo começou a
se preocupar com instrun~ntos de equilÍbrio.para o mercado. A criação do
Comitê de Exportação de Soja e a autorização para que as empresas brasi-
leiras pudessem operar na Bolsa' de Chicago foram dois importantes passos
nesse sentido. Continua a nota, afirmanao que o Comi tê de Expor taçâo de
Soja -- presidido pelo Superintendente da Cacex e com participação dos
produtores, exportadores e industriais de soja e rações -- acompanha men-
salmente a demanda interna e as disponibilidades exportáveis, pennitinào
assinl um escoamento das exportações dentro das previsões das empresas.

Outra provrdênci.a jâ tornada,e que
deve ser citada, diz respeito diretamente à produção.' Uma das principais
difiCUldades que havia a este nível, segundo o Documento Abril 2(25), foi
já praticamente eliminada: .ocorria que os fin.:mciamentos à safra deviam.
ser saldados em maio, época em que a colheita está praticamente encerrada,
mas os preços permanecem muito baixos, r~is só reagem a partir de jurU10
ou julho. Então, como o produtor pr eci.sava de dinheiro para plantar· o

'trigc e não conseguia novo financlamento sem liquidar o anterior, era for
çado a vender imediatamente sua produçâo , ao preço (baixo) do momento. De~
de fins de 1975, o Banco do Brasil tem pennitido prorrogar os vencimentos
dos títulos at(; julho, aliviando, assim, .os produtores agrícolas.

A mesma fonte prossegue, afirman-
do que a partir do momento da colheita, no entanto, os canrtnhos da soja
no Brasil são marcados por enormes deficiências, principalmente na infra-
estrutura de transporte e armazenagem, e na experiência em escoamento e

.• .. . 1 (26)comerClO ll1ternaClona .

Também os empresários do setor
reclamam da deficiência nos transportes e na armazenagem. Segundo depoi-

(24) - Negócios em Exame, 28/7/76, p. 24.
(25) - Op , cit., p. 180.
(26). - Vejamos se o Comitê de Exportação da Soja poderá eliminar esta úl-

tima deficiência~

v.
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mento de um deles (27) , é ~~is barato levar a carga até Santos de caminhão
do que de trem. Quanto ao a,rrnazenamento,dizem, sua capacidade cresce
muito menos do que a produção: em 1977 os armazens só poderão guardar
73,5% da produção, contra uma capacidade de 77% em 1976. Os grandes arma
zens, geralmente de cooperativas, além de não suportarem nem a safra da
soja, sofrem ainda a pressão de outras colheitas, como a do milho, do al-
godão, e, em muitos casos, do café. Além da safra do trigo, que vem logo
em seguida, exigindo WJ1 escoamento rápido da soja para .as indústrias ou
para exportação. E neste escoamento, segundo o DoClUJ1entoAbril 2(28), es
tã a principal fragilidade do setor. A aguda falta de ferrovias nas re
giões produtoras faz com que o transporte seja realizado prepondermlternen
te por caminhões, a um custo médio cinco a seis vezes n~ior do que o re-
gistrado nos EUA. O problema é grave no Rio Grande do Sul e São Paulo, e

~ . '. P ...(29)gravIssImo no arana •

Outro ítem que, segundo os agrl-
.cultcres , influencia fortemente os custos finai s da soja., é o preço .dos
fertilizantes e defensivos agrícolas. Deverá, porém, perder importância

-na medida em que forem sendo alcançadas as .metas estabelecidas pelo Pro--
grama Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola, já apresentadas ante
riormente no trabalho.

Portanto uma série de dificulda--
'des deve ser vencida ainda para que possamos aproveitar de um forma
mais racional a nossa produção de soja, tanto a efetiva como a potencial.
l]m programa para a soja deveria incluir então, pelo menos, os seguintes
pontos básicos, cujas implicações já foram vistas:·

aumentar a produtividade;
diminuir as perdas, principalmente no transporte e na armazenagem;
definir uma política de exportação, incluindo fixação de cotas pa-
ra exportação, e táticas para a conquista do mercado externo; e
incentivar o consumo interno de produtos alimentícios contendo so
ja (além do óleo comestível naturalmente), com o objetivo de melho
rar a alimentação das classes baixas.

Gostaria agora, para finalisar es

(27)
(28)
(29)

- NegócIos em Exame, 9/2/77\ p. 24.
Op. cit., p. 180. _

- Já mencionei um exemplo na seçaó anterior, quando da análise
agricultura como um todo.

da
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ta rápida análise da soja, de tecer alguns comentários sobre as suas qu~-
lidades intrínsecas e o seu valor no preparo de alimentos. Diversos produ
tos que podem ser obtidos a partir da soja serão analisados em outro capí
tulo mais ã frente.

A soja, segundo Lam-Sânchez(30) •
co~ as outras leguminosas, apresenta a sua proteína deficiente em aminoá
cidos sulfurados, metionina(3l) e ci;tina; tem, porém, alto conteúdo de
lisina, o que a torna extremamente desejável para misturas com cereais.

Como qualquer outro alimento, per
de valor nutritivo durante o processamento. A adição de rnetionina,porém,
permite aumentar o Coeficiente de Utilização Proteica (P.E.R.) da soja.

De acordo ainda com o mesmo autor,
vários ,fatores tóxicos tem sido atribuídos à'soja, entre os quais convem
destacar os inibidores de tripsina que, se não eliminados, reduzem o seu

. lb 2valor nutri tivo em 50 %. Mas, autoclavando a soja a lS /pol por dez a
.. 1 . . ....1 (32)quinze rmnutos , gera mente se consegue rnat.í.va-os •

Uma característica interessante - ,
desta cultura agrícola e poder ser ela desenvolvida 'tanto para 'produzir
mais óleo, c~mo 'para tornar-se mais rica em proteínas. Afirma Lam-Sãn-
chez(33), que os conteúdos de óleo e proteínas podem ser influenciados pe
'16 ~,'mótipo da variedade e também pelo local de pl.antio , como uma conse-
quência dos efeitos do solo e condições ambientais. No Brasil o desenvol
vimento tem sido justamente no sentido menos desejável, ou seja, de maior
produção de óleo, por pressao das indústrias mteressadas lia sua extração.

I

- , Com relação ã cultura em si, por
tanto, deve-se buscarnao só a maior produtividade, mas também a obtenção
de melhores variedades, voltadas para a produção de proteína, com melhor
balanço de aminoácidos e baixo conteúdo de fatores indesejáveis. Isto
exige mais pesquisa e grandes esforços multidisciplinares,' voltados sem--
pre' para um objetivo bás'ico que deve ser o da melhoria do, valor bí.o Iôgi.co
da soja para utilização na alimentação humana, bem como da sua aceitabili
dade.
(30)-
(31) -

(32) -

Lam-sand1ez, op. cito ,p. 3.
A metionina ê o limitante do valor da proteína da soja porque a cis
tina não e aminoácido essencial.
O ITAL e a FEA da lJNICAMP vem fazendo estudos para desenvolver' os
processos mais adequados ã fabricação 'de produtos éom soja, visando
justamente evitar perdas e obter produtos de aceitação no mercado.
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Dentro deste propósito gostaria -
de mencionar um estudo feito no ITAL(34) com o objetivo de verificar qual
entre as variedades brasileiras de soja, seria a mais indicada do ponto
de vista organoléptico e nutricional para ser utilizada no preparo de ali
mentos. As variedades analisadas foram a IAC-I '.IAC- 2, Santa Rosa, Viço-
ja, Mineira, Davis e Hardee, todas elas semelhantes no que concerne aos
teores de proteína, matéria graxa, fibra e cinza; à atividade ureática e
ã composição da proteína em'aminoácidos.

Pela análise estatística dos tes-
tes de degustação das farinhas, verificou-se que a preferência, em ordem
decrescente, foi a seguinte: Davis, Santa Rosa, IAC-2, IAC-I, ~lineira,
Viçoja e Hardee. Do ponto de vista organoléptico, portanto, a Davis foi
a mais indicada, embora nutricionalmente a IAC-2 e Santa Rosa, sejam mais
ricas.

Concluindo o trabalho, os autores
dizem que, apesar de mais indicada, também pela facilidade de processamen
to -- diretamente relacionada ao tamanho da semente a variedade Da-
vis dificil~nte poderá ser utilizada pela indústria de alimentos, dada a
sua pequena participação na produção nacional. A Santa Rosa, contudo,
segunda alternativa, representa cerca de 80% da produção nacional, e jun
tamente com a IAC-2 preencheu todos os requisitos para ser utilizada como

'Inatéria-prima na produção de alimc.rtos.

I'

Vimos nesta parte do trabalho, o
potencial que representa a soja em termos de solução para o problema da
fome no 'Brasil. E verificamos que já existem recursos e conhecimentos su
ficient~s para explorar esta riqueza. O que; contudo, também existe,
uma certa inércia P9r parte do Governo e, talvez mais ainda por parte

-e
de

empresarios, em tomar medidas mais objetivas; inércia esta' conrum a situa
ções em que risco e longo prazo são características básicas; mas il1ércia
esta também, que deve ser contornada, dada a gravidade do .problema que po
derá assim ser resolvido.

Alguns destes processos serão mencionados mais tarde, qu~~do
apresentação dos próprios produtos que poderão ser obtidos.

(33)- Ibidem, p. 4.
(34)-

da

Costa, Sebastião Irineu; Miya, Emília Emico; Puj i.ta , Judith T'i.e,
"Composição qu Íffiica e qualidades organolepticas e nutricionais das
principais variedades de soja cultivadas no Estado de São Paulo",

.Coletânea do Insti túto de Tecnologia de Alimentos ,vol. 5, 1973/74,
.~19.·
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3-2-1-B-3. MIlHO

Apesar de responder pela maior
área de lavoura do Brasil, o milho é tido como a cultura de menor força
política no país. Ele tem, segundo o Ministro da Agricultura Alysson Pau
linelli(l), lmill longa tradição de cultura de subsistência, voltada para ~
consumo na própria fazenda produtora, resultando um produto sem competiti
vidade no mercado. Ao contrário 'da soja, que já começou a ser plantada
segundo técnicas mais modernas, utilizando máquinas e buscando a raciona-
lização. Mas conforme depoimento do próprio ministro, o milho receberá
agora grandes esforços, para que se repita com ele o boom da soja.

, Com uma pr~dução de 16,2 milhões
de toneladas em 1975(2) , de aproximadamente 18 lToilhõesde toneladas em
1976 e uma previsão de 20 milhões de toneladas para 1977(3~ a nossa produ
,tividade média não passou ainda de 1.600 kg/ha , menos de um terço .dos
5.600 quilos obtidos, em média, nos EUA, que é o maior produtor mundia~4}

\ . Apesar de a grande maioria dos
plantadores ainda: operar de forma rudimentar, segundo Paulinelli alguns
agricultores que aprenderam a plantar milho com técnicas modernas conven-
.ceram-se de que o milho bem plantado dá certo, e, mclusi ve , até mais lu
cro do que a soja. E o ministro garan.te que COJll sementes melhores,espa-
çamento e adubação corretos -- não mais adubos, apenas sua aplicação cor
reta o~aís poderia, 'com a m$sma área, duplic~r sua produção.

Os erros que mais comumente ocor-
rem na cultura do núlho, e que devem ser evitados, são, plantio em época
errada, rotação de terras com culturas impróprias - como o feijão e

. sistema de colhei ta descontínuo, que leva a grandes perdas na produção fi
nal, entre outros.

(1)
(2)

(3)
(4)

- Negócios em Exame, 24/11/76, p. 58.
- Segundo, j',?erspectivasda Agricultura Brasileira para 1977", op ,

cit., p . 25 ..
- Neoócios em Exame, 24/11/76, p. 58.
- Jv1as os aumentóSCIe produção, apesar de provirem' em parte. da incorpo

ração de novas áreas de plantio, devem-se, tàmbéin a aumentos de
produtividade. O Ministério da ,Agricultura, por exemplo, através -

. do relatório "Perspectivas'da Agricultura Brasileira para 1977",op.
cit., p. 25, prevra a seguinteevoluçao do rendimento medlo do mi
lho no Brasil: .
1975: 1498 kg/ha; 1976: 1551 kg/ha e 1977: 1602 kg/ha.
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Por ser a pesquisa tecnológica no
setor ainda recente, a nossa cultura de milho deve seus avanços nos últi
mos anos a dois fatores básicos :

atuação do Governo Federal na garantia de preços mínimos esti
muI antes , contribuindo para reduzir a margem de incerteza dos
produtores; e

- aumento da demanda, tanto interna como externa(5) .

Vejamos se o novo impulso que o
Governo pretende dar ã cultura do milho consegue arrancá-la da ineficiên-
cia que hoje a caracteriza.

Mas não é só com a produção que
devemos nos preocupar. Igual importância temo destino que é dado ã nos-
sa safra. De acordo com afirmação do Ministro da Agricultura (6) , nós pr~
cisamos de milho não só para exportar, mas principalmente porque nossa
demanda interna é ainda extremamente baixa. O consumo nacional atinge, s~

_ gundo ele, 16 ou 17 milhões de toneladas anuais, o que é muito pouco para
o tamanho dos -rebanhos - 90 milhões de bovinos, 13 milhões de ovinos, 20-
ou 25 milhões de suínos, além de aves, de crescimento muito rápido. -E

'alem disto temos an1da 110 milhões de pessoas que deveriam consumir mais
milho.
'- .

Se o baixo consumo pelOs rebanhos
é motivo de preocupaçao, o baixíssimo consumo pelohomem deve preocupar -
ainda mais,-dadas as qualiúades nutritivas do milho, e a falta de alimen-
tos no país. Mas esta última preocupação nem sempre tem existido na medi
da em que seria desejável, o·que fica evidenciado. em passagem de l~ rela-
tório proveniente do próprio Governo :

"A produção brasileira de milho
tem que satisfazer a duas responsabilidades básicas: não comprometer a in
dústria de rações e gerar excedentes exportáveis, com o fito do país se

(5) - o çonstmlO interno vem experimentando grande incremento nos últimos
anos, graças, principalmente, ao excelente desempenho da indústria
de raçoes. Por outro lado, segundo "Per'spect.ivas da A~ricul tura -
Brasileira para 1977", op. cit , , p. 28, o produto brasllelro encon-
tra maiores facilidades de colocação no exterior, relativamente ao
milho americano, em vista de. sua melhor qualidade.

(6) Negbcios· em Exame; op. cit., p.60.

-,
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manter como exportador tradicional do cereal,,(7)

~ realmente uma posição a lamen
tar, mas que, ao que parece pela citação anterior de ,Paulinelli, vem sen-
do modificada.

Ao mesmo tempo vários estudos
existem já, para auxiliar quaisquer tentátivas de incentivar o consumo hu
mano do milho. Um trabalho 'do ITAL(8) , por exemplo, compara o valor nu-
tritivo de alguns cultivares, no intuito de propiciar nlelhores resultados
a estas possíveis tentativas. Na pesquisa a variedade Opaco-2 foi compa-
rada aos cultivares IAC-I-V1II, IAC-Phoenyx-87 e IAC-~aya IX, e chegou-se
•..as seguintes conclusões :

. - .,.. .(a) - A composaçao qumuca porcentual das farinhas dos quatro cultiva
res de milho, quanto ã proteína, amido, açúcares, matéria graxa
e B-caroteno, mostrou pequena variação, sendo que a diferença
importante sob o ponto de vista nutritivo residiu na alta con
centração de lisina no milho com o gene Opaco-2;

(b) "".O alto índice nutritivo das rações com o milho Opaco-2 deve-se·
ã presença de maior proporção de gluteína e urna menor concentra
ção dé zeína, sendo a primeira rica em lisina e a última pobre
neste aminoácido;

'- .

(c) Os resultados dos testes biológicos mostraram que seria inte-
ressante o aumento do emprego das·farinhas de milho com o ·Opa
co~2 em produtos alimentícios ..

- . Eu diria finalmente que, tão ou
mais importante que expandir a noss~ produção, principaL~ente através de
aumento da produtividade, é a necessidade de ll1crementar o consumo de IT~
lho pela população brasileira. Naturalmente existe, como.no caso da soja,
embora em menor grau, a barreira dos hâbí tos alimentares a ser vencida. O
que exige; como já sabemos, um esforço paciente e integrado de empresários,
pesquisadores e.Governo, no sentido tanto de desenvolver produtos que se

(7)

(8)"

- "Preços Mínimos, 75/76", CFP, Ministério da Agricultura, op. cit.,-
p. g2~93. .

Figueiredo, Iovaldo B.; Shimokornaki, Massami; Fujita, Judith I.;
Franco, Josefina F.; Angelucci, Eidiomar, "Estudo Comparativo en-
tre o valor nutritivo do milho cultivar Opaco-2 e três cultivares -
de milho comum", .Colet.âneado Instituto de Tecnologia de Alimentos,
vol, 5, 1973/74, p.81:gT.
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adaptem aos hábitos arraigados, como de gradativamente adaptar hábitos a
novas potencialidades alimentícias que forem surgindo no país.

3-2-I-B-4. FEIJÃO

As dificuldades apresentadas pelo
feijão, em termos de otimização do nosso sistema de produção de alimentos,
são exatamente opostas àquelas, já vistas, da soja e do milho,e de certa
forma se assemelham ao problema levantado com relação ao trigo. Como no
caso deste último produto, o consumo de feijão é um hábito extremamente'-
arraigado entre a nossa população, e até certo ponto inconveniente, por
dois motivos :

19) a nossa produção ultimamente tem sido deficitária, exigin
do importações periódicas conforme já foi visto; e

\ .

29) deixa a desejar em termos de valor nutritivo e dificulta
a introdução de outros produtos de valor biológico supe-
rior, como o feijão sojP.

i .

Os grandes problemas da produção
~e feijão'são, segundo fonte oficialel), o alto risco de cultur~ (alta
vulnerabilidade a variações climaticas e a ataques de pragas e doenças)
instabilidade de preços, estruturas de produção e comercialização defi-
cientes e baixa rentabilidade agrícola. De acordo coriloutro relatório do
1VJinisté~ioda Agricultura (2) , somente com a criação da EMBRAPA e da EMBRA.
TER e com a inclusão na pauta de preços mínimos das sementes selecionadas,
é que se iniciou uma política visando diminuir o risco cultural do fei-

.jão. .Continua o relatório, afirmando que o risco do preço está .ligado
aos aspectos· estruturais de mercado: falta de informação, produção pulve
rizada e um número grande de intermediários,. entre outros; e que apolÍ-
tica de preços mínimos é o instrumento ideal, junto com o estoque regula-
dor, que as autoridades governamentais possuem para diminuir as oscila-
çoes de preço.

A tecnologfa utilizada se caracte

(1) "Perspectivas da Agricultura Brasileira p/1977", op.cit., p. 88.
(2) "Preços Mínimos 75/76'.',op. cit., p , 59.
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riza pela alta intensidade relativa de utilização da mão-de-obra, com
aplicação mínima de insumos modernos, como sementes melhoradas e fertili-
z~~tes. A introdução da tecnologia moderna é dificultada pe~o risco cul
tural, pelas oscilações de preços e'pelo baixo nível educacional do produ
tor (no máximo primário incompleto). E isto tem feito com que a produção
brasileira de feijão nos últimos anos tenha crescido a taxas inferiores ã
do crescimento da população, devendo-se estes aumentos, além disto, à ex-
pansão da área cultivada e não a aumento de p'rodutividade(3) •

Com uma safra de 2.271 mil tonela
das em 1975, o Ministério da Agricultura previa uma safra de 2.407 mil to
neladas para 1976. A realidade, contudo, foi menos confortadora ainda,
pois com uma safra de 1.859 mil toneladas em 1976, de acordo com a Fllilda
çao IBGE (4) , tivemos uma queda de 18% na produção prevista.

No início de 1976 o Ministério da
Agricultura previa um equilíbrio entre a produção e a demanda de feijão,
devido aos estoques reguladores, como pode ser visto no quadro 9 abai

"xo(5). Infelizmente, porém, a safra de 1976 já anulou a validade da esti
nmtiva, e-trouxe novos problemas para a política agrícola e a nossa balan

,ça comercial.

QUADRO 9
Balanço de Produção e Utilização de Feijão, 1975/77

, " Oferta (l.OOOt) Demanda (1. O OOt) Saldo
ANO , Carry- Per- Consumo Se- (lOOO't)Produção over Total das humano. mente Total
1975 2.271 299 2.570 68 2.196 159 2.423 147
1976 2.407 147 2.554 72· -2.257 168 2.497 57
1977 2.643 57 2.700 79 2.321 159 2.559 141

FONTE: Sistema Naci.ona.Ido Planej amento Agrícola (SUPLAN/CEPAS).

Apesar desta imprevisibilidade no

(4)
(5)

- A produtividade no Brasil, de acordo com "Perspectivas da Agricu1 tu-
ra Brasileira para 1977", op;. cit., p. 92, é de cerca de 530 }:gjha,
nuito abaixo da de outros ,palses, como EUA: 1350 kg/ha e Japao: 1330
kg/ha ,
Folha de são Paul,o, ,14/12/1976, p. 23.
'.'Perspectivas da Agr.icu1tura Bra~ileira para 1977", op. cit., p. 91.

. (3)
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abastecimento, contudo, o lNAN, como veremos na próxima seção quando tra-
tarmos dos programas do Governo, faz questão de frisar que no Programa Na
cional de Alimentação e Nutrição-PRONAi'J, dar-se-á grande ênfase ao feij ão,
em virtude de sua grande aceitação. Naturalmente a questão dos hábitos
alimentares, como já foi frisado, ê fundamental. E sob este ponto de vi~
ta a posição do INAN é acertada: Mas há ainda o problema do abastecimen-
to a ser resolvido. Se as medidas propostas por aquele orgão para a solu
ção do problema, bas icamente o apoio ao pequeno agricultor e o incentivo
à formação de pequenas agroindústrias e cooperativas de agricultores re-
gionais, surtirem o efeito esperado, então teremos encontrado uma ótima
solução, pelo menos parcial, para o problema da fome no país. Parcial,
porque há ainda a questão do preço a ser resolvida. O feijão tem hoje um
preço bastante elevado, que chega a ser qua?e proibitivo, principalmente
para as classes baixas, que são justamente as que mais dele dependem
poís o ·feijão apresenta elasticidade renda-da-demanda negativa nos cen-
tros de maior nível de renda "per capita", e positiva nos de menor renda
"per capi ta" . Significa que nas classes mais pobres um aumento de renda
é acomparu1ado por um aumento mais do que proporcional no consUQo de fei

..jão. E em função disto que se observa nas regiões Norte e Nordeste um
crescinBnto muito grande no consumo, comparado ao baixo acréscimo no con- .
sumo das regiõe~ Sul e Sudeste (6) •

O aumento da .produção, principal-
mente através de aumento de produtividade, poderia ajudar a resolver '0

problema, mas dificilmente traria o preço do feijão a um nível desejável,
próprio para as camadas menos abastecidas da população. E~istea 'opção
do subsídio governamental, que vinJ1a sendo até pouco tempo inconveniente-
~nte aplicado ao trigo, mas.que certamente não poderia passar de . uma
medida de curto, ou no máximo de médio prazo.

Por isto, mesmo que se consiga a'
produção desejada de feijão, nao devem ser diminuidos os esforços no sen-
tido de introduzir gradativamente nos hábitos do brasileiro o consumo de
outras variedades agrícolas, fontes potenciais de nutrientes, e de mais
fácil obtenção no país. Pode-se pensar inclusive em medidas de curto pra
zo, que não firam os hábitos da população, e incentiyenl a produção de ali
mentos que c'ontenham uma porcentagem adequada destes produtos visados (7) •

(6)
(7)

- Ibidem, p. 89.
- Já se faz mri ta pesquisa a respe ito, principalmente no ITAL e na

UNlCAMP, .e mui tos produtos poderiam já ser desenvolvidos. Apresenta
rei algumas sugest,ões mais adiante, quando tratar especificamente -
do a.ssunto.
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Isto exigiria uma iniciativa mais decisiva do Governo, com a criação e
adaptação de legislação específica quando necessário, como foi o caso da
obrigatoriedade de misturar 5% de soja à farinha de trigo a partir do pri
meiro semestre de 1977, de modo a conseguir vencer a· inércia e certas fal
sas crenças de consumidores e produtores de alimentos.

,
3-2-l-B-5. CARNES

Passemos dos produtos agrícolas
para os produtos pecuários, utilizando os mesmos critérios de análise: de
que forma o produto vem contribuindo para alimentar adequadamente a nossa
população, e que alterações seriam convenientes para que o sell desempenho
melhorasse.

Também este produto, como o. fei
jão, pao tem o prob~ema da falta. de hábito de conSllfiO-- se bem que as

.:ayes, e principalmente o pescado, ainda te~am uma participação rrruito bai
xa no consumo nacional de carnes (1) •

\ .

Os problemas que vem afligindo. o-setor dizem respeito mais a irregularidade no abastecimento, especialmen-
'te na entressafra -- de agosto a novembro -- época em que por ra ~oes cli
máticas a engorda de boi torna-se bastante difícil.

w~s parece que o problema vem se~
do enfrentado com sucesso, dada a normal idade verificada no abastecimento
da entressafra de 1976. De acordo com a revista Exame (2) , a tranquilida-
de da entressafra de 1976 deveu-se ao progr~~a da pecu~ria bovina de cor
te, que estabelece a política de preços(3) e a ação para0 período. A

(1) - De aCordo com previsão do Ministério .da Agricultura para 1976,"Pers
pectivas da Agricul tura Brasileira para 1977", op , cit., p. 109, o
total da oferta interna de produtos de origem animal é de 4,5 mi-
lhões de toneladas, sendo 2 milhões de tons. _de cal~e bovina, I mi-
lhão de carne suína,. 700 mil tons. de pescado, 650 mil de aves, 60
mil de ovinos e 90 mil tons. de 'outras carnes.

- Negócios em Exame, op ,cit., p ,26.O proprio Ministro da.Agricultura, contudo, reconhece que os preços
para os produtores, de uma maneira geral, ainda estão baixos.

(2)
(3)

'.

t' •
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principal ferramenta do programa é o estoque regulador (4) , formado com
compras feitas no primeiro semestre quando existe excesso de oferta e in-
jetado no mercado na entressafra, quando há excesso de demanda. Ele fun-
ciona então como norma1izador da oferta, tanto na safra -- através de um
cronograma de compras --, como na entressafra. Em 1976, de acordo com a
mesma fonte, estava previsto que o Governo distribuisse aos frigoríficos,
por cotas, as 210 mil toneladas que armazenou durante a safra.

o sistema de estoque regulador ..
e

simples, mas oneroso: o Governo compra o produto na proporção de dois
traseiros para cada dianteiro, e o armazena nas câmaras dos próprios fri-

°goríficos e da COBAL, que ê a entidade responsável pela distribuição da
carne. Mas só interfere para corrigir eventuais anormalidades, pois a
distribuição da carne é fe ita pelos canais de comerci.al.i.zaçàononnais dos
frigoríficos (5) •

Em 1975, segundo ainda a revista
Exame, p estoque regulador ~ de 159 mil toneladas custou 1,4 bilhão
de cruzeiros, sendo 20% em despesas operacionais e 7% em despesas finan--
ceiras. Em 1976, a compra de 2l0.mil toneladas de carne a um preço médio
de -11 cruzeiros o quilo, representou um investimento de 2,3 bilhões de

.cruzeiros, dos quais a estocagem, frigorificação, emba1ag~m e custos fi-
nanceiros absorveram 23%.

Vejamos agora qual a dimensão
déficit no abastecimento de carne bovina no país. O Ministério da
cultura previu no início de 1976 o seguinte quadro para o período
77(6) :

do
Agri

1975/

QUADRO 10
Balanço de Oferta e Demanda de Carcaças Bovinas, 1975/77

ANO Oferta(t) . Demanda (t) Diferença (t)

1975 2.156.979 2.197.559 -:-41. 580
1976 2.220.481 2~3l3.924 - 93.443
1977 2.285.731 2.436:326 -150.595'
FONTE: SUPLAN/MA.

(4) - Duas outras alternativas para se aumentar a oferta neste período
são as importações e os estímuios ao incremento de abates na entre~
safra, época em que o boi'está magro e rend~ pouco ~o produtor.Qua!!,
do os estoques reguladores e os incentivos a produçao de entressa--.
fra não atenderem ã'demanda do período, o resíduo não neutralizado
implica, segundo relatório do Ministério da Agricultura, "Subsídios

. a Uma política Governamental para a Pecuária de Corte", Dez/1975,p.
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Diante do hiato entre o crescimen
to da demanda interna e o da oferta de carne bovina, vem ocorrendo espon-
taneamente uma substituição por outras carnes, com alta taxa de expansao,
tanto na oferta como no nível de consumo "per capita"jano. !sto pode ser
claramente verificado nos dois quadros que serão apresentados a seguir, o
primeiro apresentando a evolução da oferta e o segundo da demanda de car
nes no país(7):

,
QUADRO 11

(PRODUçlD, IMPORTAÇÃO ,EXPORTAÇÃO E CDNSUMJ APARENTE DE CARNE EM CARCA-ÇA - BRASIL, 1970-1975) .
"QUADRO 12

:(EVOLUÇÃODA ESTRUfURA 00 CONSUMJ INTEm-JO APARENTE "PER CAPITA" DE
~~S, BRASIL, 1960~70 A 1975)

De acordo com a mesma. fonte, a pro'
dução de carnes em 1976 seria a seguinte, em toneladas :

BOVINA SUINA
1.017.000

AVES
675.000

OVINAS
9.000

CAPRINAS TOTAL
56.004 3.997.004"·2.220.000

Mantendo o consumo aparente de
proteína animal "per capi ta" jano de 1976, igual a de 1975'(8), ou sej a
.,35,11kg, estimou-se o consumo aparente total de carnes em 1976 em .
3.840.540 t, o que nos daria um superávit de 136.464 t.

A título 'de ilustração gostari~ -
de'citar o consumo per capita de carne bovina em alguns países, para que.
se possa compará-lo aos dados ~o Brasil, apresentados no Quadro 12 aci-
ma(9) .

(5)

20, em uma pressão al.t.i.sta de preços de nível maximo aceitável de
6% a.a. reais. Caso tenda a superar esse lirnite,preve-se a importa
ção de carn~ bovina para garantir a ~tilização, em níveis satisfat~
rios, da capacida.de instalada da industria.

-O estoque regulador tem mostrado sua eficiência também em relação a
outros produtos corno feijão,. arroz e leite, quando utilizado.
"Perspectivas da Agricultura Brasileira para 197r, op. cit., p . 112.
Citados em "Subsídios a uma política Governmnental para a Pecuária -
de Corte", op , cit., p , 11/12. .

(8)- Considerando a população em 1976 de 109,386 milhões de habitantes,se
gundo dados da Fundação IBGE. . .'-

(9)-"Pesquisa do M2rcado· Intenlacional de Carnes", Min ip.lan-Alils, 1972.

(6) -

(7) -



QUADBO 'lI - :PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO, 'EXPORTAÇÃO E CONSUM) APARENTE DE CARNE EM CAA.CAÇA , BRASIL, 1970 - 1975

ESPECIFICAÇÃO 1970 ' 1971 1972 1973 1974 1975
(Em lOOOt)

CARNE BOVINA
Produção 1866 1921 1977 2035 2095 2157
Importação 1 1 27 24Exportação, 116 ' 226 247 189 106 63
Consumo aparente 1750 1695 1731 1847 2016 2118

'CARi'lliOVINA (R.G.S.)
Produção 8 8 8 8 8 9
Importação
Exportação
Consumo aparente 8 8 8 8 8 9

CARl'ffiSUfNA
Produção 764 801 841 882 925 970
Importação
Exportação
Consumo aEarente 764 801 841 882 925 970

CARNE DE FAA\JGCEDE mRTE,
Producão 282 290 355 445 504 583
Importação ,

, Exportação -Consumo aparente 282 290 355 445 '504 583
CAFNE DE CAPRINOS

Producão 50 50 50 50 50 56
TOTAL CONSUMO APARENTE DE CARNES 2854 2844 2984 3232 3503 3736
lNDICE DE CRESCI~~O DO CONSUMO APARENTE DE
CARl"JES 100,0 99,5 104,5 113,2 122,7 130,9

FONTE: FrBGE, SUPU\N (MA) BADESP, BNB" CONDEPE.



QUADRO1.2 - EVOLUÇÃODA ESTRUTURADO CONSUMOIHTERNOAPARENTE"PER CPPITA" DE CARi\ffiS,BRASIL,.1960-70 A 1975
,.

I .
I

PERIODO 1960/1970 ANO DE 1975 VAPJ.N;PDENTREPERIOOOS

E S P E C I F I C.#A ç Ã O 'Média do con- Consumo: 'per Consumo' 'per
sumo "per ca- Porcento capita"/ano Porcento capita"/ano Variação
pita"/ano Percentual. (kg) (kg) (kg)

Carne Bovina 15,85 . 81,41 19,96 56,71 1,26 25%
,

Carne Suína 2,66 13,67 9,09 25,97 3,42 .242%

Carne de Aves 0,53 2,72 5,47 15,61 10,32 930%

Carne de Ovinos/Caprinos 0,43 2,20 0,59 1,71 1,37 37%

T O T A L 19,47 100,0 35,11 100,0 1,80 80%
- .

FONTE:' IPEI\. / IPLAl'J e FIBGE
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1970(kg/hab) 1980 (kg/hab)

Estados Unidos 53,50 61,20
Japão (10) 2,70 3,90
Suiça 27,00 29,70
Portugal 9,40 15,40
Inglaterra 23,40 ·24,60
Grécia 15,10 19,90,
Espanha 12,40 19,10
Áustria 19,50 21,80
Itália 20,70 27,00
França 30,00 35,00
Bélgica/Luxem-
burgo 27,30 32,20
R.F.da Alemanha 23,40 27,70
Comunidade Eco-
nômica Européia 24,50 29,50
1vlmdo 10,70 11,70

o Brasil, portanto, com um consu-
mo em 1975 de 19;96 kgjhab, estava bem aclina da média mundial, previstà
em 11,70 kg/ha para 1980. Este dado, contudo, não deve ser mal interpre-
tado; tendo em vista os seguintes quatro aspectos

o Brasil é um produtor potencial de carne bovina, dada a ex-
tensão de seu território;

-. o consumo de outras carnes é relativamente baixo no Brasil;
o consumo de carne bovina no país é restrito a uma pequena
parcela da população, que talvez consuma ate em excesso;
o consumo humano de soja e milho, eventuais substitutos para
a carne, é muito baixo no Brasil.

Considerando"':se então estes pon-
tos, a média de consumo "per capita" de· carne bovina no país não deve ser
tomada com muito otimismo.

Vejamos ag~ra qual a situação do
pescado em um país que tem·oito extensas bacias hidrográficas, enormes

(10) No Japão existe grande consumo de soja e pescado que substituem a
carne bovina.
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represas e mais de sete mil quilômetros de litoral. As condições para a
produção de peixes são sem dúv~da excepcionais, e poder-se-ia através de-
les possivelmente suprir as carências proteicas de nossa população. Este
potencial, infelizmente, está longe 'de ser explorado como de;eria. A pro-
dução deixa a desejar, com metodos de captura primitivos,' e a criação não
tendo ultrapassado ainda a fase experimental, levando o preço do pescado
a níveis absurdos (11) • fu lado da demanda temos ·a falta do hábito de con
sunodo brasileiro (12), agravada pelos altos 'preços do .produto , E com
tudo isto, não e de estranhar que o consumo no Brasil seja dos mais bai-
xos do mundo -- 6 kgjhabjano apesar. de todas as condições favoráveis
apresentadas acima.

"

~~s não .faltoupelo menos inten--
ção do Governo de ellfrentar o problema. Os objetivos propostos certamen-
te não fpram alcancados. Afirma o documento da Abril sobre alimentos(13~
que dos 137 projetos aprovados pela SUDEPE até 1975, mais de 40% estavam
por concluir, e muitos dos concluídos funclonavam precariamente. Um úni
co escritório produzira "em série" mais da metade dos projetos aprovados,

'.·sem se importar com as condições reais em que cada empresa iria operar.
Em.relatório apresentado em 1975,' a SUDEPE atribui os maus resultados ã
falta de illformações e ã carência de pessoal qualificado, tanto no setor
público como no setor privado. ~~s descobriu-se tambem a existência de
Jraude na documentação de certas empresas, o que levou inclusive a SUDEPE
a cassar os benefícios de 23 delas .após 1973. E certaFBnte muitas frau
des houve, não descobertas ou encobertas, principalmente de desvios de re
cursos -- facilitadas por um. sistema de incentivos mal fiscalizado --. e

. .

que impediram que se chegasse a um mínimo de resultados positivos no .se-
toro Por outro lado, as.dificuldades por que passam as empresas sobrevi-
ventes podem ser atribuidas, além do dimensionamento superficial, ã sofi~
ticação das instalações, equipamentos, embalagens e produto. final, sem o
necessário apoio da pesquisa e da tecno10gia~

Apesar destas distorções,. contu
do, de acordo com os tecnicos, e tOmaIldo como exemplo o que ocorreu em ou

(11) - Segundo Documento Abril 2, op . cit .• p. 35, no porto pesqueiro de
Santos, o qUl10 de pescada cU$ta quase o dobro do quilo de carne,
em termos de proteínas. .

(12) - Uma pesquisa recente, real.izada por encomenda. da Assoc iaçâo Nacio
na1 das Empresas de Pesca -- ANEPE, entre as donas-de-casa da clas'
se media paulistana, e cujos resultados provavelmente podem ser

.. extendidos a outros centros urbanos brasileiros, mostrou que na
sua opinião. o peixe deve. fazer parte da dieta, mas no máximo uma
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tros·países. o mar poderá tornar-se a maior fonte de alimento proteico pa
ra os brasileiros. Naturalmellte isto pressupõe a correção de uma série
de falhas e a criação de toda uma infraestrutura adequada. Assim, por
exemplo, tanto industriais como armadores acreditrun'que as várias formas
de industrialização do pescado são o melhor"cruninho para se fazer chegar
ao consumidor um produto de boa 'qualidade, e a preços suficientemente con
vidativos para estimular a oferta. Existe inclusive a possibilidade de
$e aproveitarem os resíduos da industrialização do pescado, por onde se
desperdiça grande quantidade de proteína, e que, quando convenientemente
processados, podem ser utilizados para consumo humano ,

Além do pescado, também as aves
devem ter s~a produção incentivada, dada a velocidade de resposta da cria
çao.

~ ~Quanto as perspectivas da pecua-
ria brasileira, Alysson Paulinelli fez a seguinte declaração (14) : "Estou
convencido de que poderemos produzir a carne mais barata do mundo , atra-
vés da pecuária extensiva. Apenas 19% do território nacional são ocupa-
dos pela pecuária, 4,5% pela agricultura e 2% por reflorestamento. Exi~.
te, pois, muita terra para ser incorporada ao esforço agrícola. Além dis
50, as nossas perspectivas também são excelentes na pecuária intensiva. -
No Brasil ainda se despreza a palha de soja, arroz e trigo, como alimen-
tas ~"\arao gado, mas a campanha do feno já está começando a funcionar".

Apesar desta suposta facilidade ~
pontada pelo ministro, convêm incentivar .0 desenvolvimento ·da produção de
cárnes súbstitutas, e sincronizar o fluxo de oferta destes produtos com él

estacionaI idade da oferta de carne bovina ..

..Infelizmente o preço e, e prova
velmente continuará sendo, mesmo que se alcancem grande parte dos resulta
dos esperados, a barreira que impede as carnes de participarem de uma
forma ideal na solução do problema alimentar das classes baixas no Brasil.
jj um fato.a lamentar, em fllilção,principalmente, do alto valor biologico
das carneS, não só em termos de quantidade de nutrientes, como também de

vez por semana; o que naturalmente é muito pouco. Ibidem, p. 36.
(13) - Ibidem, p. 37-38.
(14) - Negócios em Exame, 15/9/76,·p. 27.
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qualidade das proteínas -- as proteínas de origem animal são mais ricas
do que as de origem vegetal. Dificilmente, como já afirmei, o preço pode
ria baixar ao nível desejavel, acompanhado do necessário aumento de produ
ção, para suprir satisfatoriamente a demanda do país. g por este motivo
que volto a destacar a conveniência de se difundir o consumo de certos
produtos agrícolas, como a soja, cujo valor nutritivo deixa pouco a dese
jar se comparado às carnes, e que podem cumpnir de uma forma provavelmen-
te mais simples a tarefa.de alimentar mais condizentemente nossa popula-
çao. Mas deve-se, sem dúvida, trabalhar nos dois campos, das canles e
destes produtos agrícolas, para explorar convenientemente nossas potencia
Iidades , e obter resultados a prazos mais curtos, uma vez que os já conhe
cidos hábitos alimentares não são uma dificuldade que possa ser contorna-
da.de imediato.

3-2-I-B-6. LEITE

o leite foi o último destes produ
tos que selecionei para uma abordagem mafs específica: Não significa que
nao existam outros de importância para a alimentação da população brasi
-Ie.í.ra. Poderia até citar o arroz e a mandioca, de grande consum= , pr-inci
palmente entre as classes baixas, além das frutas e verduras. Creio, p~
rém, ter selecionado os alimentos mais estratégicos, ~m tennos de poten-
cial de fornecimento de nutrientes, para a solução do problema .apontado ,
de melhoria do nível alimentar de nossa população pobre.

E o lei te, sem dúvida, nao pode
ria faltar na relação, dado o seu alto valor proteico, as condições favo-
raveis à sua produção no Brasil·e o fato de ser ~n alimento muito valori-
zado pela população. Jj lamentável que estes fatores não tenham sido até
hoje suficientes para se obter no país uma produção que atendesse à deman
da interna. As causas apontadas sempre são muitas. No presente ano de
1977, por exemplo, mesmo antes de chegar a entressafra -- de junho a se
tembro - já ocorre a escassez, atribuída no caso à falta de uma políti
ca realista de preços. De .acordo com depoimento d~ industrial do ramo (l~ .

(1) Negócios em Exrunc, 13/4/77, p. 38.
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as empresas operam hoje com um prejuízo de 45 a 50 centavos por litro de
leite C vendido, e acreditam no aumento do preço do leite C para o consu-
midor como o único meio de se eliminar a escassez.

Esta não é uma reivindicação oca
sional . Segundo relatório do Ministério da Agricul tura (2) , a produção
das areas tradicionais de pecuária· leiteira, de acordo com alguns estu-
dos ,tem se mostrado inelastica aos preços. 'Os produtores habituados aos
reajustamentos, nonnalmente concedidos em maio - no início da entressa--
fra --, mantém-se impassíveis aos investimentos que venham racionalizar -
suas funções de produção. Com o reajustamento compram tortas, farelos e

·outras rações para alimentar irracionalmente seus rebanhos e conseguir
uma boa cota. No início do ano agrícola ~ ou safra - suspendem o tra-
to e praticamente esquece~ a atividade leiteira, dedicando~se a outras
atividades. Em janeiro começam a solicitar do Governo novos reajustamen- .
tos, a oferta de leite decresce nos grandes centros consumidores e surgem
as camp~as na imprensa, dos sindicatos, associações de classe, coopera-
tivas e outros, pedindo aumentos para maio e fechando assim o círculo vi-
cioso.

A mesma fonte continua, levantan-
.do algumas hipóteses que poderiam explicar este comportamento dos produto

res

(a) - incerteza pela continuidade das políticas do Governo .cono
consequência da experiência vivida' nas últimas décadas;

(b) .: nível cultural dos produtores, ainda presos a at í.tudes ,

pensamentos, valores, crenças e comportamentos tradicionais, transmitidos
de geraçao para ger~çao;

.(c) inadequação das tecnologias ~s necessidades e desejos dos
produtores;

(d) - falta de sucesso dos técnicos de extensão rural e/ou as-
sistência técnica, em vencer as barreiras tradicionais dos produtores, no
sentido de mudar os ín~ces tecnológicos;·

(e) - inoportunidade ~ inadequação do, crédito rural.

(2) -"Produção e abastecirnen~~perspectivas e propcsições 1975/1976 - Lei-
te'.',·SUPLAN7MA, Jüriho 1975, p. rs:
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,O depoimento que obtive de Luiz
A.D. Valente~ técnico da SUPLAN!MA e coordenador do programa do leite,vem
corroborar a versão apontada acima, sobre a ineficiência da nossa pecuá--
ria de leite. Afirma que o baixo lucro do produtor de leite animal vem em
grande parte de seus altos custos, provocados principalmente pelo excesso
de ração balanceada que se dá ao gado leiteiro. Os pecuaristas deveriam,
segundo ele, investir mais em pastagel~, para que o gado pudesse se ali
menta r mais no pasto (3) •

Luiz Valente atribui também à in
constância das políticas do Governo e a certa falta de coordenação entre
ministérios - dada a conjuntura econômica atual, por exerupl.o, o Ministé-
rio da Fazenda resiste a que se incentive o leite como desejaria o Minis-
tério da Agricultura, principalmente através do aumento de preços - par
te da responsab ilidade pela falta de mot ivaçâo dos pecuaristas a investir
a ~êdio e longo prazos.

Para a maioria dos empresários do
ramo a melhor solução seria o fim do tabelamento, para que a lei da ofer-
ta e da procura regule os preços. Mas os pedidos de liberação de preços
não recebem muito apoio do Ministério da Agricultura, em parte ,pela má ex
_periência de'1968, provocada por semelhante medida.

.~ , A Federação da Agricultura de Mi':'
, '(4)nas Gerais, seguIldo a revista Exame , faz uma sugestão ,mais ampla 'ao G~

vemo Federal: "que sejam liberados os preços do leite, estabelecendo-se
ao mesmo tempo, uma garantia de preçosIDÍnimos oficia~s para o produtor,a
exemplo do que ocorre com os demais produtàsagrícolas~ Para gárantir .o
cumprimento desse preço o Governo, além de financiar os estoques, adquiri
ria o leite em pó eventualmente excedente, formando estoques de segurança,'
que poderiam ser colocados no mercado quando se fizesse necessário".

Apesar da falta d~ um planejamen-
to global para o setor, 'contudo , o Governo jã tomou uma série de medidas,
entre as quais cabe destacareS) :

(3) - Os prOdtltores deveriam~ no início do ano agrícola, se preparar com
forragens (melhoria das pastagens, capine iras e silagens) para a en
tressafra.

(4)
(5)

,- Negócios em Exame, 13/4/77, 'op. cit.,p. 38.
- "Produção e abastecimento-perspectivas e proposições, 1975/76 -LEd-

te", op, cif., p. '15-21., ' '
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(a) - preços mínimos: ao que parece os aumentos de produção
verificados decorrem da expansão horizontal das bacias leiteiras, com a
entrada de novas fazendas, induzidàs entre outras, pela pOlítica de pre

.•. ,ços nunlmos;
\(b) - credito rural e assistência tecnica: foram criados os se

guintes mecanismos :

1)- Comissão Nacional de Pesquisa Agropecuária e de Assis
tência Tecnica e Extensão Rural -- COMPATER, que promove e controla o de-
sejado entrosamento entre a pesquisa e a assistência técnica, tendo em
vista uma melhor adequação das tecnologias a serem implantadas, e cria
condições para aplicação do crédito rural;

2)- Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMBRATER, que tem o objetivo de coordenar e executar a política -
federal para a assistência técnica e extensão rural. A EMBRATER está in-
timamente ligada ã Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária --H-fBRAPA,
e demais órgãos de pesquisa;

Segundo 'Luiz Valente da SUPLAN, a
EMBRAPA vem realizando pesquisas em .Iui.z de Fora para determinar o nível
tecnológico mais adequado para se obter uma produção ~e leite ótima no
Brasil. A EMBRATER posteriormente levará estas pesquisas ao produtor,dan
'do-lhe também assistência técnica;

3)- Comissão Coordenadora da política N~cional de Crédito
Rural - CONCRED, que promove a adequação dos sistemas:de crédito rural e
assistência técnica ã política de desenvol\nmento agropecuário;

(c) - importação: com o objetivo de suprir aS deficiências de
abastecimento a curto prazo, o Governo,através do Conselho de política

'Aduaneira, DIPOA, CONAB, e outros ,criou uma série de medidas, que tem
peImitido suprir as necessidades da demanda sem prejudicar a proc;lução.As
sim, por exemplo, a Confederação Brasileira de Cooperativas e Lati~ínios
estima em 60 mil toneladas a importação, de leite em pó em 1977, contra 20
mil toneladas em 1976(6) ;

(d) - 'abastecimento: foi criado o Conselho Nacional de Abasteci
mento -- CONAB, com o objetivo de formular, coordenar e executar a políti
ca nacional de abastecimento, de" acordo com as diretrizes estabelecidas -

(6) - Negócios em Exame.• 13j4/77, op , cit., p , 38.
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pelo'Presidente da República.

Mas além das distorções na produ-
çao, temos ainda as deficiências nas demais fases de beneficiamento. fls-.
sim, afirma Luiz Valente, a produção é estràngulada pela industrialização
e esta pela distribuição. E cita o exemplo do Nordeste, onde apenas 1/4
de produção de leite é absorvida pela indústria para beneficiamento.

Complementando o exemplo, o rela-
tório da SUPLAN sobre o leite(7) afirma que no Norte e Nordeste as usinas
de pasteurizalsão foram criadas, ao que parece, sem os necessários estudos
sobre a potencialidade das bacias leiteiras e dos mercados consumidores •
Com a cr í açâo das usinas houve um aumento da oferta de lei te - com a en
trada de novos produtores - ao mesmo tempo em que as autoridades munici
pais e ,estaduais faziam cumprir o Decreto-Lei n'" 66.183, que proibe a ven
da de leite cru. As usinas,. por não estarem dimensionadas para receber
estocar e comercializar esses adicionais de' produção, entraram em crise e,
consequentemente, passaram a devolver o leite ao produtor ,ou a não pagá-lo
em dia. Estes, com encargos bancários e sem comercialização para a sua
produção, foram obrigados a se desfazer de seus rebanhos ou vender o lei,
te cru diretamente aos consumidores.

"As indústrias, sem condições ' de
'- 'exi.g.l.rem o cumprimento do Decreto-lei, e sem condições de competição com
o mercado livre, dadas as vantagens que t:ste mercado traz ao pro~tor, e~

tão trabalhando aillda abaixo de seu pontu de equilíbrio, ou furam obriga-
.das a encer rar suas at ivrdades .

mercados consumidores e orgru1izações cooperativistas.
mero de estabelecimentos existentes e a estacionalidade

Asregloes Suaeste e ~ul, por o~-
tru lado, caracterizam-se por um parque industrial desenvolvido, grandes-Aqui, o grande nu-

da produção tem
se cons titui.do nas principais pontos de estrangulamento da produção. A
grande maioria das indústrias trabalha com ociosidade nos,equipaJIlentos e
nos trru1Sportes; trazendo corno consequência, a elevação dos custos de pro
cessamento. Nestas regiões, contudo, não foi a falta de capacidade de at
sorçao das usinas que desestimulou a pecuária leiteira. Foram os baixos
preços do leite, associados aos incentivos para o cultivo de outros prod~

(7) - Op, cit ..,p , 11.
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tos agrícolas, como a soja, o milho e o trigo, e muitas vezes até a valo-
rização das terras, com a venda das mesmas para outros usos.

De Um modo geral , e mais acentua-
damente na regIao Sudeste, o principal probiema das indústrias tem sido a
falta de conhecimento das potencialidades da produção e do mercado, ao di
mencionarem-se as usinas.

Todos esses aspectos, e mais a
distribuição desigual dos estabelecimentos de laticínios -- apenas 9% es-
tão distribuidos nas regiões Nort~, Nordeste e Centro-Oeste -- mostram a
necessidade de medidas governamentais com o fim de regiona1izar as indús-
trias e assim propiciar um melhor aprovei tamento de nossa produção.

A regionalização deve ser acompa-
nhada de uma reorganização da comercialização (inclui o beneficiamento) ,
considerada hoje o maior ponto de estrangulamento no abastecimento de lei
te aos centros urbanos.-

De acordo ainda com o relatório
da SUPLAN(8) , as duas principais falhas na comercialização do leite

·as seguintes
sao

" . 19) - Trans'portes é uma das fases que mais tem onera
doo produtor, representando cerca de 20% do preço mínimo do litro de
leite, tabelado para ele. No primeiro percurso --'carreto ,de apanha
representando 7,7% do preço mínimo, os caminhões das "'linhas de -Le ite" de
yarias cooperativas, principalmente rias regiões Sudeste e Sul, disputam b

mesmo leite, percorrendo as mesmas estradas vicinais, com grande capacid~
de ociosa. No segundo percurso -- da Usina' Regi.onal para, a Central -- r~
presentando 12,3% do preço mínimo, os caminhões também trafegam vazios.Os
dois fatos decorrem da falta de planejamento, na instalação das usinas re-
gionais, situadas, na maioria das vezes, uma ao lado da outra. Como o

-poder de decisão dos transportes eda Usina Regional e os'custos, pela PS?
, 'lítica vigente, são do produtor, é óbvio que não haja nenhwn esforço por

parte das Regionais em mirumí zar os referidos custos de transporte.

29) - AI tos custos operac í.ona is das Regaona is , cuj as

(8) - Ibidem, p. 24-26.'
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causas principais sao

a) baixo volume de leit~ manipulado, como conse--
quência da proximidade entre elas, e dos eféitos da ~azonalidade(9) ;

b) problemas administrativos internos;
c) falLà de controle de qualidade;
d) deficiência ~s instalações.

Em face destes problewas os técn±
cus da SUPI.J\Nsugerem, entre outras, as .seguírrtes duas medidas:

1) nao conceder facilidades para
ampliar as -indústrias de leite existentes n~s proximidades dos grandes
centros consumidores, bem corno proibir a instalação de novas unidades;

2) incentivar novas indústrias a
se instalarem nos novos polos de produção do país, em especial nas bacias
leiteiras da Região Centro-Oeste, hoje em condições de suprir as necessi-
dades tambem das regiões Sul e Sudeste.

.-As regloes Norte e Nordeste pos-
suem bacias leiteiras com potencialidade para suprir o consumo interno e
gerar excedentes exportáveis, segundo a SUPLAN, desde que urna série de me

'did~ (10) sej arn tornadas.

No Brasil as regiões Sudeste e
Sul sao responsáveis por aproximadarnente 78% do volume total produzido no
país (tanto em 1974 corno em 1975). Porque, de -acordo com técnicos do se:"
tor, a produção de leite tende a concentrar-se nas áreas dotadas de condi
çoes estruturais básicas (estradas, estabelecimentos de laticínios, etc.)
e de mercados consumidores.

Em função dis to, com os incenti--
vos ao desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, espera-se uma altera
çao na proporçao.

(9) - Um dos objetivos do Governo é reduzir ao máximo a sazonalidade, o
que, segundo técnico do Ministerio da Agricultura, já se consegue
no Vale do Paraíba, onde a diferença de produção na safra e entres-
safra ê de apenas 5%. Negócios em Exame, 13/4/77, op .cit., p. 3~.

(10)~ Citadas em "Produção e Abasteciw:ento - perspectivas e proposições-=.
1975/76 - LeITerr, op , Clt., p. 26-28. _
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A produção brasileira de leite
apresentou no período 1970/75 um crescimento de 35,7%, passando de ••.•••
7~125,2 milhões de litros em 1970 para 9.670,7 milhões em 1975. E acredi
ta-se que a taxa anual de crescimento da população se estabilize em torno

~(11)dos 5,0 a 7,00 •

~s apesar do maior crescimento
da oferta nos últimos anos, ,a disponibilidade por habitante ê ainda bai-
xíssima -- menos de 100 litros/hab/ano(12) , como pode ser visto no quadro
abaixo.

QUADRO 13
Balanço de ProduçãO e Utilização de Leite 1975-77

Oferta(l. 00,0.000 1) Demanda
ANO produção Importação Consumo Disponibilidade

(1.000.000 1) (l/hab/ano)
.

1975 9.670,7 138,8 9.809,5 90,3
~lO.346,3 111,0 10.4.57,3 93,6

1977 11.Q82,0 105,5 ·11.187,5 97,3

FCNTE: SUPLAN/MA. e CIEF/IvIF.
<,..

O consumo "per capita" está ainda
bem longe dos 146 litros/habitante/ano, recomendados pelo INAN. Para que

.este nível pudesse ser alcançado em 1980, dizem os técnicos do Ministério
d~ Agri~ultura(13), a taxa de crescimento anual de produção deveria ser
de 13,1% no período 1975/80.

Para temos uma idéia da nossa
demanda em tern~s relativos, vejamos a disponibilidade/hab/ano, em alguns

.•.pa1.ses :

Dinamarca. - 974,2 1; França -

(11) - "Perspectivas da Agricultura Brasileira para 1977", op ,cit .,p .103.

(12) - Ibidem, p. 108.
(13) "Produção e abastecimento.., perspectivas e proposições - 1975/76 -

Leite~ •.op~ cit., p. 15.
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509,4 1; A1emaru1a Federal - 346,9 1; Canadá - 346,4 1; USA - 251,2 1
Argentina - 235,5 1; e Itália - 183,9 1(14).

E o consumo no Brasii, alem de
baixo, apresenta-se ainda mal distribuido regionalmente, com disponibili-
dade baixíssima para as populações do Norte e N~rdeste, onde cada habitan
te só dispõe de 27,6 g e 94,8 g por dia, respectivamente, o que correspog
de a aproximadamente 10 litros e 35 litros por rul0(15)~ .

Mas mesmo com esta situação nada
alentadora, acreditam os tecnicos do setor que, mantida a atual política

'de "estoques reguladores" possa o Brasil passar, ainda nesta década, ã au
tosuficiência na produção de leite e derivados. Naturalmente nao sao
poucas as providências que devem ser tomadas para que isto ocorra, entre
.as quais cabe destar.ar umay,que Osmar Reis, ex-coordenador tecnico do·
INAN, considera de fund~ental importância (16): incentivar a criação de
projetos. integrados, desde a armazenagem no produtor ate a distribuição,
passando pela produção. Alem do que, continua, em caso de carência de

. .Ieí te animal poder-se-ia misturá-lo ao leite de soja, que já vem sendo
pr~duzido em caráter experimental pelo ITAL. Com a mistura evitar-se-ia
inclusive o gosto estrrulho do leite de soja(17-l8).

'Ele, contudo; é favorável ao lei-
te de vaca, em função das fac i.lidades que o país dispõe para a sua produ-
çao: grande quantidade de terras, clima adequado e água, entre outros. -
Mas acrescenta a necessidade de um maior subsídio ao pecuarista de leite,
c-om a seguinte justificativa: "O produtor de leite de vaca trabalha de
forma deficitária, apesar de receber um pequeno subsídio. Provavelmente
nem o saiba, por existirem certos custos comuns em suas atividades agro-
pecuárias, que difiéilmente ele saberá alocar às diversas atividades. As
sim se satisfaz com um certo lucro proveniente do conjunto do seu traba-
lho.E e por isto que o INAN pretende facilitar-lhe o credito".

OI

. Luí z Valente e mais otimista e
diz que em pouco mais de um ano o Brasil poderá tornar-se autosuficiente

(14)- Ibidem, p. 13.
(15)- "Perspectivas da A icultura Brasileira ara 1977", op ,cit.., P .108.
(16)- Depolmento que o tlve em contato lreto. .
(17)- Segundo técn:i,cos.do·ITAL este gosto estranho poderá ser eliminado -

com a utilização de tecnologia apropriada. .
(18)- Afirma José Eduardo 'Dutra de Oliveira, em "Desafio Brasileiro: .tJ.i-
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e ate exportador de leite.
.•Mas sera que pode haver este oti-

mismo, nlesmo que a sua proposição esteja correta? O que significa ser
autosuficiente? Deixar de importar e poder atender a uma certa demanda
reprimida no país? Mas e o mercado potencial, 'isto é, todas aquelas pe~
soas que não fazem parte do mercado efetivo por falta de renda? Só en-
tão, .quando pudermos atender convenientemente a toda a população do país,
poderemos sentir-nos realmente satisfeitos com o desempenho do setor. Is
to equivaleria, considerando uma população de 110 milhões de pessoas, e o
nível de consumo de 146 l/hab/ano, a uma dispoJlibilidade de 16.060 mi-

'lhões de litros, muito longe, portanto, dos 11.187 milhões de litros pre-
vistos para 1977 (19). E a disponibilidade" teria que ser ainda bem maior
do que os 16.060 milhões ~e litros, para que a maioria das pessoas alcan-
çasse o nível recomendado pelo INAN, dadas as disparidades de consumo en.
tre regiões geográficas e entre classes de renda.

De posse destes dados havemos de
concordar que dificilmente se pode pensar em autosuficiência'a curto pra-
zo, e tampouco se deve desprezar a alternativa do leite de soja, tendên-
cia bastante conrum entre tecnicos do Ministério da Agricultura.

"0

Termino assim a análise, com aI

I'

-,guns detalhes, daqueles produ~os qLO) considerei de importância estratégi-
ca, ou que tem levantado maiores polêmicas, ~entro do contexto da produ
ção de alimentos básicos' no Bras i.l. Complementando a análise, gostaria - .
de'ilustrâ-Ia com uma série de citações sobre novas experiências agríc~
las no Brasil; experiências estas que poderão trazer-nos esperanças. Tra
ta-se 'especialmente do desenvolvimento de novas regiões, ou seja, da ex-
pansão da nossa fronteira agricola, e de. experiências com novos produtos
agrícolas·ou com produtos aperfeiçoados.

mentar adequadamente 110 milhões de habitantes", op . cit., p . 7,
.que com lkg de soja se fazem cerca de 5 litros de lite .de soja,

com um valor proteico semelhante ao do leite de vaca. Em função
disto, continua, ninguém pode dizer que o leite. importado seria
mais barato.

(19) Ver quadro 13.
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3-2-1-C. ESPERANÇAS FUTURAS: NOVAS REGIOES & rronrros
NOVOS

Tomarei a liberdade de dàr um cunho mais jor-
nalístico a este tópico, no sentido de simplesmente mencionar as diversas
citações, uma vez por se tratarem de informações isoladas, e outra vez,
pelo seu caráter apenas ilustrativo.

19) - Visando o desenvolvimento rural do Nor
deste, e especialmente melhorar o padrão de vida da população rural, o
POLONORDESTE procurará promover uma agricultura eficaz na região, princi
palmente difundindo as técnicas de associação de agricultura seca e irri-
gada, e aumentando assim o coeficiente de resistência às secas. O Supe-
rintendente do IPLAN diz considerar o Polonordeste o mais amplo e profun-
do esforço de planejamento integrado do desenvolvimento rural já realiza-
do no Brasil (1) • '

29) - liA fronteira agrícola tem que avançar,
porque j~ está sufocada na região Sul. E o CamllUl0 natural e o cerrado ,
que, porém, só será viável através de uma cultura: a soja. Só ela com-

'pensa os pesados investimentos necessários para tornar a terra dos cerra
dos apta ã agricultura, inclusive para a do milho. A correção do solo,

"em cual.quer caso, só ê poss ível economicamente quando feita atraves de
uma cultura com preço e competitividade internacional. E nós temos certe
za de que toda vez que o Brasll'expandir a soja o americano bate em reti-
rada . Ele sabe do potencial de competitividade que tem o nosso produto.O
Brasi I só não e líder do mercado mundial porque as deficiências de infra-

.' (2)"estrutura e os custos do frete tomam os preços gravosos" ~

39) - Na opinião de empresário do ramo de im
\

plementos agrícolas, a auto-suficiência do trigo só será alcançada com a
utilização dos cerrados.' E nes te sentido acred.í ta no Polocentro - pro
grama criado pelo Governo para desenvolver a região dos cerrados, no inte
rior do país -- com a ressalva de que faltam recursos compatíveis com a

,necessi4ade'de recuperação dos solos da região (3) .

(I) - "polonordeste", revista Planejamento &·Desenvolvimento,abr/76,p.46.
(2) Depoimento de um empresário agrícola em "No campo, o otimismo do ca

fe e.a esperança do álcool" ~ Negócios em Exame, 9/2/77.
(3) '- Negócios em Exame, 26/5/76, p. 50.
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49) - "Praticamente toda a área recomendável
para o trigo' no país, alem do paralelo 24, já está tomada, e nao se pode
falar em expansão nessas regiões •.• Por isso o objetivo oficial agora
ê tornar possível a cultura do trigo em outras regíões, como os cerrados
de Goiás, e do alto Paranaíba (MG). As experiências tem dado aí ótimos
resultados •.. Neste caso, não dá a dobradinha com soja; eles plantam
sorgo, amendoim ou outra cultura que se encerra em janeiro, para então co
meçarem com o trigo. O ministro Alysson Paulinelli explica que a vanta
gem dos cerrados e a elevada produtividade que está sendo conseguida com
o trigo irrigado, que, com os preços atualmente garantidos pelo Governo,
tornam economicamente viável o plantio com irrigação por gravidade. Com
esse tipo mais barato de irrigação, o trigo fica, ainda assim, cerca de
30% mais caro que o produzido no sul do paí~, mas permite uma produtivida
de entre 2 e 2,8 toneladas/hectare contra 1,2 toneladas/hectare no Sul,,(4~

.59) "Um projeto que pode tornar o Nordeste
autosuficiente em trigo, arroz e soja: para o aproveitamento das terras
do Vale do Rio são Francisco, está-se tentando uma interessante experiên
cia de cooperação entre empresas mistas e privadas, governos estaduais e
associações de classe. Um exemplo concreto dessa iniciativa é o projeto
agrícola a ser ~mplantado em Juazeiro e Formoso, na Bahia, com início pre

'visto para 7 de maio. Dele participam, além da Secretaria da Agr ícul tura
,baiana e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio são Francisco,'a
Massey Ferguson, Sanbra, Moinho Santista, Associação Nacional de Difusão
de Adubos, e Associação Nacional de Defensivos Agrícolas Trata-se de
um empreendimento ambicioso e moderno i na mesma terra, num ciclo de ape

'nas catorze meses, serão plantados trigo', soj a e arroz". E de, acordo com
.um dos empresários envolvidos, o projeto pode dar o dobro da rentabilicla
de que se tem conseguido nas plantações de soja e trigo no sul do país.

Mas o projeto só'e viável, afirma, na medida
em que os órgãos oficiais assumem o maior ônus, que é transformar terras
semiâridas em terras plenamente aproveitáveis (5) . ,

69) - "Depois da soja, outra 'oleaginosa prome
te "pegarv'no Brasil. Trata-se da colza, uma espécie de couve que produz
sementes com teor de óleo superior ao da soja. A colza, como o trigo, é

(4) ." Negacios em Exame, 10/11/76; p , 30.
(5) - Negócios em Exame, 12/5/76, p. 46.



.88.

urna das chamadas culturas de inverno (a soja ê cultura de verão) e pode
substituir o trigo no revesamento com a soja. Essa opção, 110 entanto,
frustrará a intenção de alguns técnicos de alternar as plantações de soja
e trigo (duas culturas temporárias anuais num mesmo terreno) com uma cul-
tura permanente Gomo a alfafa, a fim de recuperar a riqueza do solo. As
pesquisas com a colza no Rio Grande do Sul já co~provaram sua viabilida--
de, e dentro de dois ou três anos deverá ter início seu cultivo em escala
econômica. No mercado internacional a,colza ê hoje um produto de razoá-
vel porte,,(6) .

79) - A colza, um grao com teor de óleo e
proteínas superior ao da soja, poderá, nos próximos anos, segundo expecta
tiva de círculos oficiais, repetir no país o boom da sOja(7) .

89) "Segundo pesquisas realizadas para o
INPA pelo cientista paquistrulês Faiçal,Rahmann, a variedade de soja conh~

,cida como "Jupiter" tem o seu melhor habitat nos solos ácidos da Amazônia,
alcllilçandouma colheita de 707 vagens por pé contra 80 a 400, a média de

" outros lugares do Brasil; por outro lado,. enquanto que 100 sementes de
'soja cul-t ivadas no Sul alcançavam o peso de 16 gramas, :na Amazônia a va-
riedade pesquisada atingiu 24 gramas. 'A Amazônia tem, portanto, tudo pa-
ra ser um grande celeiro da melh~r proteína vegetal do mundo ... Os . re

"sulta~os de projetos de colonização da área, altamente favoráveis, inlpre,?_
sionaram os técnicos. Resta agora à Dliciativa privada a descouerta des-
se novo filão, que a potencialidade dos recursos ,naturais da Arrlazônia p~
de oferecer" (8) •

99) - Já vêm sendo feitas também muitas pes-
quisas para o desenvolvimento de alDnentos não convencionais. Assim, por
exemplo, as algas, já consumidas em vários países, podem oferecer apreci~
veis quantidades de sais minerais, vitaminas e proteínas. Entre elas, as
unicelulares são as mais apropriadas para a cultura artificial, possibili
tando uma produção rápida e econômica de alimentos (9) . As algas 'podeln
ser utilizadas para enriquecer outros alimentos, de maneira imperceptível
para o consumidor, sem exigir, portanto, a mudança de hábitos alimentares.

(6) - ~gócios em Exame, 13/10/76, p. 11.
(7) ~ NegOC10S em Exame, 10/11/7.6, p .:25.
(8) Carta da Amazonia, n9 40, Março 1976, p , 1-2.
(9) - Documento Abril-2, op. cit., p. l7l.
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Outra possibilidade, bastante estranha
aos nossos padrões, seria o consumo de insetos, muito difundido entre po-
vos primitivos. Sabe-se, por exemplo, que um gafaru10to seco.contém 75%
de proteína e 20% de gordura. !viasesta alternativa, dados os nossos hábi
tos, não deveria ser considerada, num prazo bastante amplo.

A proteína moriocelular talvez represen
te a maior promessa para o futuro em termos de alimentos não convencio-
nais. Além das algas, já citadas, temos ainda as bactérias, fungos e le-
veduras. As leveduras vem obtendo a maior atenção, dada a possibilidade

.de seu aproveitamento industrial. -Quando secas, contém 50% de proteína.
Além disto, segundo o Documento Abril (10) ,-_os microorganismos podem se
multiplicar a uma velociàade fantástica, sendo muito mais eficazes na fa-
bricação de proteínas do que as plantas e animais superiores. Assim, por
exemplo, um bezerrú de 50 quilos sintetiza apenas 0,5 quilo de proteína
em um dia, enquanto que, no mesmo tempo, 50 quilos de levedura chegam a
sintetizar 50 toneladas de próteína.

Naturalmente outras pesquisas e exp~
riências, com D intuito de desenvolver e aperfeiçoar variedades agrícolas,

- áreas de plantio e novos alimentos, vem sendo feitas e ser-iam com certeza
dignas de menção. Em virtude, no entanto, da finalidade unicamente ilus-
-trat.iva das citações, limitei-me a es tas poucas, obtidas, sem uma pesqui-
sa bibliográfica específicamente a elas dirigida.

3-2-l-D. JÁ SOMJS 1EORICAMENTE AlITOSUFICIENTES

Após esta abordagem das deficiências do siste
ma de produção -de- alimentos ''in natura", gos taria, com base em trabalho
já citado (1) , de comentar algo sobre o potencial de alimentos de que o
Brasil dispõe, e não utiliza de forma converriente., A ênfase dada até
aqui ã necessidade de awnentos de produtividade e produção é sem dúvida
fundamental. Mas também convém saber que, na opinião de Dutra de Olivei-

(10) - Ibidem, p. 189.
(1) - Dutra de Oliveira, .José Eduardo., "Desaf í.o Brasileiro: Al i.merrtara-

.dequadamerrte 110 milhões de habitantes", op , cit.
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ra, ó país já produz mais do que o suficiente para alimentar adequadamen-
te os seus habitantes. Utilizando dados concretos, o autor afirma que só
com a produção brasileira (1974) de arroz, feijão, milho, trigo e soja, -
nós forneceríamos a cada brasileiro durante ,o ano mais de 3.000 calorias
e cerca de 70 gramas diárias de proteína. Sem considerarmos os demais
produtos como mandioca, açúcar, 'leite e carne, entre outros.

Mesmo que na prática nao possamos pen
sar em termos de consumo humano direto de toda a produção de soja ou de
milho, por vários motivos como necessidade de exportação, de atendimento
ã indústria de óleos e de rações, e hábitos alimentares, a colocação de
Dutra de Oliveira é útil no sentido de mostrar que, dependendo do empe-
nho com que se busque o objetivo de alimentar adequadamente a população ,
os resultados esperados talvez possam ser aicançados num prazo mais curto
do que ,se imagina.

O autor ê grande defensor da soja como
alimento humano. E pergunta, considerando uma safra de 12 milhões de to-

..neladas utilizada integralmente na alimentação, quantos brasileiros ela
alimentaria durante um ano, em termos de energia e proteína'? Segundo,
seus cálculos, essa quantidade de soja seria suficiente para suprir 3.000

'calorias diárias durante 365 dias p~ra 44 milhões de pessoas e 70 g de
proteína para 159 milhões.
" '

A soja poderia contribuir também para
a diminuição da importação de leite e trigo~ como já foi visto.

Diante destes dados , então ,afirma: "o
- ,que eu quero mostrar é que já existe suficiente conhecimento a respeito-
de alimentação e nutrição no Brasil, que a produçã.o brasileira de alimen-
tos é mais do que suficiente para alimentar esse um pouco mais de 100 ffil,

lhões de habitantes, e que o que nos precisamos é tomar conhecimento do
problema e nos decidinnos a resolvê-lo".

Aponta aqueles que denomina os respon-
sáveis pelo "comer" do brasileiro: "é uma área interprofissional em que
trabalha o agrônomo, o tecnólogo de alimentos, o médico, o economista, o
educador, o poli tico, etc.".,

"O importante", afirma" "é que a polí-
tica brasileira de alimentação ~ nu:trição leve sempre em consideração a
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produção e o consumo de alimentos, e seja periodicamente reavaliada face
aos tipos de alimentos que deve produzir e às necessidades nutritivas da
população brasileira".

Naturalmente uma política agrícola se-.. .ra meus eficiente se puder ser pl anej ada, E para que isto possa ser fei
to é necessário que se façam previsões, não· só da capacidade de expansão
do sistema produtor, como também do comportamento futuro da demanda de
produtos agrícolas. Só desta forma podem-se dimensionar corretamente pIa
nos de produção, estimar ofertas de equilíbrio, excedentes exportáveis e
importações que venham a compensar a insuficiência interna.

t! com esta finalidade que apresentarei
a seguir uma' projeção da demanda de produtos agrícolas para 1.980, com ba
se' em estudos d~ Instituto Brasileiro de E conom ia (2) .

3-2-l-E. PROJEÇOES PARA 1.980

Para finalizar então, serão apresentadas 'al~
-mas projeções da demanda futura, que possibilitem a adoção de medidas pr~
ventivas na gestão do sistema de produção de alimentos "in natura".

o IBRE apresenta-nos uma tabela com duas esti
mativasdesta demanda para 22 produtos alimentícios (são feitas duas pro-
jeções para reduzir a margem de. incerteza contida nas previsões); A pri. -
meira delas, denominada de "consumo efetivo", baseia-se na evolução his-
tórica (série cronológica) da disponibilidade "líquida" de cada alimento
por habitante representa o disponível para consumo humano dos diversos
alimentos, descontadas já as exportações, o consumo animal e as perdas na
industrialização e na comercialização. As projeções, no caso, indicam a
disponibilidade futura' efetiva dos aliITientos,dada a série cronológica
usada.

A. segunda estima tiva, de "demanda potencial",

(2) - "Projeção da demanda deprodut.osagríéolas", Conjuntura Econômica,
junho de 1973, p. 54-59.
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indica o que seria consumido no futuro, caso houvesse a disponibilidade.~
baseada em informações obtidas em pesquisas de orçamentos familiares, on-
de o registro dos consumos fisícos de alimento~ permiLe anali~ar a sua
evolução, de acordo com níveis de renda.

Os dois critérios dí.s tiuguem-se , basicamente,
pela forma como foram calculados os coeficientes .de resposta de expansão
do consumo diante de um provável aumento de tenda real. O conceito do
"consumo efetivo" leva a coeficientes que podem estar influenciados por
limitações na oferta de certos produtos, problema que não ocorre com o
conceito de "demanda potencial".

A tabela é apresentada abaixo (1) :

QUADRO 14
Brasil - Projeções do consumo e da demanda potencial .;..1970-80 (1000 ton)

PRODUTOS . Consumo efetivo Demanda poterx:ial
1970 1980 197.0 1980

Cereais,grãos,raízes e tubérculos
Arroz beneficiado 4.496 7.659 4,.249 6.258

'.Farinha de milho 3.035 4.221 2.916 3.596
Farinha de trigo 2.702 4.054 2.728 4.171

" Feij ão 2.1.83 3.363 2.195 2.821
Batata inglesa 1..113 1.815 1.113 1.896
Mandioca * 15.426 23.151 14.553 18.700

Carnes e peixes
i'

Carne bovina fresca 1.373 1.625 1.514 2.533
Carne bovina .industrializada 61 49 76 111
.Carne suina fresca 283 507 288 562
Carne' suina industrializada 30 31
Carne capriana e ovina 58 82 58 80
Peixe fresco . 294 626 251 399
Peixe industrializado 154 267

14.782
691
135
438

8.154
4.582
5.234

801
630------_.

Derivados animais
Leite**
Ovos
Banha
Toucinho

Frutas
Banana
Laranja

Outros
Açúcar branco
Café em grão
llleos vegetais 424

8.379
396

92
288

14.026
673

61
470

8.379
392
104
282

5~332
2.689

5.588
2.690

9.520
4.385

3.485 4.569 3.554
554
394768

j'í InclU]. farlliha, em tcrmo , de m;.mdloca.
** Leite total. = leite fresco + .indust'ri.al.í.zado (em pô econctensado) + man-

teiga e'que i.jos ; em termo~ de leite.' . .
IU\jT.E:Centro de .Estudos Agn.colas, T:.E.E,IBRE FG\T.
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~fus, para que as projeções possam ter maior
credibilidad~. devem ser acompanhadas de análise nutricional, que pernrite
verificar as tendências de mudança na estrutura da dieta ao longo do tem-
po. A FAO vem fazendo estudos na área e já testou algumas tendências de
evolução quantitativa e qualitativa das dietas em cerca de 85 países. Com
base nesta experiência montou um gráfico que mostra a modificação da die-
ta-- medida em calorias e desdobrada em glicídios, lipídios e proteí
nas -- com a expansão da renda real e o desenvolvimento econômico (2) . Es
tas duas variáveis mostram uma relação direta com a participação nas die-
tas, de lipídios. livres, lipídios animais associados, açúcares e proteí-
nas animais. Por outro ladO, a relação é inversa com relação aos glicí-
dios, lipídios vegetais associados e proteínas vegetais.

Gráfico 1 - Calorias fornecidas pelos lipídios, glicídios, proteínas em
percentagem das calorias totais de acordo com a Renda Nacio-
nal-1962 - PIB p/hab-ano US$-Correlação determinada p/85 países:

:280~'------~~~~------~-r----------------~-------:--~rI

~mi~p"íd~~' ·~p-~i:i~é~--
animais800-- livres

600-
400-
300--
200-
150-

90-

Glicídios diversos (amidos)

::E_ 107.
100% 90%

20%
80%

30%
70%

40%
.607.

50%
50%

60%
40%

70%
30%

80%
20%

90% 100%
10% -~

A partir disto o .lBRE montou urna tabela, com
,

os dados projetados da demanda para 1980.em termos de nutrientes, e o to
tál de calorias subdividido em três grupos de alimentos (3) :

(1)

(2)

(3)

- Ibidem p 54.,
Ibidem, p. 57.

- Ibidem, p. 58.
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QUADRO 15

Valores absolutos

Consumo efetivo Demanda potencial
Per capita/dia

1970 1980 1970 1980

Calorias (C) 2.851 $.304 2.754 3.039
Proteína

\.

(gJ 68 78 64 73
Lipídios 19) 49 59 8 58
Glicídios (g) 540 621 521 562

Cal. grupo I (C) 1.836 2.143 1.754 1.~27
Cal. grupo, 11 (C) 577 625 577 658
\:a.l·, ~:-upo II I (C) 439 536 433 554

Proteína anirna.l(g) 19 22 19 25
Proteína vegetal (g) 48 56 45 47

Lipídio tipo A (g) 8 9' 8 8
Lipídio tipo B (g) 18 21 18 24

, Lipídio tipo C (g) 23 29 23 6

Açúcar 19) 94 94 96 107
.Out.rosglicÍdiós (g) 446 527 426 455

" 'C = ~alorias
g'= Gramas
Cal. grupo I, =

. i 11 =

Calorias do grupo de alimentos = Cereai.s+tubercul os+ Leguminosas
= 61eos+gordliras+a,çúcCl.r+café
:::.Animais+frutas~verdurasIII =

Lipídios tipo A == Lipídios ligados a alimelitos de origem vegetal
B= Lipídios ligados a alimentos de origem çillimal
C = Lipídios livres

Temos assim a::.projeções da deJ1landa"per cap,i
ta"/dia dos diversos tipos de nutrientes, e de ,acordo ainda com três gru-
pos de prbdutos~ Estes dados, teoricamente, nos dão uma previsão de d~
manda futura bastante exata, e certamente serão muito úteis no planejrune~
to de uma pOlítica de produção agrícola. Qu~lto ã estimativa a ser util,i
zada, apesar de ambas serem aceitáveis, recomenda-se a adoção da alterna-
tiva da "demanda potencial", pela.Já citada isensibilidade às limitações
do sistema produtivo.
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Para complementar a análise ê interessante ci
tar um estudo sobre projeções da demanda alimentar elaborado pela Raimar
Richers & Consultores Associad;s(4) , que parte de uma equação -- Indús-
tria Alimentícia = 25,77 + 0,71066 x PNB '-- onde o crescimento do consumo
de alimentos ê função do incremento do Produto Nacional Bruto. são fei
tas previsões sobre o crescimento da indústria de alimentos, de 1975 a
1985, com base em índices estimados de crescimento do PNB. Os dados obti
dos indicam um crescimento anual lento da demanda de alimentos entre
3,5% e 5,5% -- ligeiramente inferior ao aumento do PNB, especialmente pa
ra os bens nao industrializados.

Sem dúvida existem ainda outras projeções so-
bre a demanda futura de alimentos no Brasil, e também sobre a sua disponi
bilidade -- mais difícil-dada a influência de variáveis incontroláveis,
como condições climáticas e demanda internacional -- que devem ser ana~~ .
sadas e comparadas, uma vez que são o ponto de partida para o planejamen-
to e posterior elaboração de uma política para o setor.

Terminamos assim a avaliação do desempenho do
setor agropecuário, apontando falhas e algumas providências a serem toma-
das, com o objetivo básico de levar o sistema a produzir alimentos sufi
cientes, de qualidade adequada, e a um preço acessível, para alimentar
mais condizentemente a população, em especial, as clàsses baixas.-,

i :

A evolução gradativa no sentido da consecuçao
deste objetivo -- que depende do esforço conjunto de todos os integrantes
do ~stema -- ê um complemento necessário ao êxito do incipiente Programa -
Nacioüal de Alimentação e Nutrição.

Vejamos a seguir, de uma forma bem genérica,a
situação da indústria alimentícia no Brasil, e a possibilidade dela vir a
participar com. mais destaque neste esforço acima mencionado, de alimentar
adequadamente os -nossos habitantes.

(4) - liA Indústria de Alimentos e Bebidas no Brasil", Estudo M.llti.cLí.errte ,

Market Analysis S/C Ltda. ~ Raimar Richers, Cobra & Associados. e
Analysis Ltda., são Paulo, 1977, p , 179-186.
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3-2-2. A INDúSTRIA DE ALIMENTOS

Complementando a analise que vimos fazendo, abordare i

nesta seçao o subsistema que basicamente processa o excedente de nossa
produção agropecuâr í.a - deduzidos da produção o consumo "in natura", as
perdas, e as exportações ~., além de algumas importações, e que, conforme
definição anterior, vem, ·junto com a comercialização de seus'produtos, fe
char o sistema em análise.

Apresentarei inicialmente alguns dados e informações
que nos dêem uma idéia, pelo menos superficial,. da evolução e do estàg io
atual desta indústria no Brasil, para em seguida fazer uma r âpí.da compara
ção entre os alimentos "in natura" e os industrialÍzados, em termos de
vantagens e desvantagens para a solução do nosso problema alimentar, ava
.liando assim a viabilidade de os últimos virem a alimentar as classes. de
baixa renda.

Também serão apontadas algumas iniciativas empresariais
\ . no mercado popular, acompanhadas geralmente, como veremos, de reivindica.;

ções.de auxílio governamental. E para completar o desenvolvimentomencio
nar~i medidas do Governo em apoioã indústria, principalmente no que diz

'respeito ã pesquisa - onde serâ destacada a atuação do Insti tu;.o de.Tec-
nologia de Alimentos.

I. "tA indústria de alimentos desenvo lveu-se definitivamente
~o Brasil a partir da segunda metade do século XIX, com a colonização es-
trangeira no sul do país. Implantaram-se pequenas indQstrias artesanais,
destinadas ao beneficiamento e transformação de produtos de origem ani

.mal e vegetal, difundindo assim o consumo de produtos industrializados.

KApôs o téimino da Primeira Guerra Mundial, as difículda
des de importação criaram um estímulo d~substituição que gerou uma expan
sao consideravel do setor.

'l-Apartir de 1940, porém. surgiram nos países mais desen
volvidos novas técnicas depréservaçã~ de alimentos, que levaram a um dis
tanciamento entre a tecnologia nacional e a destes países. Como conse-

~quência tivemos a retração em algumas das atividades do ramo, no pars ,
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~Quando na década de 50 a industrialização e a urbaniza-
çao tiveram grande impulso, elevando consideravelmente o consumo de ali-
mentos industrializados, o crescimento insuficiente do estoque de maté-
rias primas -- produtos agropecuários -- impediu o ramo alimentício de
se expandir, até o início da década de 60, a uma taxa satisfatória.

~A partir de 1965 o setor tomou novo impulso, acompanha-
do inclusive de mudanças estruturais. Entre outros fatores, contribuiram
para a melhoria do produto nacional, o aperfeiçoamento das condições de
conservaçao -- atomização, liofilização e irradiação -- e o desenvolvimen
to tecnológico da indústria de embalagens.

Apesar, pois, de ter sido pioneira no processo de indus
trialização,'a indústria alimentícia não tem acompanhado o ritmo de cres-
cimento do conjunto da indústria de transformação. ' Je acordo com relató-
rio do IPEACl) , no período 1940/50, quando o índice global evoluiu a uma
,taxa anual de 8%~ o setor alimentar cresceu apenas 4,3% ao a~o; na déca-
da de 50 as taxas foram de 9,1% e 6,0%, respectivamente. E em 1971, com

.m~ expansao industrial de 11% no país, o ramo cresceu apenas 6%.

\ . , 1).0

~~~s nos últimos dez' anos, com o acentuado crescimento
urb~o e a elevação da renda, a indústria alimentícia,no Brasil teve o
seu impulso definitivo. Mesmo que não tenha atingido ainda, como vimos,
~ d~semperiho esperado, basicamen~e porque, seiundo fonte ofici~~(2), o s~

tor não vem reagindo à.política de modernização tecnológica dentro dos
padrões desejados pela ação governamental destes 'últ.ímos anos. 'Tanto nas
are as'da SUDAM e'SUDENE, como nas demais regiões, 'a ~dústria de produtos
alimentares, responsável por cerca de 19% do produto industrial, vem de--
senvolvendo programas de expansão em níveis apenas modestos.

Esta falta de modernização vem refletir-se nos índices
de produtividade do setor. ComO o estudo da Market Analysis(3) o afirrna,
um dos principais problemas do ramo é seu baixo índice de produtividade -
média, atribuível não à mão-de-obra - cuja produtividade é superior ã
média das demais indústrias de transformação --, mas aos custos indus-
triais: matérias primas, materiais, energia, serviços de terceiros e des

(1)

(2)
(3)

- "A indC~tria~rodutos alimentares no Bras i l.'", Instituto de Plane
jamento Econofilco e Social - IPEA, p. 8,
Ibidem, p. 18.
Op. cit., p. 31.
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pesas com trabalhadores em domicílio. E isto vem refletir-se em baixos
índices de lucratividade e em crescimento relativamente lento, como tam-
bém o demons~ra outra pesquisa(4). Afirma o Indicador que a indústria a-
limentícia mantêm uma das rentabilidades mais baixas, entre os setores
que foram pesquisados. E atribui a ineficiência operacional do setor a
defeitos estruturais, e não a dificuldades conjunturais. Cita, por exem
pIo, que grande parte dos respondentes reconhece a urgência da ampliação
e modernização das fábricas, e da diversificação,nas linhas de produtos,
com vistas a melhorar os D1dices de produtividade.

Talvez convenha ressaltar que os Índices de produtivid~
de nao são uniformes dentro do setor. Variam, não só em função dos sub
setores da indústria, como também das regiões geográficas. Uma rápida
análise destas diferenças pode ser útil para dar-nos uma melhor idéia dos
fatores associados a uma maior ou menor eficiência. De acordo com a
Market 'AnalysisCS), os coeficientes de pro~utividade das cinco regiões
brasileiras são os seguintes

'Norte - 0,50
Nordeste - 0,55
Sudeste 1,34
Sul - 0,85
Centro-Oeste - 0,62

'atril~uíveis aos desníveis de ordem econômica e social que as carac ter.izam.
Mas dentro de cada região, e mesmo de cada Estado, os padrões de produti-
vidade são bastante diversos, em função dos diferentes tipos e tamanhos
de empresas.' Assim, por exemplo, a predominância de pequenas empresas di
rlgidas 'por familiares, e com poucas' perspectivas de expansão e moderniza
ção, é uma das razoes predominantes do baixo nívei médio de produtivídade
do ramo. E a maior concentração das pequenas empresas se dá em dois sub-
setores: o de beneficiamento, moagem e torrefações, e o de panificadoras"
confeitarias e pastelarias(6)! ,Estas empresas, denominadas tradicionais,
abastecem principalmente 'as classes de menor'poder aquisitivo, que arcam
assim, infelizmente, com os prejuízos advindos desta irieficiência~

As empresas modernas, por outro lado, de tamanhos médio
e grande, destinam seus produtos principalmente às classes médias e aItas .

(4) - "Indicador", Negócios em Exame, 28/7/76, p . 80.
(S) Op. cit., p. 37.
(6) - Os outros subsetores de importância sao: 1- abate, carne industria-
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o quadroa'seguirnos dã uma idéia das diferenças de
produtividad~ nos principais subsetores alimentícios, e mostra também a
maior eficiência das empresas maiores, principalw~nte nos setores w.enos
tradicionais.

QliWRO 16

Coeficientes de produtividade dos sub-setores alimentícios(1970)
(% valor produção/% nQ de estabelecimentos)

SUB-SETORES ESTABELECH1ENTOS CC!\!: M~DIA
(POR ORDEM DECRESCENTE) 5 PESSOAS E + - 5 PESSOAS P00.TIERt\DA

L Açúcar, 4,26 0,50 5,97
2. Abate/Carne Industrial 2,64 ' 1,14 3,83
3. Confeitos 2,05, 0,97 3.57
4. Laticínios 2,07 1,19 3,49
s~ Preparação/Conservas de Peixe 1'136.. 1,14 2.59

6. Outros 2,2-6 0,74 2,52

7. ~BSsas/Biscoitos 1,15 1,13 2,39
8. Conservas/Doces 0,89 0,72 1,19
9. Benefici~nto/Moagem/Torrefação 0,89 0,72 '0,67

10. Panificadoras 0,16 1,34 0,21
. ' . ._-

ro~~E:Market Ana1ysis.

Dadas estas diferenças de'eficiência, as empresas mo-
.d~rnas vão gradativamente conquistando 'os mercados das tradicionais,e rrBS

Ir.O se instalando nos setores tradicionais, como o de produtos farináceos'
e de beneficiarr.ento.

Também as empresas mu ltinacionais vem aumentando scnsi-:

velrnent.esua participação no ramo alimen.tÍciobrasileiro.' E além de se
rem maí.ores , apresentam taJTlbémmaior lucratividade e maior produtividade
méd'ia,se comparadas às nacionais. O estudo da j'larketAnalysis apresenta
nos aIguns dados a respeito (7), relativos ao ano de 1972 "

lizada~ 2- outros: ôleos e gorduras vegetais, sorvetes, bolos, yi
nagre, sal, rações para animais; 3- laticínios; 4- conser/as, do~
ces; 5- açúcar~ 6:- pescados; 7- massas, biscoitos, confeitos.

(7) Op" cit .',Quadro II-7, p , 54-55.
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a) participação pelo patrimônio (%)
nacionais 43.6%
multinacionais 56,4%

b) participação pelo faturamento (%)

nacionais 46,2%
nrultinacionais 53,8%'

c) participação pelo emp'rego (%)
nacionais 27,2%
nrultinacionais . 72,8%..

d) produtividade média (Cr$ 1. 000,00)

nacionais 50,2%
nruItinacionais 55,7%

De acordo com. o estudo, as'empresas mllltinacionais ten
~~ dem a adotar diretrizes de expansão e de. diversificação mais a long~

p.razo do que a média das suas concorrentes bras iIeiras, E tambêm mves+
tem mais em ativos fixos e recursos humanos, mesmo que sua lucratividade

\

. nã~ seja muito elevada a curto prazo. Isto ê bastante compreens Ive Ldado
o apoio financeiro que geralmente recebem de suas matrizes.

Mas os es tabe Iecimerrtos tradí.cionai.s ainda dominara o ra.
-mo , nao só em número, como também em valor de' produção, apesar de es taren
perdendo terreno para as empresas mais modernas.

A expansão das empresas maiores tem a vantagem de ele-
var a produtividade média do ramo, mas leva ao inconveniente darnaior CDn
centração de poder econômico; corrt; ~.cia aos obj et ívos sociais fixados pe-
lo Governo. Dever-se-ia proceder a uma análise que comparasse os benefí-
cios sociais que poderiam advir de um esforço de preservação dos pequenos
estabelecimentos com possível apoio do Governo para aumento de sua
produtividade -, com os "benefícios provenientes da maior eficiência das
e~)resas modernas.

De qualquer forma, a expansao do setor moderno -e uma
realidade irreversível,que traz uma série de benefícios, como também o
aponta outra fonte: "Está se observando uma 'forte t.endênci a de concentra
ção, com um awnento no número de pessoas empregadas, e uma diminuição no
núme.ro de empresas dedicadas ao setor, o que significa na prática maio-

. .res e melhores estabelecimentos que podem assim investir em progre9so tec

. "

B~BUOlt(A KARl t: :BDE OECKER
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nológico e responder melhor às exigências sanitárias e de controle dequa
lidade" (8)•

~ este setor que tem as maiores possibilidades de expan
sao, principalmente se tiver a preocupação de aproveitar economias de es-
cala para' reduzir custos e preços de venda. Cabe a ele também desenvol--
ver produtos de alto valor nutritivo, e baixo custo, aproveitando maté-
rias primas abundantes no país, de modo a poder atender a um enorme merca
do,que tem carência de alimentos e praticamente não consome produtos in-
dustrializados. Mesmo que a tarefa possa ter hoje uma conotação de res
ponsabilidade social, talvez já a médio prazo represente urna vantagenl com
parativa extraordinária para as empresas que tiverem se dedicado a ela.

r Voltando a abordar o.ramo como um todo, não devemos, a-
firma o estudo da Market Analysis(9) , atribuir ~ q~eda de sua participa--
ção relativa apenas ã sua estrutura parcialmente arcaica, mas também a ou
·tras caus s associadas :

dft.~ ç{~h)

1) acentuada ascensao nos preços dos produtos alimentí
cios no mercado interno -- em média o conjunto dos prudutos alimentícios
industrializados aumentou 270% entre 1969. e julho de 1975, contra uma el~
vação de 255% do custo de vida de são Paulo e de 192% 'no Rio de Janeiro;

2) baixo jndice de crescimento da oferta de produtos
agropecuários os esforços públicos para apoiar o setor agropecuário no
Brasil. só trarão resultados a médio e longo prazos. Até lá deverão conti

.nuar os desquilÍbrios entre a oferta e a procura de muitos produtos agro-
pecuários;

3) aumento do volume de exportaç.ões em detrimento da
.oferta doméstica as exportações tem não só provocado escassez interna
de alguns produtos, corno também aumentado os preços internos, dadas as
elevadas cotações internacionais de alguns deles. o Governo tem usado
muito timidamente o confisco cambial para evitar esta influência nos pre-
ços internos;

4) concentração da renda da população brasileira, que

(8) - Sgarbieri, Valdemiro C., !lÃ Contribuição da indústria de alimentos
para a solução de prob~emas nutricionals", l.lepartamentode Planeja-

.mento Alimentar e f\1utrlçao,F.E .A.A., DNrCN\'p, p. 2.
- Dp. cit., p. 62.{9)



.102 •.

restringe a expansão da demanda para aquela parcela da população que re-
presenta o maior potencial par~ o ramo, não só pelo grande número de pes-
soas, como também pela elevada propensão a consumir bens alil!1entares.Este
assunto, contudo, é bastante controvertido, havendo também os que afir-
mam ter havido melhoria no poder aquisitivo da população de baixa renda
apesar da concentração.

Eu citaria ID41S um quinto fator, que.é a falta de infra
estrutura de transportes e de instalações para estocagem e conservação de
alimentos.

~IDS nem tudo é pessimismp no ramo. Acredita-se, por
exemplo, que a excepcional safra agrícola de 1976 e os. bOTI$ preços dos
produtos nos mercados intêrnaclonais devam aumentar o lucro de grande par
te das empresas. E de ~cordo com levantamento do setor(10), o seu ritmo
de crescimento vem acompanhando e até mesmo superando a média do cresci--
mento industrial brasileiro, com base no consumo de energia elétrica.

Mais importante, porém, para o sucesso do setor ê a con
sideração do que no relatório da Market AnalysisCll) se chamou de falta
de adaptação da indústria alimentícia às características do mercado brasi
leiro. Segue à colocação Uma receita para as empresas poderem reduzir os

"riscos inerentes ao ramo: observar os mercados fornecedor e comprador p~
ra poder planej ar as compras, 'gerir cautelosamente os estoques e sobretu--
do, .adaptar continuamente as linhas de produtos aos mercados prioritários

i' visados.

Agindo desta fonna, poderão obter melhores resultadOs
dentro da tendência, já apontada, de crescimento relativo do conSUTIlO de
alimentos.industriaÍizados. Como afirmâuID empresário do setor: ~O mer-
cado interno esta sendo orientado para um consumo cada vez maior de 'ali-
mentos industrializados. A participação destes alimentos na dieta do
brasileiro cresceu· de menos de 10% no início da década de 60, para mais
de 20% atualmente,,(12).J

Mas pàra que os fatos possam continuar neste rumo, se-

(10)
(11)
(12)

"O futuro já começou para fabricantes de alimentos", Tendência, se
tembro, 1976, p. 54.

- Op. cit., p. 97.
Negócios em·Exame, 26/1/77, p. 21.
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gundo depoimento de outro empresário (13)., a indús tria de alimentos deverá
encaminhar-se para a massificação de recursos, isto é, para grandes compa. -
nhias que se permitam custear programas de investimentos diretos na in-
fraestrutura agrícola, de aperfeiçoamento de tecnologia e controle de
qualidade, e de escala de produção e consequente barateamento dos custos,
possibilitando a competição com os preços dos produtos "in natura" e a
expansao das vendas no mercado internacional. Será indispensável, no en-
tanto, o apoio das autoridades encarregadas de dotar o .Brasil de modernos
e racionais sistemas viários, desde as rodovias interioranas e as ferro-
vias, ate aos portos devidamente equipados.

Assim, continua, o desafio que toda a comunidade indus
trial precisa enfrentar na produção de alimentos e na sua preservaçao em
economia de escala, só poderá ser vencido pelo trinômio Governo-Agricultu
ra-Indústria. As condições e perspectivas da agricultura já foram vistas
anteriormente .. E a atuação e objetivos do Governo serão analisados na
próxima seção.

o estudo da Market Analysis(14) aponta em sua conclusã
qu~ o aumento de vendas será tão maior, quanto mais hábil for a empresa--em enetrar nas faixa-s mercado de menor poder de compra. Sugere, para

r .---_

isto, além da adaptação do composto mercadológicoãs características des-
,~e segmento, que as empresas complementem suas linhas', visando economias
de escala na produção e sinergias na organização de vendas e na distribui
ção,acompanhadas de uma política depreç6s voltada mais ao volume e. ao '.(
combate ã concorrência, do que a margens unitárias elevadas ..

~

Gostar~a de ressaltar que o teste desta hipótese ê jus
tamente um dos objetivos do meu trabalho, a ser desenvolvido mais à fren-
te.

Após a rápida caracterização da indústria alimentícia -
no Brasil vejamos, antes de discutinnos o seu papel na solução do problema
da desnutrição, as vantagens que ela traz para o sistema em análise, 'de
produção de alimentos, e para a economia como ~n todo.

(13) -·Tendência, op. cit., p. 54-55.

(14)-. Op. cit., p , 202.
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Empresários do ramo disseram em cOnferência(lS), que "ti
indústria não so difunde a tecnologia, mas estimula a elevação da oferta
agropecuária, pois ê reconhecida a'sua capacidade em ativar e organizar
os mercados de matérias-primas, insumos e força de trabalho dos quais se
abastece ••. Absorvendo a colheita das lavouras, processando-a e assegu-
rando condições de estocagem, articulando e regularizando o suprimento fí
sico, a indl~tria alimentícia desempenha estratégica função de otimização
no aproveitamento da produção e ampliação das disponibilidades prováveis
para o consumo". Fundamentaram a colocação, citando como exemplos recen-
tes do fenômeno no Brasil, os crescimentos vertiginosos na produção de.. .Clt.ricos , oleaginosas, tornates e frutas tropí.caí.s , entre outros.

Outro empresário afirmou(16) que a industrialização per
mite aumentos de produção e garantias ~e preços mínimos para a agricultu-
ra, minimizando o tradicional problema de um excesso de demanda provocar
excesso de oferta agrícola.

Também Sgarbieri(17) destaca a importância da indústria,
aGmesmo tempo em que prega a necessidade de sua descentralização,apontan
do inclusive uma'série de vantagens daí decorrentes

\ .

"Urna expansao da .indúst rí ade alimentos no Bras i.L'Ldiz ,
-,"poderá contribuir consideravelmente para o fortalecimento da agricultu--
ra, para o melhor aproveitamento dos alimentos disponíveis, para a reelho
ria do estado nutricional das populações, e para a aber!ura de novos mer-
cados de exportação". Mima, contudo, ser imprescinçlível que a expansão
se dê defuma ordenada, evitando-se também a concentração nos grandes ce~
tros urbanos. E enumera uma série de benefícios que poderiam'ser obti
dos :

1) nescentralização das indústrias com deslocamento ,para as regiões pr~
d ' d .... . (18)utoras e materla prlIDa ;
ContribuÍção para o zoneamento agrícola;
Redução dos custos no transporte da matéria prima;

2)

3)

(16)
(17)
(18)

- Hauer, Marcos A. e outros, "Possibilidades e ers ectivas da Indús-
tria de Alimentos", .Curso da ssocaaçao dos Diplomados a Escola
Superior de Güerra - Delegacia.do Estado do Paranã,1974, p. 21-23.
Tendência, op. cit., p. 63.
Op. c.í t , , p. 3-4. . .' ,

- Vai de encontro ã idéia do Governo de incentivar a criação de pe-
quenas agroindústrias jillltOàs fontes de matérias primas, como ve-
remos na próxima seção.

(lS)
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4) Melhor aproveitamento dos resíduos industriais;
5) Redução dos problemas de poluição nos grandes centros industriais;
6) Estabelecimento de mercado seguro e estabilidade dos preços para os

produtores;
7) Uso efetivo da mão de obra, com a criação de novas oportunidades de

emprego;
8) Melhoria do poder aquisitivo da população rural;
9) Incentivo a outras atividades comerciais resultantes da criação de

uma estrutura regional de prestação de serviços às indústrias;
10) Lucros à economia nacional, quer pela exportação de produtos alimen-

tícios, quer pela substituição de produtos antes importados; e
11) Obtenção de produtos industrializados de melhor qualidade pela utili

zaçao de melhor matéria prima.

Talvez seja conveniente,a esta altura,caracterizar um'
pouco o alimento industrializado, e apontar suas vantagens e desvantagens
em relação ao produto "in natura", tendo em vista o objetivo de otimizar
a disponibilidade de alimentos de qualidade adequada e apreços condi zen-

..tes com o poder aquisitivo da população.

Os alimentos industrializados foram definidos em agosto
de 1940 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos -~eles
,preparados e processados de maneira a aperfeiçoar o seu valor nutri tivo ,
reduzir os custos, proporcionar ma~or facilidade no preparo das refeições
e melhorar a sua aceitabilidade e conserVação".

i :

Sgarbieri(19) acrescenta ainda o fator sanidade destes·
produtos, tanto em relação aos·agentes patogênicos, como aos tóxicos. Pa
ra evitar a proliferação de microorganismos que causam doenças, ou sim-
plesmente deterioram os alimentos, afirma, a indústria lança mão de méto-
dos como a desidratação, o frio, os agentos químicos inibidores, a pasteu
rização ou a esterilização total. O método a ser empregado vai depender
da natureza do produto. Mas o importante, continua, é frisar que a .indíis

tria moderna possui meios de proceder a estes tratamentos de maneira con
trolada, de modo a garantir as propriedades sanitárias do alimento, com

.um mínimo de degradação'dos nutrientes essenciais .

. O fato de dispor dos meios necessários à manutenção da

(19) ~. Ibidem, p. 4.
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boa qualidade dos alimentos não tem, porém, sido suficiente para evitar
a disseminação de alimentos contaminados, como ocorreu recentemente com
as massas, o leite e a água.

o alimento pode ficar contaminado tanto no processarne~
to industrial, como na.distribuição. O Secretário da Saúde de são Paulo,
Walter Leser, acredita, todavia, que o grande fator responsável pela má
condição sanitária dos alimentos tenha sido a inexistência, nas indústrias
alll1entÍcias, de laboratórios de controle de qualidade, tanto das maté
rias primas como dos produtos finais.

De acordo com o Documento Abril 2 (20), diante da Impos
sibilidade de se fazer a coleta e a anális~ de amostras de todos os gene-
ros e produtos alimentícios consumidos pela população, os técnicos respo~
sáveis por sua fiscalização acreditam ser a elaboração e implantação lme·
diata de uma rigorosa legislação sobre os padrões de qualidade dos alimen
tos em geral, a única maneira eficaz de proteger a saúde do consumidor.

\

Um ponto constantemente levantado quando se fala em in-
dustrialização, é a perda de valor nutritivo dos alimentos. Segundo Sgar
bi~ri(21), perdas do valor nutritivo ocorrem durante o armazenamento dos
alimentos não processados, durante o processamento indust'rial e, princi
palmente, durante o preparo doméstico (22) . Os nutrientes mais sujeitos

" "a degradações e perdas do valo;, nutátivo sao as vitaminas e proteínas.

Os cereais, por exemplo, sofrem inicialmente um benefi-
ciamento acompanhado ou não de moagem, antes de serem armazenados. O ben~
ficiamento normalmente já concorre para a diminuição do seu valor nutriti
vo. No".caso do arroz, por exemplo, após a eliminação da casca faz-se o
brunimento, que consiste na eliminação da película n~rron que envolve os
graos . Com essa película eliminam-se grande parte das vitaminas e mine
rais essenciais, bem como algumas das proteínas de melhor qualidade do
grão (23) . Portanto, o arroz brunido (branco) tem menor. valor nutritivo
que o integral. "A parte eliminada inclui também o germe que contêm, aiém
das vitaminas, o óleo. Essa porção constitui o farelo "que poderá ser usa

(20) - Op. cit., p. 129.
(21) - Op, c í t ., p . 4.6. " N(22) -"Ele apresenta dados, ibidem, p. 17-18, paY~ mostrar que o prep~-

ro domestico prejudica mais o valor nutrinvo do que o preparo ill

" dustrial. , "" "
(23) - Ver" 'notação sobre. arroz parboi1izado na seçao 3.4 ..
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do para a extração do óleo. ou diretamente, em raçoes animais.

Problema semelhante. afirma Sgarbieri, ocorre com o
preparo da farinha de trigo, que, dependendo do grau de extração, irá con
ter maior ou menor proporção de vitaminas e sais minerais.

Portanto, as partes mais nutritivas dos cerais, inclusi
ve da soja, corro já foi visto, são destinadas às rações animais, ou até
inutilizadas, numa prova concreta da irracionalidacle dos nossos habitos
e mesmo de irresponsabilidade social daqueles que produzem ou que contra
Iam a produção de alimentos.

Os processamentos industriais de maior eficácia na .pre
servaçao de alimentos e dos nutrientes. Inc Iuem a desidratação, a pasteuri
zação e a esterilização (a desidratação consiste. na utilização de calor
para a eliminação da água dos alimentos e Inat.ívaçâo de catalizadores bio
lógicos - enzimas que concorrem para as reaçoes de deterioração).

Nas sociedades desenvolvidas os alimentos semi-prepara-
dos, especialmente os desidratados e supergelados, vem tendo grande ace~
tação, dada a conveniência de seu uso.' .Pode-se prever, a partir daí, l.UTIa

.impor'tância crescente também no Brasil, desde que os .principais obs.tâcu
)os.ã sua aceitação pelo nosso consunúdor sejam superados: nâbitos, qua-
lidade e preço. E essa ressalva ficou clara recentemente quando se soube
da venda da Supergel edo fechamento da Coinpal. Ambas as .empresas, ao
que p!lrece'.pagaram o preço do seu pioneirismo, ao tentarem introduzir um

•. (24) .novo hábito no pals. Acredita-se, contpdo ,que o seu erro resida na
tentativa de simplesmente transplantar para o Brasil urna experiência bem
sucedida nos Estados Unidos. Os alimentos fogem um pouco aos nossos hábi
tos. Também a qualidade, função da tecnologia e das matérias primas uti-

.lizadas, e os altos preços, fruto de urna produção quase artesanal, tem di
ficultado o ~ucesso dos supergelados no país. Ps indústrias, todavia, ~
dem vir a representar um grande consumidor para os alimentos
dos, na medida em que tiver êxito o esforço empreendido pelo
que o trabalhador receba alimentação na empresa.

Mas além da qualidade, como já vimos, o preço é funda-~

semiprepara
Estado para

. .

(24) .. Ver depoimento em Negócios em Exame, 12/10/77, p. 47.
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mental, em se tratando de alimentos para as classes baixas. Vejamos en-
tão quais os fatores que contribuem para o encarecimento dos produtos in
dustrializados, dificultando a 'sua concorrência com os produtos "in natu-
ra" no abastecimento a este mercado.

Um primeiro motivo ê a concentração de quase 60% da p~o
"dução brasileira no Estado de são Paulo, o que eleva os custos de trans
porte e comercialização, encarecendo os produtos nas demais regiões. t~
futura descentralização das indústrias, conforn~ apontado anteriormente,
poderia gradativamente eliminar o problema.

.•. d deocí d .•. (25) .•Uma ser i e e epoímerrtos e empresar i.os ,nos da uma
idéia dos demais fatores que oneram estes produtos

o rendimento do transporte, principalmente do
ferroviário que, comparativamente, é no Brasil, três a quatro vezes mais

_oneroso do que nos países onde as ferrovias tem melhor estrutura ..• Essa
situação adversa de transporte conjugada com a alta carga tributária que

_recai nas operaçoes industriais torna os produtos alimentícios gravosos";

. (2) "A embalagem, que corresponde a cerca de 20% dos
custos do produto acabado, é o fator que mais onera a industrialização de
alimentos" ;

~
"Os preços dos produto~ agrícolas , todavia, ainda-

sao um obstáculo ã exportação de alimentos industrializados. Eles n&o
sao competitivos no mercado .írrternací.ona'l. Nos países vizinhos a matéria
prima ê sensivelmente mais barata";

a "Além do preço, que e- aIto, as embalagens estão es-
casseandono mercado, o que provoca tantas dificuldades que, por vezes,
somos obrigados a suspender temporariamente a fabricação de determinados
produtos ',';

~ Segundo um fabricante de pao, encarecem o seu produ
to: a distribuição (devido aos incessantes aumentos do preço da gasoli--

.na). a manutenção dos veículos, a escassez de vendedor~s de bom nível, a
embalagem e a falta de escala de produção, dado o baixo consumo de pao
pelo brasileiro;

(25) .: 'Iendencí.a , ?p. cit., p . 53-73.



.109.

6) "Em alguns casos há maior dncidência do custo das
matérias-primas; em outros, dos materiais de embalagem. No nosso caso,
predomina a influência da matéria-prima, principalmente da soja, devido
ao aumento de preços decorrente da demanda no mercado externô";

7) Também a insuficiência na oferta de algumas maté-
rias-primas foi indicada como uma dificuldade paTa a industrialização de
produtos agrícolas;

8) Para outro empresário os fatores que mais oneram a
industrialização dos alimentos atualmente são, em primeiro lugar os cus-

'tos dos transportes, seguidos da armazenagem;

,9) Uma,empresa especializada em alimentos infantis diz
encontrar dificuldades no abastecimento de produtos agrícolas, principal- .
mente no que diz respeito à uniformidade no fluxo de matérias-primas, em
termos de quantidade, qual idade e preços. Isto tem causado flutuações de
preços ·e descontinuidade na produção, e impedido uma progranaçâo rígida

.da produção para prazos mais dilatados. Plém disto destaca os problerras
de embalagem, de custos financeiros e de custos de comercialização como
os mais onerosos na industrialização de alimentos na atualidade nacional.

Do qu~ foi dito acima depreende-se ·que as maiores

i·

culdades dos produtos industri;llizúJos relacionam-se com o abastecimento
de matérias-primas agrícolas, e com.os custo~ de .comercialização, desta-
cando-se no último caso as embalagens e os transportes. Mas para contra-
baiançar todas estas dificuldades, e dar aos alimentos processados alguma.
condição de concorrer com os produtos primários, existem as vantagens as-
sociadas aos primeiros, entre as quais, cabe destacar:

conservabilidade, facilitando armazenagem e transporte;
facilidade de preparo;
regularidade de.oferta, evitando oscilações acentuadas de preços;
possibilidade de balanceamento calôrico-proteico-núnero-vitaniíÍ'üco;·
menor perda de valor nutritivo no preparo; .
aproveitamento de excedentes agrÍcolas~ evitando perdas de safra e
proporcionando preços mais acessíveis na. entressafra; !
possibilidade de obter produtos com maior grau de sanidade. .

~'yro Teixeira, dí.retor da D;i.visãode Processamento de
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Alimêntos do ITAL, é da opinião(26) de que o produto industrializado pod~
rã competir em preço com o produto "in natura" ~ principalmente, na entre~
safra, quando este último é mais caro. Além disto, também ele ressalta -
que os produtos enriquecidos podem ser competitivos ~m qualquer época,de~
de que se compare os preços com base no valor biológico. E estes produ
tos, diz, são indicados principalmente para as camparulas institucionais ,
onde se requerem combinações específicas de nutrientes.

Vejamos então, como os alimentos industrializados podenl
colaborar na alimentação das classes baixas, e em que circlIDstâncias pode
riam fazê-lo.

S d . T d~ . (27) -egun o a revlsta en enCla ,a populaçao brasileira
ainda dã preferência ao consumo de produtos naturais, o que se justific
decerto modo pelas condições climáticas de um país onde se colhem flU-
tas, verduras e legumes durante o ano todo, ao contrario da Europa, por
exemplo, onde a necessidade de estocar alimentos estimulou sua industria-
lização. Além disto, o reduzido poder aquisitivo da maior parte da popu-
lação brasileira, - cerca de 70% também influi nas baixas taxas de
'crescimento da índústria de alimentos.

Por outro lado, de acordo com Sgarbieri(28), o entu-
siasmo e a expectativa em torno do sucesso dapar t ic ipaçâo da .indíist ria -:-

'- 'de é..'~imentosno cornbate à subnutrição em países em desenvolvimento ,_tem~-
se baseado em algumas suposições que na pratica tem revelado um otimismo
exagerado. O principal destes pressupostos é o de que a indústria teria
a.se~ dispor os conhecimentos técnicos indispensáveis ,à críação, e produ
ção de alimentos, não apenas nutritivos, 'mas 'também ace itaveis pelo consu
midor necessitado, a um preço que este teria condições de pagar.

Em 1966, continua, a maior parte
internacionais de alimentos dava 'início a pesquisas
vistas à descoberta de alimentos proteicos de baixo

das grandes companhias
de laboratório com
custo; e hoje,- apesar

de mais de 100 projetos ja terem sido iniciados, e dezenas de novos produ
tos ja terem sido desenvolvidos, não se pode dar inuito va.1or aos resulta-
dos obtidos. A principal causa deste insucesso pode ser atribuida à inca

(26) - Segundo depoiffientoem entrevista que me concedeu.
(27) - Op. cit., p. 53.
(28) - Op. c i.t., p , 8.
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pacidade de se descobrir urna solução cqnci1iatôria entre a finalidade' em-
presarial do lucro e um produto cujo baixo custo permita a sua aquisição
e consumo em grandes quantidades pelos necessitados.

Conforme foi-me dito por Lygia Pereira, nutricionista -
do ITAL. as experiências com produtos enriquecidos no mundo tem falhado
por prescindirem de uma preocupação mais ampla, além do aspecto nutricio-
nal -- nao davam a devida atenção à aparência, às características organo
1épticas, a facilidade de preparo, aos hábitos, e mesmo ao preço.

Há ainda o já citado "efeito demonstração", que faz I
com que as pessoas mais pobres procurem consumir os produtos destinados à
população ~is abastada, dificultando a introdução de quaisquer alimentos
que forem desenvolvidos especificarnente para o seu uso.

Também Alan Berg, autor de "The Nutrition Factor,,(29)
diz que nao houveram no mundo alimentos industrializados enriquecidos bem
sucedidos,com duas ,exceções -- 'uma ~a América Central e uma em Hong-

.:Kong -- e atribui o fato ao seu alto cus to . Berg,
seu desenvolvimento e recomendou inclusive ao ITAL ,
tarefa.

contudo, é a favor do (
que se empenhasse na '.,)

Para Yaro GandraC30), a indústria deve se preocupar em
desenvolver produtos baratos e nutritivos. o objetivo básico é 'obter um
preço baixo, mesmo que,não se consiga a qualidade nutritiva desejada,pois
Um enriquecimento completo tornaria o produto muito cáro, e consequente--
mente inacessível às classes baixas. E agora, continua, a Indíistrí.a tem
a garantia de que o Governo comprará quantidades razoavelmente constantes
de alimentos para os diversos programas que vem desenvolvendo.

se )
baixas

via mercado -- isto é, que disputam a renda dos consumidores nos pontos
de venda, juntamente com os demais produtos -- daqueles que chegarão a
elas pelo caminho institucional -- programas de alimentação, penitenciá--
rias e Forças Armadas, entre outros. Neste último caso a aceitação é bem

Gostaria de chamar a atenção para a necessidade
tratarem de forma diversa os produtos que se destinam às classes,

de

(29) - Editorá: The Brookings Institution, 1973.
(30) - Informação que obtiv~ em entrevista já citada.
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mais fácil, pois se elimina de certa forma a resistência provocada pelosI
habitos alimentares e pelo preço.

As empresas, contudo, devem dedicar-se com maior afinco
ã primeira modalidade, que deverá representar uma oportunidade de mercado
bem superior ã segunda~ dada a impossibilidade de o Governo atender dire-
tamente a mais do que uma pequena parcela da população pobre, ou de aten-
de-la a níveis satisfatórios. Para tanto devem procurar produzir alimen-
tos pouco elaborados, em grandes quantidades, aproveitando-se de econo
mias de escala para reduzir custos e preços.

Infelizmente a indústria alimentícia ainda esta voltada
basicamente para o atendimento das classes média e alta. Principalmente
aquelas empresas, que melhores·condições teriam de produzir alimentos ba-
ratos -- as empres~ grandes, sobretudo, as multinacionais.

Segundo Sgarbieri(3l), o custo final de um alimento \In
dustriatizado ê função do grau de desenvolvimento da indústria e da tecnO

·.logia empregada. Quanto maior a indústria, e quanto mais avançada a sua
teçnologia, tanto mais econômica sera a sua produção.

i·

Mas as grandes empresas, na medida em que exploram prin
,~ipalmente o mercado mais abastecido, tem utilizado esta vantagem, nao p~
ra reduzir os preços dos alimentos, mas para aumentar seus lucros. E mui
tas vezes nem tem conseguido economias de escala satisfatórias, por expIo
rarem mercados restritos. Além disto, o seu fácil acesso, principalmente
da~ multinacionais, ã inovação tecnolÓgica, tem-lhes servido de estímulo.
para que procurassem uma diferericiação de mercado atrávés da sofisticação
de seus produtos. .('

Eduardo Ker ts z , do IPEA, vem corroborar a idéia quando
diz(32) que nos últimos dez anos ·as empresas multinacionais tem pesquisa-
do novos tipos de produtos, mas principalmente dietéticos: que sao vendi
dos a preços altos.

Esta constatação infelizmente tira um pouco do otimismo
de uma das conclusões do estudo da Market Analysis(33) , que diz serem as

(31) - Op . cit., p ..6.
(32) - Informação obtida em entrevista pessoal em Brasília.
(33) -'Op . cit .., p , 61.
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empresas multinacionais as ITklisagressivas do setor moderno e as que acen
tuarão os processos de modernização do ramo. Estas empresas deveriam a-
daptar seus objetivos ã realidade brasileira, e mesmo que não queiram fa-
zê-lo em prol de uma causa social, que o façam em benefício de· seu pró-
prio interesse futuro.

Por outro lado, também as indústrias levantam um argumen
to em seu favor, quando se fala de responsabilidade social, e que fica
bem caracterizado na seguinte' colocação de Sgarbieri (34) ':'

'Não há nada que a industrialização possa fazer quandol
o poder aquisitivo é tão baixo que mesmo a aquisição de alimentos "in na-
tura", em quantidades suficientes, 'é impossível. Neste caso, a única so-
lução viável seria uma mai~r interação Governo/indústria. Esta se dis \
pondo a operar com menor margem de lucro em certos produtos de baixo cus- 1
to e o Governo agindo firmemente através de uma política de incentivos ,me I'
nor índice de taxação dos produtos e da importação de equipamentos, quan-
do necessário, financiamentos, ao lado de campanhas de promoção e educa-
ção sobre a importância dos alimentos nutritivos de baixo custo".

"

Mais adiante escreve: "Sem incentivos governamentais a
indústria não poderá utilizar a sua capacidade técnica na ,elaboração de
produtos nutritivos que venham a ser objeto de uma 'demanda significativa
por parte das classes necessitadas ('..paralelamente, apresentem margem de
lucro. Parece evidente, â luz da eXperiência passada e das análises mais
recentes, que .o Governo, assim como' a Indiis tria , devem dedicar mais ener-
g~a'e 'talento, dando início a um programa, de cooperação franca e ampla
na solução dos 'problemas, se o que se tem em vista é uma contribuição em-
presarial no terreno da riutrição".

Reivindicações deste tipo são constantes rio meio empre-
. . (35)sarial~ como o mostra malS esta a segulr :

" faz-se necessário um esforço pro~ocional-educativo
.para modificar os hábitos de consumo da população e, assim, supri -la de

produtos mais convenient~s. Este esforço promocional-educativo para modi
ficar habitos, pelo tempo e custo requeridos, e por sua'própria natureza,

(34) -Op. cit., p , 6.(35) _ "Possibilidades e Perspectivas da Indústria de Alimentos" ~ op. ci t. ,
.. p.. 25-26.
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está·fora do alcance econômico das empresas, devendo, por conseguinte,ser
de iniciativa governamental ... Como os mercados a serem atingidos sao
de baixo poder aquisitivo, e os preços fator decisivo no sucesso do pro-
grama, é mister identificar fórmulas de redução de c~stos dos produtos,me
diante incentivos~iciais, tais como eliminação ou redução de impostos,f~
cilidades creditícias, compensações fiscais e mesmo a concessão de subsí-
dios, sempre que o alcance sócio-econômico os justificar. Igualmente lm-
portante é garantir um clima de segurança para os investimentos, entre
outros, pela eliminação da desconfiança que frequentemente envolve o rela
cionamento Governo-empresa".

Outro industrial do ramo declarou(36) que o relaciona--
mento com q Governo tem melhorado gradualmente, e que a classe empresa
rial atuaria de bom grado como uma espécie de conselho consultivo do Go-
vemo, .o que contribuiria para se chegar em mui tos casos a soluções mais
harmoniosas e realistas.

Também na pesquisa de campo que realizei os empresários
,deixaram transparecer claramente a necessidade de wn maior entrosamento -

Governo/indústria, de modo a que a união de esforços possa levar a resul- ,
tados mais gratificantes para ambos os lados.

Por mais procedentes que sejam' 'todos estes pedidos,' no
ta-s.:.às vezes, porém, uma certa desinformação de alguns empresários" .o
que fica evidenciado na sugestão(37) para que o Governo faça algwn inves-
timento na área de pesquisa alimentícia e no treinamento de pessoal, para
desenvolver programas que poderiam ser 'vendidos ou cedidos aos industr~s.

Diante de tal reivindicação, pergunto se este empresá
rio algwna vez já ouviu falar do Instituto de Tecnologia de Alimentos, ou
da Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP, ou de outros órgãos
que talvez também se dediquem' à pesquisa na área de alimentos. O problema
que as entidades de pesquisa nonnalmente enfrentam, é justamente o pouco
interesse dos empresários pelos trabalhos desenvolvidos. ,Faz-se ~ecessá-
ria, então, nãosô uma melhor divulgação da pesquisa que vem sendo reali-
zada, mas também uma menor passividade ria iniciativa privada, no sentido
de procurar saber dos recursos à sua disposição e dos seus compromissos
para com a sociedade.

(36),- Negócios em Exame, 23/3/77,' p. 29.
(37) - Tendencia, op. Clt., p. 70.
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Acho oportuno, então, caracterizar rapidamente as ativi
dades do ITAL, considerado o mais desenvolvido dos Institutos de Tecnolo-
gia de Alimentos da América Latina, no intuito justamente de difundir o
seu significado e valor potencial para a indústria. Dedica-se à pesqui-
sa e desenvolvimento de tecnologia para o setor alimentar, compreendendo
os métodos e técnicas de preparo, armazenamento, processamento, embalage~
distribuição e utilização dos alimentos. Mantém também um setor de trei-
namento que tem por finalidade melhorar o padrão técnico do pessoal liga
do à pesquisa e à indústria no campo alimentício. Este setor proporcio-
na estágios para profissionais e pessoal das indústrias, ministra cursos
intensivos e extensivos para a formação de pessoal técnico especializado,
além de manter convênios com universidades.

Entre as finalidades do ITAL , uma das principais é a de
prestar assistênci~ tecn~lógica às indústrias de alimentos e outras insti
tuições, direta ou indiretamente, sob três fo~as(38): dando assistência
direta na solução de problemas específicos, respondendo a consultas, ela
borando estudos no ITAL ou na. própria indústria; e, indiretamente, atra-
vés de publicações e separatas de divulgação técnica; (b) elaborando lo
tes de produtos com marca e rótul~, do interessado, para pesquisa de mer

.cado; e (c) realizando análises de produtos, distribuindo novos prod~
tos, fermentos, ênzimos e outros, para serem empregados n'a indústria de
.alimerrtos e af.ins--

As instalações do ITAL permitem -realizar estudos preli~
\ nares de operações unitárias para desenvolvimento dos processos de fabri-

caça0 em escala industrial. As caracter!sticas de funcionamento de qual
quer tipo de equipamento. de processamento podem ser ali estudadas com es-
tinativas de rendimento e de consumo, sob condições operacionais diversas,
além de poder-se estabelecer a melhor especlficação de equipamento para
cada finalidade, no sentido de economizar tempo, matérias-l:-'rirnase mão-de-
obra ..

Entre os serviços que o ITAL oferece podem ser citados
ainda os seguintes exemplos específicos

análises química, bi~química e microbiológica das matérias-primas agr~
pecuárias e seus produtos in~ustrializados;

(38) - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, livreto de apresentação, Cam
- . pirias , 1972.
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avaliação sensorial de alimentos processados;
controle de qualidade de produtos processados e estabelecimento de pa-

·drões;
trabalhos de desenvolvimento nos setores de conservas, preservaçao pe-
lo frio, congelamento, fermentação, desidratação de alimentos, panifi-
cação e massas alimentícias;
orientação sobre amadurecimento artificial de frutas sob condições con
troladas de temperatura e umidade;
formulação de alimentos ricos em proteínas e de baixo custo;
aprimoramento de produtos alimentícios tradicionais;
assessoramento técnico em transporte e manipulação de frutas e hortali
ças, armazenamento de grãos, tubérculos e materiais pulverulentos.

Além de outras pesquisas de interesse para o desenvolvi
mento da indústria alimentar brasileira.

(39) .Segundo Roberto Cobbe , assessor de programaçao do
ITAL, a maior parte das pesquisas realizadas no instituto ainda são finan

.ciadas pelo Governo, e publicadas em boletins e coletâneas, o que as faz
cair em domínio público. E esta divulgação sem restrições parece desesti
mular os empres~rios de utilizarem as pesquisas; principalmente quando-
se trata do desenvolvimento de novos produtos, dado o livre acesso de con
cor-rentes aos mesmos dados. Por este motivo,· e pelo interesse das indús
trias em resolverem problemas· específicos ligados à sua produção, deli-
neou-se uma tendência de crescimento rápido da pesquisa contratada direta
mente pelas empresas, que naturalmente tem a vantagem do sigilo. A maior
parte desta pesquisa visa aperfeiçoar os produtos existentes, ou os pro-
çessos 'para produzi-los, sendo pouco comUm o interesse por novos produ
tos, que fujam ao habitual, como produtos enriquecidos de baixo custo. De
uma lista de 84 trabalhos encomendados ao ITAL (40) , menos·de dez porcento
se preocupam de algmna forma com aspectos nutricionais, o que poderia ca-
raçterizar uma falta de sensibilidade das empresas com reiação ao proble-
ma de alimentação das classes baixas. Deve ser considerado, contudo, que
a ofensiva maior do Governo para a solução do problema. é recente, e que

. - ,as empresas demoram um certo tempo para vencer a me rcaa e lançar-se em
novas experiências.

Afirma Cobbc que aproximadamente 90% das indústrias que

(39)·- Dados obtidos quando de minha visita ao ITAL.
(40) - ''Trabalhos realizados .pelo ITAL.sob contrato com indústrias", mi-

.meogTafado: .
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tem procurado as pesquisas do IT"\1 são de capital privado nacional. As
de capital estrangeiro tem tecnologia própria e só raramente encomendam
algum trabalho, muito especÍfiéo.

As nrultinacionais, diz, poderiam entrar no mercado de
massa com grandes vantagens de preço, em função das reduções de custos
que podem obter com sua tecnologia. Talvez no· futuro elas venham a se
interessar por este mercado,. dadas as suas d ímensôes .

Analisarei com mais detalhes os interesses e as possí-
veis vantagens de empresas multinacionais ou nacionais, na exploração das
'camadas inferiores da população, quando da exposição dos resultados da mi
nha pesquisa de campo.

De qualquer forma, os investimentos em pesquisa alimen-
tícia no Brasil deixam a desejar, e uma das causas parece ser a nao exis
tência de patentes para alimentos no pai s . Poucas empresas se aventuram
a arcar com as despesas de pesquisa e desenvolvimento do mercado, sabendo

...que serão seguidas pela concorrência a custos bem menores. Só o fazem
aquelas que realmente tem entre seus objetivos o pioneirismo no mercado .
Normalmente são aquelas que têm condições de tranSformar uma situação de
incerteza em uma de risco calculado, e assim enfrentar com maior seguran-
ça as reações do mercad9.

"

De luna maneira geral, afi~a C~bbe, o empresário nacio
nal ainda nao se sensibiiizou de que tecnologia é um fator de competição.
E· isto se deve, em parte, ao fato de o mercado brasileiro ser ainda pouco
exigente qUffiltOà qualidade dos produtos.

A'tecnologia é também crucial para a particiapção da in
dústria nos programas de alimentação do Governo. Segundo Eduardo Kertsz,
do IPEA, com a tecnologia existente não é possível obter produtos indus
trializados que sejam atraentes para o·PRONAN, em termos de preços.

Mesmo assim, ele acordo. com outro técnico do IPEA, o PRQ
· NAN deverá utilizar produtos industrializados, por motivos como entressa-
·fra, transportes e armazenagem.

Mas para que a indústria possa participar destes progra
· mas no. grau por ela desej ado , ou até desejável para o país, faz-se neces-

sario um·maior cntTosamento entre o Governo e os empresários, no sentido
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de haver mais diálogo, estabelecimento de objetivos comuns e a conjugação
de esforços.

Naturalmente os produtos "in natura" também têm um p~
pel fundamental a desempenhar'neste contexto. Mas a existência de alimen
tos processados que atendam aos objetivos estabelecidos, permitiria a for
mulação de uma política de alimentação mais eficiente, na qual cada produ
to seria utilizado quando suas vantagens comparativas em relação aos de-
mais assim o recomendasse.

Parece que existem já iniciativas industriais no campo
de alimentos enriquecidos de baixo custo, e contrariando parte das conclu
sões anteriores, é justamente uma empresa multinacional que mais vem sen-
do citada pela imprensa.

o próprio presidente da Nestlé afirrnou(4l) constituir o
lançamento, em novas bases, de amplos programas de nutrição e alimenta-
ção, estímulo bastante forte para a indústria de alimentos. Outra fon

"t~(42), cita mais ~ comentario seu neste sentido:

" estamos numa incessante busca de soluções, prepa-:

rando a empresa, segundo os planos do Governo, para enfrentar a explosão
dem?gráfica ... acredito que as proteínas vegetais texturizadas e as
'proteínas 'de soja vão atender ã demanda de alimentos proteicos c:; qual i.da
de e a preço razoável".

~:;asvej amos o que foi feito de concret o , De acordo com
Sérgio B~aga(43), chefe de novos produtos da empresa, ela estaria em 1975
concluindo os primeiros estudos 'de viabilidade de um projeto para o lança
mento de produtos derivados de soja no mercado brasileiro. A grande difi

,culdade encontrada porém, se relacionava ã necessidade de eliminar o gos-
to e cheiro desagradáveis do grao.

Já em setembro de 1976 a Nestlé estava principiando a
produção de proteína texturizada de soja, em fabrica instalada no inte
rior do Estado de são Paulo, resultado de associação com empresa america
na detentora de tecnologia na area.

(41) - Negócios em Exame, março/i976, p. 13.
(42) - Tendencia, op. cit., p. 60.
(43) - Negoclos em Exame, novembro/197S, p. 17.



.119.

A proteína texturizada, segundo a reportagem na revista
Tendência (44) , não telnsabor n~m coloração, podendo ser adicionada anurne
rosos alimentos, ou utilizada para fazer por exemplo, bifes, .hamburguers,
ou molho à bolonhesa para macarronada.

A Nestlé, continua a mesma fonte, já iniciou entendimen
tos em Brasília para o fornecimento do produto ao Governo, que poderá
usa-lo na merenda escolar ou na dieta dos hospitais.

Resta verificar se estes produtos realmente
aos requisitos esperados ~e preço e qualidade.

atenderão

mente apáticas.
Mas as empresas nacionais também não permaneceram total

(45) -A CICA, por exemplo , vem aumentando os recursos des-
tinados ao desenvoJvimento de produtos proteicos, tendo concluído projeto
de um molho proteinado de macarronada para a merenda escolar. E a INBASA
lançou uma linha de alimentos para combater estados carenciais de nutri
çao.

i"

Existem até empresas dedic~das especificamente a este
mercado. ~ o caso da Nutrimental, que fornece alimentos especialmente de .
senvolvidos para suprir carências nutricionais de .grupos 'vulneráveis,como

~scolares, gestantes, nutrizes, pré-escolares e trab~lhadores. Sua produ
ção é consumida prioritariamente pela Campanha Nacional de Alimentação E~

colar, pelas Forças Armadas, refeitÓrios·e cQzinhas industriais. Segundo
um diretor da empresa(46), ela procura desenvolver toda uma .tecnologia· -
própria, capaz de dar aos alimentos o máximo de qualidade proteica,com
bom paladar, e sempre a cus to reduzido. E diz ainda ser o mercado dos
mais estimulantes.

Estas iniciativas demonstram o interesse pelos progra-
mas oficiais de alimentação. Mas parece-me que ainda falta uma maior
adaptação aos objetivos do Governo e as características ·do mercado de mas
sas , principalmente, se no futuro as indústrias desejarem explorar dire--
tamente o seu enorme potencial. Falta também um esforço constante de
aperfeiçoamento tecnológico, fundamental para possibilitar a fabricação
de alimentosapropriàdos a nossa população.

(44) - Op. cit., p , 60.
(45) ~ Ibidem, p. 68.
(46) .,: Ib idem, p. 76.
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3-2-3. CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES

No capítulo anterior já chamei a atenção para a visível
tendência de atribuir a desnutrição basicamente ao baixo poder aquisitivo
da população marginalizada. E de propor a distribuição de renda como me-
dida mais eficaz para a solução do proplema.

Realmente o poder aquisitivo está associado ao grau de
nutrição, e pode ser considerado uma causa fundamental do precário padrão
de vida da população pobre. Mas certamente .nâo é a única.

E não podemos querer. resolver problemas através de abor-
dagens parciais. ~ necessário partir de wna análise mais ampla, que in
corpore ao modelo tm1tas variáveis quantas for possível identificar,sejam

·elas econômicas, estruturais, culturais, biológicas ou psicossociais. Na
conclusão do próximo capítulo tentarei montar este modelo, ou pelo menos

'. re.Iací.onar as variáveis consideradas de importância .

..Mesmo, porem, que o aumento do poder aquisitivo nao re
solva por si só o problema, ele é,como já vimos, fundamental. Mas' é .ne-

,-cessário lembrar que a distribuição de renda não é a única forma de alcan
çá-lo, nem a mais conveniente.

c:lâ sabemos que o poder aquisitivo é: função tanto da ren
da como dos preços dos bens consumidos[Jrartindo ~ntão de um nível de ren
da fixo, pode-se obter um incremento na capacidade de compra através de
redução no preço dos bens -- com um tabelamento oficial, por exemplo. Mas
para que essa redução nos preços não comprometa o sistema produtivo, é ne
cessárlo que se reduzam custo~.ou, que o Governo subsidie determinados a
gentes ou fatores. Dado, porém, o artificialismo e o alcance limitado do
subsídio, desconsidero-o para fins dessa análise.

través de
r~vemos, pois, buscar reduções de custos do sistema, a-

aumento na sua eficiência. Isto implica em

lQ) - para alimentos "in natura":

(a)' aumentar a produtividade pela utilização de
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fatores modernos, pois, como já vimos, os inswnos tradicionais nao possi-
bilitam retornos satisfatórios, mesmo sendo alocados de forma quase ótima
como vem ocorrendo;

.
(b) baixar as perdas de alimentos, que ocorrem

tanto na colheita como no transporte e na armazenagem;

(c) aumentar a eficiência do sistema de distri--
buição; .

29) - para alimentos industrializados:

(a) aumentar a produtividade através da utiliza-
çao de tecnologia mais aperfeiçoada e de maiores escalas de produção;

(b) usar matérias primas n~is baratas, a exemplo
da soja e do milho, na fabricação dos alimentos;

(c) aumentar a eficiência dos intermediários,me~
..mo que o problema sej a aqui menos grave do que para os alimentos "in natu

ra" ;
(d) desenvolver novos esquemas de produção que

.permitam a obtenção de alimentos mais baratos. A agroindústria talve~ s~ .').
ja um exemplo. ~
'>:.. •

Estes resultados devem ser buscados principalmente para
WIE. cesta de. alimentos básicos, que atendam convenientemente as necessid~
des biológicas das camadas menos favorecidas da populàção, de modo a qU$,
?-traves da redução de preços se aumente sua utÚidade marginal em relação
aos demais bens que possam disputar a renda destes consumidores. Obtería-
mos assim dupla vantagem :

1- aumento do poder aquisitivo; e
2- ma ior eficiência na alocação da renda.

Essa cesta deveria ter preços tabelados', de preferência
para as diversas etapas do processo de pIudução e distribuição, de modo
a exigir a participação de todos os integrantes do sistema no esforço de
racionalização, e garantir a transferência dos benefícios obtidos ao con-
sumidor final..

o tabelamento nao seria necessário s~ o sistema como um
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todo se conscientizasse de que o lucro total é função não só da margeln
unitária, mas também do vo lume de vendas. Uma redução nos custos e na
margem de lucro unitária poderIa levar a preços mais baixos e consequente
mente a UJPa dilatação do mercado,principalmente pela incorporação de no-
vos consumidores. E essa expansão nas vendas certrunente proporcionaria -
um lucro total maior do que o obtido inicialmente.

Não creio~ todavia, que se 'possa convencer a todos des
se fato. Daí a necessidade do tabelamento.

Mas vejamos algumas observações que convém fazer sobre
'a eficiência do~stema~e as recomendações no sentido de melhorá-la.

Apesar de ~ produtividade agrícola no Brasil vir evo-
.Iui.ndo a uma taxa entre 2% e 3 % ao ano, o que é mui to, o seu nível é ain·
da bastante baixo. A incorporação de fatores modernos à produção, como
foi mostrado no decorrer do capítulo, está ainda longe de representar es
forço suficiente para fazer frente às necessidades do país.

A modernização de nossa agricultura é ainda incipiente
e de certa forma precária, não só em termos quantitativos, mas também qu~
litativos. Basta lembrar que o crédito rural, por exemplo, cresceu a uma
taxa anual de 27,7% entre 1969 e 1975, enquanto o crescimento da produção

'-agr Icol.a não ultrapassou a 2,7%. I'~csrnoque parte dos investimentos fei-
tos tragam retornos somente a longo prazo, a.diferença gritante entre es
tas taxas de crescimento sugere no mínimo uma falta de controle e fiscali
zaçao na aplicação das verbas."

Tão ou mais importante do que aumentar a produtividade
agrIco.l.a,é a obtenção de um melhor desempenho por parte dos .irrtermedi â->

rios. Foi dito que os custos de comercialização representam em média 60%
dos preços finais. ao consumidor, o que parece responsabilizar mais os 1n-
termedí ár ios cb que cs produtore s pela baixa produtividade do setor . Faz-
se necessário, pois, um rígido controle do Governo sobre a comercializa--
ção, bem como a concepção de sistemas de distribuição ~ais curtos (com

·menos participantes) e mais eficazes, especialmente para atender o merca-
·do popular. Algumas idéias vem sendo desenvolvidas, como já tive oportu-
·nidade de mencionar, mas é importante que a iniciativa privada ·também pa!..

ticipe deste esforço.
Também em termos de -política de preços, de pesquisa, de
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transporte e armazenagem, veln se tomandomedidas úteis, mas muitÍsslmo

ainda deve ser feito, haja visto as críticas que constantemente se ouvem
daqueles que se sentem prejudicados pelo sistema.

As principais conclusões e recomendações envolvendo os
produtos específicos que analisei, vão a seguir:

Trigo Mais importante do que aumentar a produção in
terna é reduzir o consumo, por dois motivos :

19 - o Brasil tem desvantagem comparativa na produção
desse cereal. O nosso custo de produção é mui to aIto, principalmente pe-
la. fal ta de terras próprias para a cultura .. A menos que se consiga aumen

tar a produtividade e reduzir custos, pela incorporação de fatores moder-
nos, principalmente de sementes apropriadas ao ~osso clima e solo, talvez
convenha desincentivar o seu cultivo em benefício de outras culturas mais

·rentáveis e apropriadas ao país;

29 - o baixo.valor nutritivo <io trigo não o recomenda
como alimento básico para a população. Urge então complementá-lO, ou até
substituí-lo por 'outros produtos como seja, milho e colza, e quem sabe
até por proteínas monocelulares, na fabricação de pães e massas alimerití-

"cias. Na medida em que o desenvolvimento da tecnologia o permita, estas
fontes altenlativas de proteínas devem ser misturadas ao trigo em quanti-
dades crescentes, até o ponto em que se possa, quem sab~, dispensá-lo. Pa
Ta que isto seja possível, todavia, é necessário elim~nar totalmente o
subsídio ao trigo, ou melhor, repassá-lo a estes outros produtos, de modo
a não prejudicar o poder de compra do consumidor pobre.

Considerando os aspectos acima, parece-me mai to mais
oportuno buscar a tão discutidaautosuficiência via redução de consumo,do
que através de aumento de produção.

O esforço a ser feito deve visar, então, concomitante--
mente, a redução no consumo e o aumento de produtividade, e nao o incre
mento da produç~o a qualquer custo.

~oja - Temos aqui. quatro objetivos a alcançar: aumen-
to de produtividade, do consumo interno, de produção, e racionalização do

'consumo.
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o nível técnico da nossa produção de soja é bastrulte
satisfatório, comparado ao das. demais culturas desenvolvidas no paÍs.Além
disto o Brasil apresenta condições propícias para o seu culttvo. Todavia,
é necessário aumentar a produtividade, que foi de 1700 kg/ha em 1975, com
parada à média americana de 2663,06 kg/ha para o Meio-Oeste no mesmo pe-
ríodo.

Igualmente importante é tornar o sistema de escoamento
mais eficiente, o que envolve transportes, armazenagem e embarque do pro
duto, e mais especificamente :

as perdas que ocorrenl no transporte e na armazenagem;
o congestionamento nos portos, e a demora para embarque;
a falta de capacidade de armazenagem e de transporte; e"
a utilização apenas marginal de meios de transporte mais econômicos co
mo ferrovias e hidrovias.

Foi visto "durante a exposição quanto estes fatores pre- "
judicam a safra e encarecem a"soja no Brasil.

•..O segundo objetivo refere-se a expansao do consumo lll-

terno, especialmente do humano, que não deve estar ultrap.assando a 0,5 %
da nossa produção. Devemos por isto procurar todas as formas possíveis
'de enriquecimento de alimentos conv~ncionais, atentando naturalmente sem-
pre para o fato de não contrar"iar os hábitos alimentares da população. E
o Instituto de Tecnologia de Alimentos garante ter ou estar desenvolvendo
o "konow-how" técnico necessário ao alcance desta meta.'"

...... .Concomitantemente, porem, e preclso difundir o consumo
de alimentos que se ,caracterizem por alto v~lor nutritivo e baixo custo,
mesmo que fujam de certa forma aos hábitos existentes. A forma mais con-
veniente de fazê-lo parece ser através da via institu~ional e dos progra-
mas de alimentação em massa, especialmente da merenda escolar, dada a fa
cilidade"de crianças adotarem novos hábitos, e o efeito multiplicador da
medida sobre as famílias correspondentes~

Para facilitar a incorporação da nova tecnologia, contu
do, o Governo deveria conceder incentivos fiscais e/ou creditícios aos
produtores envolvidos.

Dentro d.este objetiv"oé necessário destacar a iniciati-
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va governamental de obrigar a mistura de 5% de farinha de soja ã de tri-
go, a partir do primeiro semestre de 1977. :g contudo wna medida isolada
e até tímida, para que se possam esperar resul tados express ivos. O assun
to certamente merece maior importância e medidas mais significativas, a
começar, talvez, por wna alteração nos regulamentos do DIPOA, que tem
inibido a mistura da soja nos alimentos convencionais.

Também deve haver a preocupação de desenvolver varieda-
des de soja voltadas mais para a produção de proteínas do que de óleo.

Como terceiro objetivo estabeleci o aumento de produção
em si, seja ele proveniente de maior produtividade, de expansão da fron-
teira agrícola, ou de utilização de terras anteriormente dedicadas a ou
tras culturas.

O aumento de produção é necessário para que possamos in
crementar nossas exportações, atender convenientemente as indústrias' de
extração de óleo e de raçoes, e,'como já mencionei, permitir um sensível
alimento no consumo de soja pela população do país.

\ .

Cumpre destacar, no entanto, a necessidade de definir
uma política para a soja, principalmente em termos de'utilização do produ
,to,-para que o sistema produtivo possa planejar convenientemente suas ati
vidades.

i . Finalmente, a racionalização do consumo é de suma lIDpor
tância.

Sabendo que para cada 1 quilo de proteína de soja fome
cido a animais obtém-se no máximo 0,3 quilo de proteína animal, e que 100

.gramas de soja fornecem cerca de 400 calorias de' energia e de 30 a 40 gra
mas de proteínas, enquanto 100 gramas de carne fornecem de 200 a 250 calo
rias e entre 20 e 25 gramas de proteínas, chega-se ãconclusão de que ali.
lnentar o gado com soja, é no mínimo uma medida irracional e incompreensí-
vel do ponto de vista nutricional.

Além disso, o fato de se conseguirem 456 gramas de pro-
teína de soja por hectare, e apenas 58, gramas de proteína de boi na mesma
área, desrecomendaria o investim~nto na pecuária, apesar da pequena dife-
rença de qualidade entreos.ntitrientes·de origem animal e os da soja, nao
.fosse a questão dos hábitos alimentares que valorizam exces-siv3nlente a
carne ..
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De qualquer fonna, tendo em vista estes dados, é impre~
cindÍvel que se substitua a carne pela soja, na medida do possível, seja
em nusturas ou até com produtos puros de soja (aplica-se também ao leite).

Em suma, a racionalização do consumo deve ser buscada
., .no man1ffiOcom tanto empenho quanto for dedicado aos aumentos de produção

e produtividade.

Milho - Apesar de ocupar a maior área de cultivo do
país, o milho nao tem recebido muito apoio e vem sendo produzido basica--
mente com fatores tradicionais. Por isto os aumentos de produtividade
tem sido pequenos, não permi tindo ainda uma. média superior a 1600 kg/ha ,

contra os 5600 kg/ha colhidos nos Estados Unidos.

Além da baIxa utilização de insumos modernos, alguns
erros tem prejudicado a produção de milho: pl.anti.oem época errada; rota
ção de terras com culturas impróprias, como o feijão; e sistema de co-

. lhei ta descontínuo.

Todavia o Ministro da Agricultura acredita que com se-
mentes melhores, espaçamento e adubáção corretos ..- não aumento de ut;i.li-
-zaçao ; apenas aplicação correta o país poderia, com a mesma área, du-
plicar sua produção.

Parece não ser, pois, muito difícil aumentar aeflciên-
cia desta cultura, em parte talvez, pelo·béi.ixíSsimo nível da nossa produ-
tividade.

Se é verdade que se procurará repetir com o milho o
boom da soja, segundo depoimento de Paulinelli, então estaremos dotando o
país de um recurso inestimável para o combat~ à desnutrição.

No entanto, também aqui é necessário racionalizar o con
sumo, o que, para a solução do problema alimentar, talvez. seja mais impo~
tante dó que aumentar a produção.

o consumo interno vem experimentando grande incremento
nos últimos anos, nlas principalmente em função do crescimento da indÚs-
tria de rações'. O COnsUITlOhumano é ainda bai.xiss ino , apesar do aI to va-
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10r nutritivo do míIho.. Novamente os hábitos alimentares constituem bar-
reira para uni melhor aproveitamento dos recursos ã nossa disposição.

o milho, porém, como a soja, pode ser misturado a ali
mentos convencionais, sem mudanças perceptíveis nas suas características.,
Para isto são necessárias duas medidas :

1- eliminação dos subsídios ao trigo, que desfavorecem
o milho em termos de preço. (Com o aumento de produtividade o milho tam-
bém se tornará mais competitivo);

2- desenvolvimento tecnológico, para evitar que o mi
lho altere organolépticamente os alimentos aos quais for adicio11ado. Já
existe uml processo que parece levar a resultados bastante satisfatórios :
a gelatinização.

Um maior consumo de milho pela população é, pois, dese-
jável sob tres aspectos :

social: por poder contribuir significativamente para combater a
fome;
biológico: dado o valor nutritivo do produto;
econômico: por contribuir para uma menor. evasão de divisas, na mer-r

,~dida em que substituir, o trigo no pão' e massas' alimentícias.

Naturalmente o'aumento de produtividade é fundamentaI -
para que os preços dos produtos ã base de milho não fujam ao poder aquisi

,
tivo da população pobre.

Feij ão: Como no caso do trigo ,temos aqui um excesso de
consumo que obriga a importações, e UTIlabaixa produtividade.

o feijão ê talvez'o alimento mais típico e a maior fon-
te de nutrientes da nossa população, principalmente das camadas mais bai
xas, o que desrecomenda uma decisão precipitada de redução de consumo.Ain
da mais, considerando o fato .de ser ele produzido em"grande parte por pe-
quenos agricultores, que teriam seu poder aqui.sitivo comprometido com um
desestímulo ã demanda.

Em função disto então, talvez o maior esforço deva ser
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dirigido a um 'aumento de produção, especialmente via melhor produtivida--
de, que ainda não alcançou os ~OO kg/ha, muito abaixo do nível de outros
países: 1350 kg/ha nos EUA e 1330 kg/ha no Japão, por exemplq.

A baixa produtividade deve-se novamente ã aplicação mí-
nima de Lnsumos modernos, atribuível no caso a~s seguintes fatores:

1- alto rlSCO da cultura: grande vulnerabilidade a va
riações climáticas, e a ataques de pragas e doenças;

2- produção pulverizada: pequenos produtores,com bai-
xo nível educacional e baixo poder aquisitivo, dificultam a modernização;

3- grande número de intermediários,' que agravam o pro-
blema;

4- oscilações de preços, ~ue contribuem para aumentar
a insegurança do produtor.

As medidas a serem tornadas para a solução destes proble
mas sao as seguintes

l-pesquisa genética para desenvolver variedades mais
resistentes;
" 2- apoio aos pequenos prcdutores , incluindo: fonnação
educacional básica, principalmente em termos de nutrição, higiene básica
e aprimor~~ento profissional, que redundarão 'em maior produtividade; faci

I li~ades creditícias ã incorporação de insumos model~os, acomparuladas ne-
cessariamente de assi.stênc ia técnica; ,garantia de escoamento da produção
a preços compensadores. Mas imprescindível é que haja uma triagem
para a escolha dos produtores que devam receber o apoio, além de urna as-
sistênc ia quase permanente a eles, para evitar que o retorno a este .inves

timent.o seja excessivamente baixo. Devem ser selecionados aqueles produ-
toresque demonstrem pelo menos um grau mínimo de aptidão e motivação pa-
ra o trabalho,' imprescindíveis a um possível sucesso de produtores autôno
mos. Os trabalhadores rurais que não tenham tido a capacidade de por si
sós formar urra pequena lavoura, dificilmente o farão com ajuda externa. -
Desviarão os recursos e'abandonarão a gleba aSSDTI que não receberem lnais
apoio. O melhor que 'se pode fazer por eles' é dar-lhes melhores condições
de trabalho como 'trabalhadores volantes, e fazer votos para que o sucesso
de outros minifundiârios lhes sirva de exemplo e motive para a criação- ,de lavouras proprlas;
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3- maior controle do Governo sobre os canais de dis-
tribuição, e·especialmente a criação de canais mais curtos;

4- formação de estoques regu1adoT~s e política de pre-
4' •ços mlnlmos que estimule a produção.

Com estas providências teríamos nao só um aumento na
produtividade e na produção do pequeno agricultor, mas incentivaríamos
também a produção em larga escala do feijão, o que certamente contribui--
ria para uma rápida modernização do setor e a auto suficiência a curto pra
ZOe

Mas será que uma maior produtividade e a autosuficiên--
cia seriam capazes de reduzir os preços do feijão a um nível que condiza
com a capacidade de compra do consumidor pobre? Receio que nao. E por
este motivo volto novamente a ressaltar a necessidade de se utilizarem
fontes de nutrientes mais econômicas.

A soja, como feijão, é a primeira alternativa a ser
considerada. Pode ser misturada ao feijão comum, sem provocar alterações,
de aparência e de gosto que possam dificultar a sua aceitação. Parece-ffie
que ainda existem algumas dificuldades técnicas impedindo uma difu~ão pIe
na desta mistura, que, no entanto, e~tão sendo e.studadas, e certamente se
'Tao r.'quacionadasem pouco tempo.

Além do preço 'sensivelmente mais barato do feijão soja,
e do 'seu valor nutritivo incomparavelmente maior, ele,contribui ainda pa-
ra um m~lhor aproveitamento biológico do feijão comum, .na medida em que
tomplementa seus nutrientes em termos de aminoácidos essenciais.

~ importante, então, que o Governo desenvolva uma legi~,
lação específica e talvez um sistema de incentivos para a área de alimen-
tação e nutrição, inclusive em termos de pesquisa, de modo a que a racio-
nalização do consumo de 'a'limentossej a mais rápida, e não fique sendo re
primida pela inércia de produtores, ou por hábitos de con~~o inaceitá-
veis.

Carnes: Truribémas carnes se caracterizam por oferta de
ficitária e preços muito elevados, possibilitando-lhes uma participação
apenas marginal no fornecimento de nutrientes à população de baixa renda.
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Se por um lado os preços impedem um consumo mais amplo
do produto, por outro os pecuaristas não se sentem suficientemente motiva
dos para aumentar a produção ao nível desejável. A forma mais convenien-
te de solucionar o paradoxo parece-me ser a obtenção ·de maior produtivida
de, e de uma intermediação mais eficiente.

produtiva
Os pecuaristas tem dispendido recursos de forma pouco

alimentando o gado com rações na entressafra,por exemplo
o que vem contribuindo para elevar seus custos. ~ necessário que suas ln
versões sejam mais eficazes. Deveriam investir em pastagens, que
tem retornos contínuos e evitam awnentos desnecessários nos custos.

permi
Na

medida em que a fazenda de criação for visualizada e gerida como urna em-
presa, muitas outras oportunidades de reduç~o de custos e de aumento de
produtividade serao encontradas, que possibilitarão uma queda nos preços
da carne.

Naturalmente os pecuaristas ·devem ser motivados a fazer
investimentos em seus negócios, através de vantagens creditícias ou fis-

'.cais, acompanhadas sempre de assistência e controle de algum órgão respon
sável, para garantir a canalização correta das mesmas.

Volto a destacar a idéIa que considero fundrunental,face
.a .existência de um amplo mercado latente para produtos alimentícios: urra
redução no preço provoca aumento na demanda, principalmente da população
pobre, onde a elasticidade preço e renda da demanda é mui to alta. Ass i.m,
mesmo que a margem de lucro unitária caia, o lucro' total poderá crescer
com a diferença no volwne de vendas. Em'termos financeiros isto signifi-
ca que quanto maior a produção, menor a parcela de custos fixos que deve-
rá ser absorvida por unidade produzida. E a redução teoricamente poderia
chegar ao ponto em qúe os preços de vend~se aproximassem dos custos va-
riáveis, custos estes também já reduzidos com a escala de produção. Natu-
ralmente o pecuarista teria que cuidar para que os custos fixos, sejam
eles de produção, administrativos ou financeiros, não se el.evassem de for
ma a comprometer os ganhos de produtividade decorrentes de uma maior esca
la.de produção.

Os pequenos pecuar i.stas , por outro lado, deveriam org~
n:i.:zar-seem cooperativas, e receber incentivos especiais do Governo para
poderem concorrer com os grandes ..

A escassez na entressafra t.em sido um dos problemas crô
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nicos do setor. Com a implementação dos estoques reguladores, todavia,
a questão vem sendo contornada, runenizando as oscilações de preços que
aumentavam o risco do produtor.

Também a substituição espontm1ea que vem ocorrendo da
carne bovina por outros tipos de carnes tem contribuído para controlar o
problema de escassez e preços. ~ necessário incentivar o desenvolvimento
da produção de carnes subst~tutas, e sincronizar o fluxo de oferta destes
produtos com a estacionaiidade da oferta de carne bovina. Isto se aplica
especialmente ao pescado, onde a nossa produção se caracteriza por méto-
dos de captura primitivos, e criação ainda em fase experimental.

Dificilmente, porém, poderemos esperar alterações signi
ficativas neste quadro a curto prazo. Daí a necessidade novamente, de lu
tar em outras frentes, especialmente na das fontes 'alternativas de nutri
entes.

\ '

E~iste já a carne pura de soja que poderia muito bem
ser consumida pela população. ~'ÍaS o problema dos hábitos desrecomenda
uma mediíla iniciÇli tão abrangente. Todavia, co~o já mencionei, a soja
pode ser misturada ã carne de forma imperceptível, sem alteração signifi-'
cativa do valor biológico do alimento.

Essas mis turas já vem sendo feitas em pequena escal.a ,

~ uma oporttmidade, no, entanto, que deve ser explorada da forma mais am-
pla p~ssível. Para que isto seja viável, além d~ 'já citada necessidade -
de alterar os regulamentos do DIPOA, é imprescindível' conseguir com que
as indústrias utilizem a soja para reduzir os preços dos alimentos e nao
para aumentar sua margem de lucro, como vem ocorrendo no Brasil.

Leite: Temos no leite uma situação bastante semelhante
ã das carnes. Preços muito elevados p~ra que toda a população possa con-
sumi-lo em quantidades suficientes, e baixa produção pela falta de preços
estimuladores. Produtores reivindicam,aumentos de preço e extinção do t~
belamento, enquanto o país precisa de uma produção_maior a preços menores.

Numa época infiacionária, e principalmente pelo baixo
poder aquisitivo da população, devemos procurar na redução de custos e au
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mento de produtividade, e nao na elevação de preços, wna. fonte de maio-
res lucros ao produtor. Estaremos assim aumentando a produção e incorpo-
rando parcelas crescentes da população a este mercado.

A baixa produtividade do setor é consequência, princi
pa1mente, da pequena utilização de insumos modernos -- atribuída ao nível
cultural dos produtores, e a dificuldades econômicas de utilização destes
insumos -- e da incerteza dos produtores pela continuidade das políticas
do Governo, como consequência da experiência vivida nas últimas décadas.

Lm esforço para equacionar o problema deveria procurar
entre outras coisas :

1- propiciar ao pro~utor condições de aperfeiçoamento
cultural como já mencionei;

2- fornecer assistência técnica eficaz;

\ .

3- oferecer facilidades creditícias para a aquisição
dos insumos modernos e para investimentos. É importante, repito, que a
uti1izaç~o destas facilidades seja controlada màis rigorosamente, para
evitar ou pelo m~nos reduzir os desvios e desperdícios que ainda ocorrem
hoje a níveis inacreditáveis;

4- incutir um c1bna de segurança no setor com relação
à política Governamental. Naturalmente isto só será possível se realmen-
te houver uma política planejada para Um período mais longo.

o Governo já vem tomando medidas, em termos de preços ,
de assistência técnica, de abastecimento e de crédito -- o INANpretende
inclusive facilitar ainda mais o crédito ao pecuarista.

Mas o problema do lei te é bas tant;e complexo, com a pro-
dução sendo estrangulada pela industrialização, e esta. pela distribuição.
Não basta,. pois, pensar só na produção ..

Usinas·de pasteurização criadas sem os necessários estu
dos sobre a potencialidade das bacias leiteiras e dos.mercados consiJmido-
res -- pTincipalmente no Norte e Nordes te v+ c, concent raçâo excessiva
de usinas em algumas areas provoc;ando .ociosidade nos transportes e equipa
mentos no Sudeste e Sul sao apenas duas das incongruências existen

. .

tes na fase de beneficiamento.
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Recomendações preliminares podem ser feitas no sentido
de

1- nao conceder facilidades para ampliar as indústrias.de leite existentes nas proximidades dos grandes centros consumidores, e
proibir a instalação de novas unidades;

2- incentivar novas indústrias a se instalarem nos no-
vos polos de produção do país, em especial nas bacias leiteiras da Região
Centro-Oeste, hoje em condições de suprir as necessidades também das re-
giões Sul e Sudeste;

3- transferir o ônus do transporte do produtor à usilla
que hoje cabe ao produtor, ã usina, para que esta terula um maior interes-
se em reduz i-lo;

4- incentivar a criação de projetos integrados, desde
a armazenagem no produtor até a distribuição, passando pela produção ,como
forma de reduzir custos e preços, entre outros.

Devemos, de todas as formas, nos valer das condições
propícias do país para a pecuária, seja esta leiteira ou de corte. O fra-
co desempenho "do setor, contudo, não recomenda que esqueçamos produtos

'~ubstitutos também para o leite de origem animal. ~ oportuno, por isto,
citar o leite de soja, dadas as suas caracter Ist.icas positivas

'- " está-se "desenvolvendo Uma tecnologia bastante avanç.§:.
da para a sua produção, que já permite quase eliminar o gosto estranho
das primeiras amostras obtidas. Na mistura com o leite de vaca talvez o
p!oblema seja superado;

maior conservabilidade do produto;
valor proteico semelhante ao do leite animal;
possibilidade de obter um custo bastante baixo" com"

Uma produção em escala inc1ustriai (1 kg de soja permite obter 5 litros de
leite) .

Com a utilização deste recurso estariamos criando condi
çoes de mais rapidamente alcançar o nível mínimo de COnsWIlO recomendado -
pelo INAN, de 146 l/hab/ano, mui to acima do atual nível de consumo do
país.
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Além da soja, dispomos ainda de outras alternativas nao
convencionais para a produção de nutrientes, em termos tanto de novas
áreas a serem exploradas, como' de novos produtos.

Existe, por exemplo, grande esperança, na região dos
cerrados, onde contudo~ a irrigação é indispens~vel na maioria das vezes.
Além disto, são necessários grandes investimentos para a recuperação dos
solos da região, tarefa que, na opinião dos produtores~cabe ao Governo
por três razoes :

1- magnitude do investimento necessário;
2- retorno lento deste investimento; e
3- interesse nacional n9 assunto.

o risco 'decorrente destes fatores toma imprescindível,
então, que cada empreendimen to no local parta de um estudo de viabilidade- .econOffilcaque compare custos e receitas marginais.

Em termos de novos produtos convem destacar a colza,
,'oleaginosa com teor de óleo e proteínas superior ao da soja. ~ cultura

de ,inverno que poderá substituir o trigo no revesamento com a soja e den-
tro em breve deverá ser já produzida em escala econômica.

, Por outro lado, as proteínas monocelulares talvez repr~
sentem 'a maior promessa para o' futuro em termos de alimentos nao conven--
cionais. São algas, bactérias, fungos' e leveduras. As algas, consumidas
já em vários países, podem ser utilizadas para enriquecer outros alimen-
tos. As leveduras vem obterido também muita atenção pela possibilidade de

, ,

serem aproveitadas industrialmente. O que mais ünpressiona nestes micro-
organismos é sua velocidade fantástica de multiplicação. São n~ito malS
eficazes na produçãó de proteínas do que'as'plm1tas e animais superiores:
um bezerro de 50 quilos sintetiza apenas O,5 quilo de proteína em W11 dia,
contra até 50 toneladas sintetizadas no mesmo tempo por 50 quilos de leve
dura.

Independeúte, porém, de todas as poss.ibilidades de que.. .-dispomos para aumentar a disponibilidade de alimentos no pals, vimos Ja
que a nossa produção 'é suficiente para sustentar mais do que llO milhões

,de pessoas. Existem naturalmente as expor taçôes que .absorvem parte desta,
produção, além dos rebanhos , que.,na medida em que não se alimentam de pas
tagens,passam a ser antieconômicos em tennos 'nutricionais: produzem sen-
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sivelmente menos nutrientes do que consomem durante o seu crescimento~

Estes fatores todos nos levam a crer que existem condi
çoes, até propícias, para se resolver o problema. Falta Wn1 decisão malS
firme, um maior empenho, e talvez a conscientização de se tratar de uma..area fundamentalmente interdisciplD1ar e interprofissional.

Indústria: Cabe às indústrias alimentícias papel dest~
cado neste esforço, principalmente 'em termos de abastecimento urbano.

o setor, contudo, nao vemcorrespondendo às expectati--
vas, seja em'termos de produtividade, seja de adaptação às característi--
cas do mercado brasileiro.

A baixa produtividade média pode ser atribuída basica-
mente aos seguintes fatores:

1- pouca modernização tecnológica, principalmente en-
tre empresas bras~leiras, que não dão valor à tecnologia;

2- custos industriais elevados, especialmente no que
se refere a matérias-prilnas (dificuldades de abastecimento em termos de
quantidade e preço), materiais, energia, serviços de t.erceiros c te despe-
sas com trabalhadores em domicílio;

3- altos custos de comercializ~ção; que podem ser atri
btiidos aos transportes e embalagens;

4- pequena escala de produção da maioria das empresas
do ramo, que carecem também de "konw-how" administrativo.

Algumas medidas a serem tomadas, como necessidade de
maiores investimentos em tecnologia, wnplanejamento integrado com o se-
tor primario, desenvolvimento de embalagens mais baratas, criação de meca
nismos,de apoio ao pequeno empresário, entre outras, são dedutíveis dos
próprios problemas apontados.

Depende, porém, de empenho e criatividade a obtenção de
soluções não convencionais como a sugestão de indústrias investirem dire-
tamente na infraestrutura agrIco la para diminuirem sua dependência do se
tor pr imàrio , ou a descentralÍzação das urridades produtoras, para junto
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das fontes de matérias-primas como forma de reduzir custos de transporte .

o aumento de produtividade possibilitará ~11a maior lu-
cratividade ao setor, que deverá apressar o 'seu ritm~ de expansão.

g necessário, no entanto, que essa expansao ocorra de
forma interessante ao país.

,~~smo que as empresas tradicionais (basicamente unida-
des pequenas, familiares, de capital nacional) ainda dominem o mercado em
número e volume de produção, as empresas modernas (médias e grandes, des-
tacando-se as estrangeiras) vem gradativamente conquistando novas fatias
do mercado e deslocando as primeiras. Está havendo com isto um aumento
na produtividade média do setor, que não atende, todavia, de forma plena,
às nossas necessidades, pelos seguintes motivos : ~

~ a expansao das empresas grandes às custas das peque

nas aumenta o nível de concentração econômica; o que de certa forma con-
flita com os objetivos sociais adotados pelo Governo;

" C:!3 as empresas modernas, mais eficientes' e produti--

vas, abastec~m principalmente as classes médias e altas, onde a rentabili
dade sobre as vendas é maior. Elas ,tem se valido de sua produtividade pa
ra aumentar lucros e nao para reduzir preços .' E'mui tas vezes nem tem uti

'- ,

lizal..oa tecnologia para obter economlas de escala, por fabricarem pYO~

tos sofisticados para parcelas restritas da população mais abastacla. A
observação se aplica com mais procedência às multinacionais, 4ue, segundo
vários pesquisadores, tem condições de obter custos mai s baixos .com a sua
~ecnologia.

Existe, pois, um paradoxo: o setor moderno, mais produ
tivo , capaz de baixar custos e preços em razão da escala de produção, aba~ ,
tece basicamente as classes de màior poder aquisitivo, onde não pode, mui
tas vezes,valer-se de sua capacidade instalada para reduZir custos, pela
limitação numérica do mercado que atende; por outro lado,o setor tradi
cional, menos eficiente~ abastece as classes baixas, que justamente neces
sitam de preços menores.

Para equacioná-lo, duas medidas sao necessárias

19 - ,conseguir com que o 'setor moderno abasteça com
intensidade crescente o ,mercado popular, e se valha de'seus recursos para
produzir alimentos ma.is baratos e adequados a este segmento;
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29 - propiciar condições para o aumento de produt iv í.da

de do setor tradicional apoio administrativo, tecnológico e financei--
ro -- e cuidar para que os benefícios gerados sejam repassados ao constuni
dor.

Estes resultados só serao alcançados com um esforço con
junto da classe produtora e do Governo. 1\ primeira cabe adotar objetivos
menos imediatistas e ao Estado, permitir uma maior participação do empre-
sário na elaboração dos planos e políticas para o setor.

Quanto ao argumento de, técnicos do INAN de que os ali
mentos industrializados dificilmente terão condições de concorrer com os
"in natura" no abastecimento às classes baixas, ,gostaria de destacar qua-
tro pontos para reflexão: -

1- se a comparaçao de preços for feita com base na
quantidade de nutrientes biologicamente assimiláveis, e nao no peso ou vo
lume, t.alvez os alimentos industrializados sej am mais baratos;

2- os alimentos industrializados enriquecidos sao esp~
cialmente indicados para campanhas institucionais, onde se requerem combi

o n~çoes específicas de,nutrientes;
3- os alimentos industriéüizados permitem, através de

'-misturas, o aprove ita'11ento de fonte~ não convencionais de proteínas, le-
vando a um melhor aproveitamento dos recursos à nossa disposição;

4- o alimento enriquecido, para ser bem sucedido, deve
considerar outras variáveis além do valor nutritivo: custo, qualidades
organol.êpt.icas, modo de preparo, conservação e efeito demonstração (nao
deve parecer um produto especialmente desenvolvido para o consumidor po-
bre). -

Da observação das questões aqul levantadas talvez depe~
da uma ma.ior participação da indústria de alimentos no esforço que vem
sendo feito para melhorar o nível alimentar da população, como será visto
a seguir.

lO
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3-3. PLANOS E PROGRAMAS IX) GOVERNO NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

A gravidade do problema da desnutrição no Brasil já foi aponta
da, e várias vezes mencionei a necessidade da participação do Governo pa-
ra a sua solução. Esta necessidade relacionou-se até aqui ao awnento de
eficiência dos dois setores 'analisados do sistema de produção de aliJilen
tos, quais sejam, a agropecuária e a indÚstria (incluindo, naturalmente ,
as infraestruturas correspondentes).

Dentro deste contexto,portanto, o Governo é co-responsável no
esforço de se aumentar a disponibilidade de alimentos - de qualidade e a
pr~ços adequados para a população brasileira.

Mas cabe ao Estado papel mais relevante no equacionamento do
prob Iema , que transcende aos aspectos até aqui levantados. Espera-se de-
le uma atuação mais ·direta e de maior alcance, com medidas de curto,médio

..e 'longo prazos. As primeiras visam remediar uma situação insuportável do
ponto de'vista sócial, e as demais tem por finalidade preparar o país pa-
ra que situações 'idênticas possam ser evitadas no futuro.

Conhecer as or i gens de um problema é fundamental para enf'rent á-

lo com sucesso.

Como já tive oportunidade de mencionar, nâo.hâ um consenso quan
to às causas da desnutrição, ou quanto ã causa principal, se é que existe.

Eduardo Kertsz, do IPEA, por exemplo, diz ser a renda o proble-
ma básico da desnutrição, e descarta qualquer outro motivo, especialmente
os hábitos culturais, para explicar a carência alimentar.

Já BIca Rosenberg da UNB diz que a população rural de "renda ze
ro", por exemplo, apesar de produzir para a própria subsistência, não se
alimenta dentro dos padrões mínimos necessários, l"rincipalmente devido a
seus hábitos culturais - as pessoas se satisfazem com Wlla quantidade mí-
nima, insuficiente, de alimentos ã qual estão habi tuadas , e não se esfor·
çam para produzir mais (1) •. Este. fato -í.ndica , que possivelmente um aumen-

. .

_ Veja-se a este respeito a explicação de Ra irnar Td.chers sobre a
"backward bending supp Iy curve" em Humos da Amcr i.ca Latln:1 - desen-
volvimcnto econômico e mudan<;a socÍ<:i'~,p. 29-3' .

(1)
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to na renda pouco inf1uiria em seu padrão alimentar, levando, isto Slm, a
gastos com bens supérfluos e talvez até a unl abandono da própria lavoura
de subsistência.

A corrente que vê na limitação da renda a dificuldade princi-
paI, todavia, parece bastante forte, corno o mostram mais os dois exemplos
a seguir,. o que aumenta o risco de se adotarem soluções apenas parciais, e
por isto distorcidas, para o problema ..

Urna pesquisa efetuada pelo Instituto Brasileiro de Economia
IBRE - da Fundação Getúlio Vargas, sobre consumo alimentar em conjuntos
habitacionais da COI-IABno Rio de Janeiro, e publicada em julho de 1975, -
concluiu que a alimentação da população pobre da nossa sociedade é inade-
quada tanto em quantidade quanto em qu~lidade, sendo as principais limita
ções o baixo nível de renda, e o grande número 1e pessoas que compõe a fa
mÍlia destes extratos inferiores de renda.

Por outro·lado, um artigo sobre nutrição publicado na revista
.:Planejamento & Desenvolvimento de dezembro .de 1975, cita a op ini.âodo Pre

. .

sidente da Sociedade Brasileira de Nutrição, Dr. Walter Joaquim dos San
tos, também no sentido de ser o baixo poder aquisitivo da população a
grande barreira para a solução do problema nutricional. Pois, ao .contrá

.rio.da maioria dos países em desenvolvimento ,diz, o Brasil apresenta ín-
dices bastante satisfatórios de crescimento da produção de alimentos, e
seu grande potencial neste setor perrnite que produza para o consumo de to
da a população e ainda tenha excedentes exportcÍveis. :Enquanto na maior
parte dos países em desenvolvimento o aumento de produção tem acompanha-
do de perto o crescimento da população, no Brasil tem havido um superavit
alimentar favorável, pois a população tem crescido cerca de 2,8% ao ano,e
a produção de alimentos de 6 a 8,0%. Portanto, afirma ele, o problema a-
limentar no Brasil está principalmente no setor de consumo. Nã~ é difícil
incrementar a produção de alimentos, como tem sido demonstrado com os re
sultados dos programas de incentivos ao setor agrícola através do aumento
de credito, ampliação do suprimento de .fertilizantes, pesticidas, semen-
tes melhoradas,etc .. O produtor brasileiro reage prontamente a estes incen
tivos.

A s?lução do problema ~limentar depende, portanto, segundo ele,
dos processos de desenvolvimento econômico e da distribuição de renda.
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Esta conclusão é acertada, mas de pouco valor operacional. Real
mente o desenvolvimento econômico, ~companhado de desenvolvimento social
e cultural, e uma distribuição da renda adequada, poderiam resolver o pr~
blema. Mas são objetivos de longo prazo e que, portanto, não atendem as
necessidades de curto prazo da população envolvida.

Apesar de faltar ainda uma abordagem interdisciplinar e mais am
pIa ao problema, existem já posições que o libertam da.dependência de so-
luções puramente econômicas.

Um parecer do INAN(2) , por exemplo, afirma estar o consumo ali
mentar condicionado pela produção de alimentos, pelo sistema de comercia-
lização e pelo nível de renda das famílias' consumidoras, entre outros fa
tores. E que o aproveitamento biológico dos alimentos ingeridos é deter-
minado, basicamente, pelas condições de higiene e saúde (água potável, es'
gotos, imw1Ízações, higiene e controle de alimentos), e pela educação em
saúde e nutrição.

José E. Dutra de Oliveira faz menção (3) a uma reportagem publi-
cada na Folha .de são Paulo sobre a alimentação do Manoel Salário ~únimo--
casado, com 4 filhos, morando em são Paulo e gastando o seu salário míni-
mo na compra de alimentos. ' Fazendo os cálculos do valor 'nutritivo da ali

.,mentação que ele compra, Dutra de Oliveira' concluiu que ela não supre as
necessidades nutritivas da família, e diz que, se ele fosse mais bem edu-
cado do ponto de vista nutricional e compras~e, por exemplo, o feijão so-
ja no lugar do feijão comum, economizaria cerca de Cr$IOO,OO mensais e
com a mesma quantidade de comida alimentaria melhor a sua família.

I'

Yaro R. Gandra, da FSP/USP, diz que para a eliminação das defi-
ciências existentes'deveria ser feita uma campanha, para conscientização
do problema de alimentação junto a todos os centros de decisão que pudes-
sem influir na sua solução -- empresas e entidades públicas entre outras.
Aponta também pata. a necessidade de cuidados no que diz respeito ao desen
volvimento de novos produtos, ã produção e ã comercialização, para evitar
estrangulamentos no processo. Por fim, lembra a já existência de uma po-
lítica neste sentido, a.cargo do INAN, e que lhe parece bem encaminhada,
em parte por seu caráter interministerial (mesmo que isto dificulte sua
execução).
(2):- 'IProjetos de produção de alimentos e nutrição em áreas rurais de bai

.xa renda - Nordeste ç Sergipe - Resumos!", roCUMENTO TECNICO INAN -
03/75, p .. 1. . •.

(3)-, "Desaf io BrasileirO:alimcntar adequadamente 110 milhões de habitan-
tes", op. cit., p , 3.
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Talvez o argumento na i.sconvincente para mostrar a necessidade
de medidas de curto prazo seja a altíssima mortalidade infantil existente
no país. Segwldo dados de José E. Dutra de Oliveira(4), acima de 200
crianças de cada mil nascidas vivas, morrem, antes de -completar um ano,nos
estados do Norte. Na Suécia, Japão e Estados Unidos, por exemplo, esta
cifra não ultrapassa a 20.

Antônio Carlos C. 'Campino, do IPE/USP, disse-me que aproximada-
n~nte 100.000 crianças morrem de fome no Brasil por ano, segundo pesqui-
sa realizada pela ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÜDE nos anos de 1967 e
1968. Em função disto, continua, o problema da desnutrição, principalmen
te da infantil, deve ser atacado de imediato. Não devemos pensar só em
resultados de longo prazo, como o desenvo1vtmento de novos produtos, mas
tomar medidas paralelas de curto prazo, que permitam aos mais necessita--
dos melhorár seu nível alimentar.

Um boletim da SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENcIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS(S) estabelece os objetivos de curto e longo prazos que deveriam

'.fazer parte de uma política que visasse melhorar o nível nutricional da
população:

1 curto prazo
<, . a) proporc í.onar uma suplementação alimentar às populações
ma:is vulneráveis (gestantes, nutrizes e crianças até dois anos), através
de programas governamentais de subsídio alimentar;.

b) melhorar a utilização dos recursos alimeritares. regio-
nais e da tecnologia já disponível, que estão em condições de da:r um ,gran
de suporte à solução dos problemas nutricionais no campo dos alimentos in
fantis e enr iqueci.dos, fal tando apenas uma decisão dos governos para sua
implantação;

c) realizar campanha educacional junto às populações envo l.
vidas, com o objetivo de introduzir uma dieta mais adequada e hábitos ali
mentares mais recomendáveis;

2 - iongo prazo
a) melhorar o poder aquisitivo das populações mais caren-

(4) - Ibidem, p~ 3.
(5) Boletim Infonnativo, n9 33, Set/75, p , 9-10.
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tes, promovendo a sua participação direta e organizada no processo de de-
senvolvimento econômico;

b) introduzir hábitos alimentares mais recomendáveis.

Mesmo que nao aborde todas as variáveis envolvidas no problema,
uma política que tenha estes objetivos certamente atenderá melhor as ne--
cessidades do país, do que um esforço unilateral buscando uma solução eco
nômita de longo prazo.

Poderíamos, inclusive, dispor a questão do aumento da disponibi
lidade de alimentos para as classes pobres, na forma de duas medidas com-
plementares:

1) dí.str-ibui.çâo de alimentos gratuitamente através dos progr~
mas do 'Governo - caracteristicamente uma medida de emergência, de alcan-
ce e duração limitados, mas que só funciona a contento com alimentos que
não firam os hábitos de consumo. Para a utilização de alimentos enrique-
cidos ou nao convencionais, é necessário montar um esquema de esclareci--
mento ao consumidor, que facilite e também controle a utilização destes
produtos;

2)'- aumento do poder de compra destes segmentos da população
para o que existem três alternativas

a) elevação do poder aquisitivo, via distribuição de ren-
da. Realmente levaria a um grande aumento no consumo, porque para estas
classes a elasticidade renda-da-demanda para alimentos é alta (O,8aO,9).
Mas provavelmente também, a utilização desta'renda não teria a eficiência
~esejável, dada a baixa instrução em nutrição. Par isto, e por fatores
econômicos e políticos, como a não aceitação da medida pelas classes doITÚ.
nantes, a distribuição de renda deve ser gradativa e acompanhada de lUTI
esforço educacional que permita a otimização na utilização deste alimento'
na. capacidade de compra .. Além disso, como já vimos, a renda do país ain-
da não é suficientemente .grande para permitir um nível de vida mais do
que sofrível a toda a população;

b) elevação do poder aquisitivo real, via redução de pre-
ços de uma cesta de alin~ntos básicos. Aumentar-se-ia assim a utilidade
marginal de alguns alimentos' que fossem considerados essenciais para a
alimentação desta população. As r.eduções de preços serirun obtidas atra-
vés de aumentos de produt iv.idadede subsídios governamenta í.s e de um sistc
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ma de distribuição que reduzisse os custos dos intermediários, com a par
ticipação da Cibragem e da Cobal, entre outros. Poder-se-ia,inclusive,-
restringir a comercialização subsidiada às regiões mais carentes, corno as
periferias dos grandes centros, e o campo. Neste último caso, provavel--
mente, a tarefa seria até mais fácil com a formação de cooperativas de
agricultores, e de pequenas agroindústrias regionais, que evitariam prati
camente a intermediação.

,

Mas também aqui seria necessário um apoio educacional para evi
tal'que a renda liberàda com a queda de alguns preços fosse dirigida a
gastos supérfluos, apesar de o problema ser bem lnenos grave do que na pri
meira alternativa, pelo motivo, já mencionado, de variação nas utilidades

" "(6)margrnai s . ;

c) criação de melhores condições de trabalho e produtivi
dade para a população marginalizada, e tentativa de reversão da "backward
bending su~:plycurve", de modo a que a população, com ajuda oficial, crie
as próprias condiçõ~s de melhoria de vida.

3-3-1. O PRCNAN

Apô s estas sugestões, vejamos os planos e objetivos
que o Governo tem para a area, e que estão basicament~ compreendidos no
Programa Nacional de Alimentação e Nutrição - PRONAN.·

Aprovado pelo .Decreto n? 77 .116, de Q de fevereiro de
. 1976, o PRONAN estabelece as diretrizes para a ação do Governo na area de

aí ímentaçâo e nutrição. Seguem' em anexo - Anexo 2 - o Decreto, a carta
emque os ministros envolvidos propõem ao Presidente da República a apro-
vação do Decreto, e a discriminação das despesas e das fontes de'recursos
do programa. Isto evita a necessidade de descrever em detalhes os seus
objetivos, recursos e órgãos executores. Passemos, pois, à análise de
seus aspectos principais.

(6) - O problema é bem mais acentuado entre as populações pobres dos cen-
tros urbanos, do que'entre as classes baixas rurais, pelo chamado
"efeito' demonstração", que-leva "a pessoa pobre a querer imitar ou-
tras, mais abastadas, em termos de consumo. Tem maior repercussão
nas cidades, pelo contato mais direto das camadas marginalizadas da
população com padrões dé consumo mais elevados, princ;ipalmente .por
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Atuando integradamente junto às áreas de oferta e de procura de
alimentos, o PRONAN concentra sua atuação em três tarefas básicas

1a)- suplementação alimentar a gestantes, nutrizes e crianças -
de O a 6 anos, a escolares de 7'a 14 anos, e a trabalhadores de baixa
renda;

2a)- racionalização do sistema de produção de alimentos, com ên
fase no pequeno produtor; e

3a)- desenvolvimento de atividades ele complementação e apoio,
basicamente destinadas ao combate a carências nutricionais especÍficas,pe
10 enriquecimento de alimentos de consumo corrente; ao apoio de estudos
e pesquisas, inclusive tecnológicas, na área de ,alimentação e nutrição;ao
aperfeiçoamento de recursos humanos; e ao desenvolvimento de adequada in
fra-estrutura de d:i.3tribuiçãode alimentos.

De acordo com o Boletim do CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
sobre o PRONAN, o enfoque global do programa parte do princípio de que a

,'melhoria das condições nutricionais de wna população depende da redução
dos custos de produção e comercialização dos alimentos básicos, e da me-
lhor distribuição da renda. Um programa de suplementação alimentar, con
tinua a mesma fonte, não pode ser visto como um substituto às transforma-

, .
-çoes substanciais que acompanham um processo de redistribuição de rendas;
deve ser concebido como uma resposta mais rápida e válida durante o perÍo
do de maturação dessas transformações. PortêlIlto,deve ser entendido e de

i fi~ido como prograna de emergênciá, transitório, e que tem como meta bási
ca servir de suporte ao estímulo e racionalização do complexo nacional',
produtor e comercializador de alimentos essenciais. ~ neste sentido que
um programa deste tipo pode contribuir par a o equacionamento de longo pr~
zo da -questão do bem-estar social.

Para-dar uma idéia de alguns detalhes relevantes do PRONAN
achei conveniente dividir o assunto em três subsistemas' interligados: "for
necedor", "consumidor" e "de execuçao e repasse".

O subsistema fornecedor diz respeito ao conjunto de institui-
çoes que devera ou podera produzir os alimentos que venham atender às me

lllfluência dos rneíos de comunicações.
Por vi sso faz-se necess âr ío um t.ratamento diverso· destes dois públi-
cos. 1\0 que tudo indica, a distribuição gratuita de alimentos "in na
tura" terá eficácia bem menor na cidade do que no campo.
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tas sociais propostas. Compreende especialmente três categorias: o pequ~
no produtor, a agroindústria e a indústria alirr~ntícia propriamente dita.
Veremos neste ponto algo sobre as prioridades estabelecidas no PRONAN,co!!!
parando-as às reais potencialidades das três possíveis categorta$ de for-
necedores.

No subsistema consumidor serao levantados alguns aspectos rela-
tivos à população visada pelos recentes esforços do Governo, com uma mcn
ção especial ao problema dos "bóias-frias".

E finalmente o subsistema que denominei "de execução e repasse';
envolve a operacionalização do PRON.ÀN no que se refere à transferência de
alimentos dos produtores aos diversos grupos de consunudores do programa.

3-3-I-A. SUBSISTEMA CONSUMIOOR

Gostaria de caracterizar primeiramente a pa.!:. .cela da população que poderá vir a benef i.ciar+se com o PRONA\J.

Segundo Osmar Reis, ex-coordenador técnico do
""INAN,o proplema de alimentação atinge a aproximadamente 50% de'população
brasileira. E diz que famílias ganhando até 2 salários mínimos por mes
- onde o número médio é de 5 a 6 pessoas por família - sao as que inte
ressam ao PRONAN.

Especial atenção será dada,ao que sedenomi--
, nou de grupos vulneráveis, que compreendem as gestantes, nutrizes e crl

anças de 6 meses a 3 illlOS. Mastaniliém os pré-escolares, escolares' e tra-
balhadores serao assistidos de perto.

.•
As gestantes sofrem com o esforço de gestação

e a desnutrição intra-uterina pode levar à natimortalidade e a baixo peso
ao nascer, além de efeitos colaterais que acompanharão a criança por toda
a vida.

No caso dãs nutrizes é importante n:1O prejudi,
car a formação do leite materno, pois além de ser nutritivo ele tem alto
valor imunológico, aumentando sensivelmente a resistência da cr í.ança.Alêm .
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disto, os seus substitutos, de menor qualidade - o leite "in natura" e
os alimentos'infantis industrializados -- são taniliémmuito caros.

. As crianças de até 6 anos devem ser bem ali-
mentadas porque ê neste período que ocorre á mat.uração do sistema nervo--
so, que influi diretamente no rendimento intelectual e na resistência a

enfermidades.
,
Os escolares por sua vez, se mal nutridos, a-

presentam baixo rendimento escolar, e os trabalhadores, rendimento físico
e mental baixos. E se o trabalhador é chefe de família, sua menor produ-
tividade deverá afetar a capacidade de sobrevivência de toda a família.

Segundo dados do Boletim do Conselho de Desen
volvimento 'Socia'l(7) o PRONAN prevê o atendimento regular, no final do
quadriênio 1976/1979, a aproxirnadament.e 1,9 milhão de gestantes e nutri-
zes, 4,2 milhões de crianças de menos de 7 anos de idade, 9,1 milhões de
escolares do 19 grau, além de 90 mil famílias de pequenos produtores ru-
rais, somando um total de 16.340.000 pessoas.

O atendimento às classes baixas, em termos
operacionais, deve, porem, ser dividido em dois sub-yrogramas: o primei
ro, visando as populações das cidades, e o segunâo, cobrindo as are as

'- .ruraij. O fator determinante da divisão e a concentração geográfica das
pessoas. A dispersão geográfica da população rural dificulta a assistên
cia no campo e exige soluções diversas daquelas que forem aplicadas· nos
c~ntros metropolitanos.

- . Dizem os respolisáveis.pelo programa (8), que.a
prioridade em t.emos de atendimento será dada às populações de zonas urba
nas periféricas, quer de centros metropolitanos, quer de outros centros
urbanos de baixo nível de desenvolvimento. Porque, de acordo com especia
listas, as carências alimentares sao diretamente proporcidnais ao aumento
do grau de urbanização.

Talvez esta posição perca um pouco de seu fun
damento, se considerarmos a precária situaçã<? em que vivem os 5 mi-

(7) Op, cit., p , 47-48.

(8) Ibidem,·p. 26.
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lhões(9) de "bóias frias" no Brasil, e que recentemente despertaram a
atenção do Governo. "Bóias-frias" são os trabalhadores rurais, sem ter-
ras, que traball~m nos latifwldios. Tawbém chamados de trabalhadores vo-
lantes~ sua origem e atribuída a três causas principais

19 - o próprio Estatuto do Trabalhador Rural
que, ao implantar novas modalidades de obrigações, para os empregadores(lO:
levou os mesmos a promoverem dispensas em massa e a mecaní zarem as lavou-
ras;

29 - a sazonalidade das culturas e o proble-
.n~ das entressafras, levando os latifundiários a preferirem trabalhadores
sem terras, que podem ser dispensados quando necessário. E a constante
disponibilidade deste tipo de força de trabalho concorre para perpetuar a
situação;

39 a mecanização das lavouras, principal--
, mente as de soja.

Para solucionar o problema o Governo, e prin
cipalmente o Ministerio do Trabalho, vem estudando a formação de "Cooper~
tivas do Operário Rural".

De acordo com o ministTo Arnaldo Prieto(1l) ,
"Somente com a formação das cooperativas o caso começará a ser realmente
equacionado. Mesmo não sabendo ainda como elas deverão atuar, é certo
que buscarão solucionar QS problemas da falta de garantia previdenciária,
e r~cionalizar o aproveitamento desta mão-de-obra, transferindo-a possi--
velmente para serviços urbanos ~ junto a prefeituras e indústrias - nos
períodos de entressafra.,

Mas o ministro reconhece nao ser fácil desen-
volver as cooperativas. Uma das pretensões do Governo, a médio prazo, é
a de dar a elas a possibilidade de, arrendarem ou adquirirem terras para
seus associados. caracterizando com isto a cooperativa de produção. O

, (10)-

Cifra fornecida por Eduardo Kertsz, .do IPEA~ em 1976.
Revog ado pela Lei '5889 de 1973 esse Estatuto havia estendido ao tr~
balhad.or do campo o amparo previdenciário e trabalhista do traba--
lhador urbano. r

(ll)- ''Ministro descobre o mundo do "bóia-fria", Jornal O Estado de S.Pau-

(9) -

10, 11/2/77, r- 12.

I'
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projeto, contudo, dependerá do desenvolvimento das cooperativas, que pode
rão ser avaliadas somente daqui a aproximadamente dois anos.

Arnaldo Prieto disse tambémCI2). que pretende
aproveitar o "gato" -- o intermediário na contratação dos "bóias-frias"-
no projeto das cooperativas, por ser ele unl líder natural.

~as os próprios acessores do Ministério do'
Trabalho admitem que as cooperativas não objetivam resolver o problema do
"bóia-fria", e sim, apenas ajudar a efetivar a sua participação no merca-
do de trabalho com os mesmos benefícios da assistência previdenciária do
trabalhador urbano.

Na opinião de um parlamentar com experiência
no' assllllto(13), a solução dos probleJTl.asdo "bóia-fria" ocorrerá de forma
natural, nUTIlprazo de pelo menos dez anos -- o avanço da mecanização agrf
cola e a formação técnico-escolar dos filhos desses trabalhadores farão
com que essa espécie de lavrador 'simplesmente deixe de existir.

Realmente as cooperativa~ sao uma medida de
curto prazo que consegu1rao no máximo amenizar o problema, UTIlavez que
buscam melhorar a situação do "bóia-fria" e não elimiri.areste personagem
do nosso meio rural. A eliminação certamente não ê viável a curto prazo,
e a educação ê flllldamentalpara a sua consecução, no que concordo com o
parlamentar cuja opinião foi acima citada~ Mas será que esta educação se
desenvolverá de forma natural como ele sugere? ~ qualidade de vida nas

,áreas rurais é ainda muito baixa, refletindo no minimo UTIlinadeq~ado 1n-
vestimentoem educação (14) , saneamento e outras comodidades básicas. E
não tenho muita certeza de que isto vá mudar de forma natural. são neces
sários esforços sistemáticos para solucionar o problema e jáé tempo de

(lS)'incrementá-los, pois, como também afirma o DocUTIlentoAbril 2 , vara o
desenvolvimento da agricultura e aUTIlentoda produtividade do trabalho, da
renda e dos níveis de vida, poucos investimentos oferecem no Brasil ornes
mo retorno que os que forem feitos em educação da população rural.

(12)- "Trabalho manda' acelerar as cooperativas de "bóias-frias", Jornal
O Globo, 13/2/77, p. 8.

(13)- O Estado de são Paulo, op.cit.
(14)- O Mobral, por exemplo, poderia ser muito mais eficiente se o progr~

ma fosse adaptado a cada região 'onde é ministrado, e fosse baseado,
não em conhecimentos genéricos, mas em matérias práticas, de aplica
ção'local imediata. Acho mais importante que o alL~o aprenda que

,na sua região a cultura mais apropriada seja o feijao, ou a batata,
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Realmente, a baixa produtividade do "bóia-
fria" advém da baixa educação, e de valores e hâb itos arraigados. Além
de usarem indevidamente a sua renda,' como tive oportunidade de verificar
"in loco", consumindo uma quantidade excessiva de aguardente e outros
bens desnecessários, estes operários rurais'não trabalhrun o suficiente p~
ra poderem se alimentar bem - quando a renda disponível atende suas pre-
câr ías expectativas de consumo para o período de alguns di.as, simplesmen-
te abandonam a lavoura, comprovando a idéia da "backward bending suply
curve".

Mas a educação desta população ê um objetivo
nao só difícil de ser alcançado, como taniliémdifícil de ser nmntido, devi
do,principalmente , a seu a Ito índice decre~cimento vegetativo. I Sabe-se
que as famílias pobres tem muito mais filhos do que as famílias abasta--
das. E não só isto - tem mais filhos do que podem, e até, do que es tão

dispostas a alimentar.

Por este motivo acho imprescindível que a
açao se desenvolva nos dois sentidos: de melhorar as condições de vida
dos "bóias-frias" existentes, e de diminuir o seu ritmo decrescimento.Po '
deríamos até,dizer que a primeira medida visa combater uma consequência,e
que a segunda procura eliminar a causa do proble~a.

'~ ,

o Último censo demográfico realizado no B:!.â.-

s11, em 1970, mostrou que, após três décadas de evolução mais ou menos
estável da taxa de natalidade, houve um nítido declínio entre 1960/70, a-
tribuível em parte ã disseminação de métodos anticoncepcionais, de acordo
com pesquisa publicada em 1975(16) .

Mas o controle, de natalidade é exercido com
mais frequência e rigor pelas mulheres das classes sociais mais elevadas,
de mai.or nível de instrução. 'Mesmo que parte das mulheres das classes
mais pobres tenham um manifesto desejo de controlar o núrrlerode filhos ,CO

mo mostra a pesquisa, esta tarefa lhes é difícil, por problemas financei
ros , instrução inadequada, e mesmo por restrições' de ordem ética e compo!~
tamentaL Por este motivo, se não houver uma política consciente de pl.a-

ou qualquer outra, e aprenda como o cultivo deva ser feito, do que
saber, por exemplo, quem descobriu o Brasil, ou em que ano foi,pro
clamada a nossa independência.

(15) - Op. cit.; p. 73., '
(16) - Ri.chers , Ra irnar e,Buarque de Alme ida , Eduardo A., "O Planej amento
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.
nejamento familiar para as classes menos favorecidas, elas tenderão a
crescer bem mais rapidamente do que aquelas que, por motivos econômicos ,
menos necessitariam do controle, mas' o exercem em escala crescente. E a
continuidade dessa tendência poderá debilitar ainda mais a nossa estrutu-
ra social.

Considero inoportuna por isto a posição adota
da no II PND com relação ao assunto. No capítulo 5, que trata da " Inte-
gração nacional e ocupação do universo braSileiro",consta que "a orienta-
ção da política demográfica brasileira é de respeito ao arbítrio de cada
casal na fixação do número desejado de filhos, oferecida oportunidade de
informação que penni te o exame completo da questão".

o respeito pelo princípio moral da não-inter-
ferência, e a preocupaçao político-econômica da ocupação do território na
cional não justificam, a meu' ver, esta posição. Como bem o destacou Rai-
mar Richers no artigo acima citado, "não será .0 número de habitantes
si que contribuirá ã evolução social e econômica do país. Decisivo
antes a "qualidade" dos recursos humanos â disposição da economia.
os meios'escassos ã disposição, essa qualidade poderá ser melhorada

em
-sera

Com
tão

mais intensa.e rapidamente quao menor for o número de nascimentos nas
classes menos abastadas".

Mas a indefinição da pol~ca oficial brasilei
rasobre planejamento familiar deve-se possivelmente também ã influência
da Igreja Católica, contrária, por princípio, a qualquer tipo de controle
d~ natalidade. Será que a sua filosofia é tãoestátiéa e intransigente-
que nao lhe permite enxergar.o estado' Lamerrtável em que vivem as
lias de baixa renda, principalmente por terem mais filhos do que
sustentar?

fanú~

podem

Ascàracterísticas da nossa estrutural social
nao deixam qualquer dúvida quanto ã necessidade premente de se estabele-
cer uma política definida de controle de natalidade no Brasil. E a situa
ção dos "bóias-frias" certamente vem reforçar esta necessidade.

Por outro lado, para melhorar as condições

Fanúliar e o M3rcado de Anticoncepcionais no Brasil", Revista de'M-

!flinistraçãode Empresas, Rio de Janeiro, jul/ago 1975, p. 7-21.
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de vida das classes baixas existentes, é fundamental incutir-lhes uma
maior motivação para o conswno, ou seja, levá-las a superar o que se cha-
mou de "acanhaJrento de conswno,,(17), de modo a que participem do esforço
em seu próprio benefício. Isto possibilitaria a reversão da "backward
bending suply curve", altamente desejável corno já tive oportunidade de
mostrar, trazendo não só a melhoria do nível de vida da população, como
também urna maior eficiência na utilização do capital do país(18) .

Para permitir uma maior eficiência ao progr~
ma de suplementação aIimen tar do PRONi\N, está sendo fe ita uma pesquisa,
coordenada pela SUPLN~, executada por diversas unidades e financiada pelo
Banco M.mdial, e que deverá estar pronta por volta de 1.980, visando cara c
terizar melhor as classes baixas. A pesquisa partirá de uma análise de há-
bitos alimentares da população e de um estudo de orçamentos familiares do
IBGE, e terá entre seus objetivos:

- medir as'elasticidades preço, renda, e cru-
zada, da demanda para os diversos produtos que são ou poderiam ser consu
midos pelas classes baixas

(17)- Para maiores detalhes sobre este conceito veja-se Richers, Rumos da
América Latina, p. 28-29.

\ ' (18)- o aSsunto é 'discutido de uma forma bastante elucidativa por Raimar -,
Pichers em '1'ransfonnação social pela abertura de novos mercados",En
saios de Administração Mercadolóaica, FGV, 1972, ,p. 595-626 .. Um .de
seus pressupostos no artIgo e o de que o investimento só provoca' wn
aumento na produtividade da mão-de-obra e.Ulll estímulo à demanda .quan
do empresâr ios , trabalhadores e consumidores es tão imbuídos . de uma
condição psicossocial que os predispõe a lutar por um aumento do seu
padrão de vida, o .que se reflete na sua vontade de consumir. E para
que as pessoas desenvolvam esta condição, é preciso que tenham um mí
ni.mo de preparo mental e técnico que as ajude, a encontrar novos meios
de realização pessoal. Neste contexto caberia aos meios de comunica
ção a função educativa de informar e orientar os compradores,alémde
desencadear ambições sociais que induzissem os consumidores a aumen-
tar os seus esforços de trabalho e proclutividade. '
Ao mesmo tempo então, em que este incentivo ao consumo levasse a um
awnento do nível de vida das classes baixas, estaria tarribémcontri--
buindo para o melhor aproveitamento do capital existente no país. Re
presentando a idéia de fo rrra esquerrática teríamos algo como o seguin
te:

, [MElHOR NlVEL DE VIDAI [GARANTIA DE MERCAIX) INTE~_~
~ '_-3'- ---,~mIVAçAO PARA mNSUMIR1~[M:RCAOO DE MASSA]-;>fEIDNO~lIAS DE ESCALAI

~
[§tiVAçAO PARA PRODUZIR ----'>[MELHÓREs-NfVEIs--nE PRODUTIVJDADEl

'r.~ ~---l~!H0R AProVEITAMENTO 00 CAPIT~J
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estudar uma maneira de baratear a comer--
cialização destes produtos; e

verificar a ~daptação que caberia ã
cultura dentro do processo, no sentido de determinar culturas a serem in-
centivadas.

~ principalmente em função deste subprograma
de suplementação alimentar que vem se definindo o que denominei de subsis
tema fornecedor.

3-3-l-B. SUBSISTEMAFORNECEOOR

Para efeito de exposição dividi-o em três
categorias --pequeno produtor, agroindústria, e indústria de alimentos
propriamente,dita -- que englobam os seus agentes mais importantes, e são
por isto representativas do nosso potencial de produção de alimentos para
abastecer as classes baixas.

Vejamos ,primeiramente algo sobre o pequeno
produtor. Porque lhe foi dada prioridade no PRO}~~, como será ajudado,e
,d~ que forma poderá colaborar para que os objetivos do Governo sejam al-
cançados.

Segundo Osmar Reis, o objetivo básico do INAN,
alem da solução do problema alimentar das classes baixas, é a assistência
ao pequeno produtor, através,' pr incipa Irnerrte " da compra da sua colhei ta.
Haverá assim um aumento na sua renda, com reflexos sobre sua alimentação,
além de se conseguir uma maior fixação do homem rural ao campo.

A posição dos técnicos que formularam o PRO-
NAN, a este respeito, fica bem definida em uma passagem onde tentam justi

E segundo o autor, caberia 'ao mercadó Iogo a funçâo de desencadear
o processo, :istoê, de criar a motivação de demanda, e mais do que
isto, de t.ransformar a demanda-Latente em demanda efetiva.
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ficar sua oplnlao, sob o sugestivo título - racionGlização do sistema de
produção de alimentos com ênfase no estímulo ao pequeno produtor(19) .Afir
mam eles que os alimentos básicos de interesse fundamental do PRON.AN sao
produzidos, em grande parte, pelos pequenos e médios produtores ruraIS,
precisamente um dos segmentos menos protegidos e organizados do sistema
econômico-social brasileiro. Por outro lado, as políticas adotadas pelo
país com vistas ao desenvolvimento das atividades agropecuárias estão vol
tadas prioritariamente para a maximização da produção de matérias-primas
exportáveis e de produtos destinados aos grandes centros urbanos, haja
visto o crédito agrícola, organizado para atender quase que exclusivamen-
te ao grande proprietário, e a assistência técnica governamental, pouco
eficiente junto ao pequeno produtor.

\ .

Para que a participação dos pequenos· e médios
produtores no programa se viabilize, é necessário que eles estejam organi
zados em cooperativas. Mas a Iegi.s lação que prevê a organização do asso-
ciativismo cooperativista nos meios rurais, ou a criação de núcleos de
colonização com o fim de atenuar·os problemas decorre~tes do minifúndio,
revela-se insuficiente, em vista dos resul~ados obtidos. A experiência
em projetos associativos ressalta a importância da presença governamental
nas suas fases iniciais, tanto na formação do capital social básico das
cooperativas, quanto nas questões gerenciais.

Privados de apoio técnico e fin3Ilce.L.To,dispe!.
sos, socialmente desorganizados e desencorajados pelas dificuldades de co
mercialização dos seus excedentes, os pequenos produtores limitam cada
vez rrais a sua atividade as culturas de subsistência, além de terem sua
capacidade de produção prejudicada pelo uso inadequado dos solos. a que
tem acesso. E este quadro prec~rio que caracteriza o baixo nível de vida
da classe rural tem, na opinião destes técnicos, consequências diretas na
sua alimentação insuficiente e desequilibrada. Além de prejudicar o
abastecimentO geral do mercado de alimentos básicos, sujeito a variações
imprevisíveis .da oferta, com a consequente flutuação dos preços, contra
lada apenas pelos agentes comerciais.

Mas segundo Bertoldo K.G. de Arruda (20), pr~

(19)- Boletim do CDS sobre o PRONAN, ·op. cit ,, p. 29-31.
(20) -"Um novo mercado com o PRON.AN",..t::Jegóciosem Exame, 28/7/76, p , 38-

.39.
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sidente do INAN, a participação do pequeno e médio produtores no POONA~

já vem sendo possível, porque o INAN vem apoiando fortemente os projetos
da EMBRATER (Empresa Brasileira de'Assistência Técnica e Extensão Rural),
e porque o programa de fortalecimento do produtor de baixa renda já está
em desenvolvimento -- prevê assistência técnica, crédito rural, garantia
de compra de produção e organização dos pequenos produtores em cooperati
vaso

A proposta racionalização do sistema de produ
ção do pequeno produtor, visando a elevação da oferta local de alimentos
e a execução dos projetos governamentais de suplementação alimentar,parte
do b i o "'fo (21)os segulntes o ]etlvos especl lCOS

1 - racionalizar a utilização dos solos agr Ico las ;
2 - promover social e economicamente o, trabalhador agrícola, através

da ativação dos prOgramas de colonização e reestruturação agrá-
ria;

3 - promover a Impl.antaçâo ou desenvolvimento de cooperativas agroin
dustriais que integrem os pequenos e médios produtores i

4 - promover, a organização de pescadores, principalmente daqueles'
que se dedicam à pesca artesanal , em cooperativas ou colônias;

·5 - ~eduzir e organizar os canais de comercialização dos produtos há
sicos constantes dos programas oficiais ele suplementação alimen
tal', e de outros consagrados na dieta popular;.

6 - assegurar mercado prioritário - através ,dos'programas de suple-
mentação oficiais -- às cooperativas agroindustriais de pequenos

-produtores, que deverão entregar os alimentos .transformados in
dustrialmente e enriquecidos nutricionalmente, quando for pertl
nente.

Sempre que possível, como já VilJIOS, serão uti
lizados alimentos "in natura" na alirrentação dos grupos vulneráveis,depen
dendo de sua disponibilidade e preços no mercado local. Em cada regi.ao

serao identificados Os produtos de maior valor nutritivo que compoem a
dieta popular --,l~a cesta alimentar básica -- estiJnulando-se sua produ-çao por pequenos e médios produtores, bem como sua cOlnercialização sem

(21) - Boletim do CJl3, op. cit., p. 30.
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intennediações desnecessãrias, a fim de serem incorporados aos projetos
de suplementação.

Segundo ainda o relatório sobre o PRONAN(22) ,
nas fases iniciais dos projetos de produção de alimentos básicos, os pe
quenos produtores poderão receber suplementação alimentar sob a fonna de
crédito-manutenção, ou outra, com ressarcimento posterior em alimentos,na
medida em que o beneficiário vier a tornar-se produtivo.

o sistema oficial de armazenagem e de trans
porte dará atendimento prioritário ao desenvo~vimento do programa de estí
mulo ao pequeno produtor, propondo-se ainda a abertura de uma linha espe-
cial de crédito agrícola, a juros lnais baixos eem condições facilitadas.
O estímulo ã' annazenagem, tanto intermediária corno a nível do produtor ,
contará com o apoio do Programa Nacional de Armazenagem - PRONAZEM.

A EMBRATER coordenará a execuçao dos projetos
com a participação do INCRA, CIBRAZEM. COBAL, CFP, BNCC, EMBRAPA, Organi-
zaçoes Regionais de Desenvolvimento e Comparu1ias Estaduais.

Intimamente' ligada ao pequeno produtor está a
~oindústria, da qual ele eventualmente até poderá vir a participar. 'Po
ge ser caracterizada como uma pequena unidade de produção ligada aos agr.i
cultores, e ,destinada a efetuar as transformações básicas 11eces~árias nos
produtos agrícolas.

No encerramento do II 'SemináriO Latino-Ameri-
cano de Ciência e Tecnologia de Alimentos, realizada no ITAL ém agosto de
1975, foram aprovadas algumas r~comendações(23), sendo 'a primeira delas
pertinente ã agroindústria

- considerar o programa de desenvolvimento
das agroindústrias integradas como um dos principais instrumentos de
que dispõem os países em desenvolvimento para acelerar e racionalizar a
produção no setor agropecuário, e solucionar os problemas alimentares.

Dada a complexidade da agroindústria, porém,e

(22) - Ibidem; p , 31.
(23) - Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnolo-

gude Alimentos , op , ci.t,, p. 3.
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os riscos desses empreendimentos, que são os da agricultura, da indústria
e do comércio, é apontada a necessidade de as pesquisas relativas ao se
tor serem estimuladas e amparadas pelo Governo.

De acordo com o PRONAN, as cooperativas agro-
industriais usarao processos não sofisticados de conservação, de transfoT
mação e de enriquecimento de alimentos, e terão prioridade nos programas
oficiais de suplementação alimentar, além de receberem incentivos fis-
cais, apoio financeiro e orientação técnica dos órgãos competentes.

Al.guns industriais do ramo alimentício acham,
contu:lo, que apesar deste apoio, dificilmente o PRONAN será exequível sem
a participação da indústria, e argumentam: a agToindústria ainda está
começando no Brasil e não se pode esperar que, em apenas quatro anos, ela
d~· f . b i d' (24) E al deno ie uma resposta e etlva aos o ]etlvos o programa . t~ vez o epol-

(25)mento do presidente da OOBAL ,de que a agroindústria nacional é ine
.ficiente, por não estar cumprindo seus contratos de fornecimento ao PRO
NAN, venha corroborar a opinião dos empresários. Mas creio que se estas

'.instituições realmente obtiverem o apoio p~ometido, provavelmente terão
condições de responder positivamente ao desafio que lhes foi imposto.

E a indústria de alimentos propriamente dita,
de que forma participará dos programas de alimentação? Quais as re í.vin-

"

dicações dos empresários, e quais os argurnentos do Governo?

Vimos já na seçao anterior, quando se tratou
especificamente da indústria de alimentos,·que ela pode e deve ajudar a
aumentar a eficiência do nosso sistema de produção de alimentos .. Foram
citadas também algwnas providências necessárias para que isto possa ocor-
rer, principalmente quanto ã identificação de objetivos com o Governo,e ã

.'adaptação às características do mercado de massa brasileiro.

A declaração que me fez um técnico doINftN,
quando da realização de minha pesquisa em Brasília, é um sintoma de que a
adapta<;ão realmente .se faz necessária: liA indústria alimentícia se inte-
ressou pelo PRONAN. Não tem, contudo, condições de atender aos interes
ses do INAN, na maioria das vezes. Principalmente -no que diz respeito

(24) Negócios em Exame, op. cit . , p. 39.
(25) - Jornal A Gazeta TSão P<.lulo).20/5/76.
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ao preço dos produtos. ,tis indústrias querem, por exemplo. que o Governo
compre seus produtos e depois ?s distribua gratui t.amerrteou venda por pre
ço mais baixo. Isto mostra que, lliltesde atender aos objetivos do PRO~~,
estas indústrias desejam o benefício próprio. Mas o Governo pretende re-
solver o problema de alimentação das classes baixas, antes do que o pro
blema das empresas".

'·As indústrias deveriam, em.primeiro lugar, en
quadrar-se no que Kotler(26) chama de conceito social de marketing. ou se
ja, utilizar um marketing socialmente responsável, buscllildonão só o lu
cro a curto prazo, mas um equilíbrio, a longo prazo, entre os desejos do
consumidor, os lucros ela empresa e o bem-estar social.

A responsabilidade social .das empresas -e um
aspecto que vem sen:lo levantado com frequência crescente, principalmente'
nos países desenvolvidos, seja por organizações de cOnSwnidores, seja pe
10 Governo. No Brasil ainda não cheg&~os lã, urna vez pela falta de coe-
são dos consumidores e outra, pela inexistência de 1mB política governa--

..mental definida para o setor. Mas as empresas que se sensibilizarem com
o fato, independentemente de pressões externas, estarão se antecipando
aos acontecimentos, resolvendo o problema de forma vantajosa, e conquis--
tando a boa vontade, tanto do Estado, como do público cOI~urrrrdor.

E .aí es tâ , com o PRONAN, uma ótima oportunida
de para as indústrias demonstrarem esta sensibilidade, o que lhes propo!,
cionaria certamente uma maior participação no programa, e acima de tudo,
da~-lhes-ia a oportunidade de utilizá-Io'como um estágio de treinamento
e adaptação, com riscos conhecidos, para a exPloração'futura das classes
baixas" que visivelmente estão se transformando na maior reserva do irerca
do alimentício brasileiro.

o PRONAN, cabe ressaltar, prevê a participa--
çao da indústria alimentícia, e de forma até bastante intensa, principal-
mente no subprograma de Atividades de Complementação e 'Apoio, dentro do
projeto de combate às carências nutricionais específic,?-s (através do enri
quecirnento de alimentos). Este projeto visa reduzir as carências de
maior disseminação e de mais graves consequências, com a adição de nutri-

(26) - Kot ler , Ph.ili.p, "Admin istração de Marketing: análise, planej amento
e .controle'", p. 55. Ed itora Atlas sI A;, são Paulo, 1974.
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entes aos alimentos de uso corrente -- iodo (bôcio endêmico), ferro (ane-
mias), flúor (cáries dentárias), vitaminas e sais minerais específicos. A
utilização de alimentos de consumo' corrente se justifica pelo baixo custo
relativo e grande alcance da medida e por respeitar os hábitos alimenta-
res estabelecidos. Preve-se atê que, equacionados os problemas de aceita
bilidade, eficácia e custos, o enriquecimento passe a constituir procedi-
mento permanente na industrialização de alimentos.

De acordo com o relatório sobre o PRONAN(27) ,
esses produtos serao utilizados, inicialmente, em programas oficiais de
alimentação suplementar, para efeito de testes de aceitabilidade,eficácia
e custos. Posteriormente serão lançados a baixos preços na rede de comer
cialização.de alimentos, pelas unidades da COBAL. O INAN coordenará a
ação de centros.de pesquisa especializados no desenvolvimento das medidas
necessaria's para a realização de teste~ de Iaboratôr í.o e de campo, bem
como os entendimentos com a indústria ..

Além·do enriquecimento de alimentos convencio
'. naí.s , o PHONAN visa também apoiar o desenvol vimen to da tecnologia e indus

trialização de alimentos de a.lto valor nutritivo, destinados aos gn....rpos
de baixa renda.

\ .

E aqui, justamente, parece residir o maior
ponto de conflito entre os industriais do ramo e os executores àv progra-
na. Apesar de constar. no PRONAN(28) o pressuposto de que a moderna tecno
logia .de processamento e.indus trialização de alimento~ permite' oferecer
altelnativas de fabricação, enriquecimento, concentração e comercializa--
ção, a baixo preço, de alimentos capazes de contribuir para a modificação
de habitos alimentares e, consequentemente, l!ara a elevação dos padrões
nutriéionais da população, os seus implementadores parecem não acreditar
nruito nisso, ou então, não confiar nruito na capacidade ou na boa vontade
de a indústria aplicar convenientemente esta tecnologia.

Osmar Reis" doINAN, por exemplo, diz que a
população de baixa renda praticamente não consome alimentos industrializ~
dos, e que por isto a solução não deve ser procurada basicamente na indús
tria. E atribui ao preÇo o principal obstáculo par,a que as en~resas pa~

(27) Boletim do CUS, op. cit., p. 36.
(28) Ibidem, p. 37.
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ticipem do PROi~AN: "Se elas produzirem artigos baratos de boa aceitação ,
diz, terão um lugar garantido no programa".

Referindo-se aos alimentos enriquecidos, ar~
menta que em nenhum lugar do mundo se conseguiu um produto industrializa-
do de alto valor nutritivo e de baixo custo -- todas as misturas nutriti
vas tiveram vida curta, basicamente por causa de seu preço. Em função
disto, conclui, além dos alimentos tradiçion~is -- açúcar, sal, leite,
farinhas, pão, e óleos, entre outros -- as indústrias provavelmente pouco
terão a oferecer às classes baixas.

Técnicos do ITAL, por outro lado, dizem(29) -
que o distanciamento das empresas com o mundo da pesquisa é tão grande
que, ao consultar o Instituto, muitas vezes elas não têm idéia precisa
.dos projetos de seu interesse.

Mais um aspecto levantado diz respeito a ina
dequação das indústrias as características do país. A revista "Food Tech
.nol.ogy" , de setembro de 1975, afirma que os países em desenvolvimento não
tem aproveitado o potencial de teCnologia de alimentos para proporcionar
às suas populações aliment.os de baixo cust.o e razoável valor nutritivo. -
Por falta de adaptação e planej~ãehto os governos .destes países tentaram

.Importar ternologia do .exterior, algumas vezes implantando fábricas inade
quadas às matérias-primas locais, i;.snecessidades nutricionais locais, ou
mesmo aos seus hábitos alimentares, e utilizando métodos que fugiam à ca-

. . . .

pacidade administrativa local. O artigo ternúna, dizendo ser necessária
umá tecnologia adequada, um·trabalho'intensivo, adaptado às lirnitaçõe~ da
capacidade de 'armazenamento e transporte, e apoiada principalmente no for
necimen'to garantido de matérias-primas locais.

Mas o citado pressuposto do PRON.AJ\)sobre as
possibilidades.reais da nossa tecnologia, pode ter sua razão de ser,pois,
urna das frentes prioritárias de atuação do ITAL é justamente a atividade
de pesquisa de alimentos enriquecidos e baratos. Ele se acha em condi
ções de fornecer tecnologia e processos de fabricação ~e alimentos às 1n-
dústrias que pretendam enquadrar-se nas linhas de ação do PRONAN. Uma
afirmação do diretor-geral do Instituto (30)., vem confi~ar esta alegada

(29) - "O ITAL procura .clientes para os seus projetos", Negócios em Exame,
15/9/76, p. 36.

(30)-, "ITAL" - a busca de alimentação racional", Revista Planejrunento &
Desenvo lv.imerrto, 1976, p. 39 ..
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condição: "Tecnologia nós temos bastante; o problema é aplicar. Já eXIS-
tem diversos grupos privados interessados em utilizar os processos desen-
volvidos nesses últimos anos pelo ITAL , mas o grande mercado. será aberto
agora, através dos programas de alimentação governamentais".

E " d '" (31) diem méllS outro epolmento IZ que o ITAL
tem participado integralmente em programas como o PRONAN, desde a fase
de elaboração política e escolha dos produtos, até a assistência às indús
trias que trabalharão na execuçao do programa.

Além do enriquecimento dos alimentos tradicio
nais, o ITAL procura encontrar ainda fontes de proteínas alternativas aos
chamados alimentos nobres (leite e carne) que, devido a sel;!alto custo,
não podem ser provavelmente considerados para a correção das deficiências

'alimentares de gra.ides massas populacionais com baixo poder aquis itivo .
As fontes alternativas deverão, na medida do possível, consistir de produ
tos que existam em abundância no Brasil, e que não foram ainda integral--
mente aproveitados, a exemplo da soja.

I'

Estes produtos deverão encontrar urnabarTeira
nos hábitos alimentares da população, que contudo; poderá ser contolnada.
Roberto Cobbe do ITAL dá a'receita(32): "seu lançamento puro e simples

,nos 5upennercados não teria grande aceitação, visto serem produtos novos,
ainda não incol~orados aos hábitos alimentares da população. No entru1to ,
através de sua utilização em programas de alimentação institucional - na
merenda escolar, por exemplo - pass arâ a exi stir maior facilidade .de
aceitação, porque não se tratara, no caso, de uma questão de escolha· do'
consumidor. No momento ,em que o Governo se interessar em adquirir deter-
minado 'produto para compor o cardapio da merenda escolar, haverá viabili-
dadede instalação de indústrias que forneçam este produto,. porque terá
se formado um mercado cativo. Naturalmente, a indústria terá que satisfa
zer a todas as exigências em t.errms ide qualidade, regular idade de forneci
mento, etc. II

,Também ao argumento de OSJ11..arReis, ,quanto a
inviabilidade de se obterem produtos enriquecidos e baratos, o ITAL tem
algo a contrapor a já citada afirmação da nutricionista Lygia Pereira,

(31) - Negócios em Exame"op. cit., p. 36.
(32) - Planejamento & Desenvolvi0~nto.'~ op. cit., p , 43.
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de que os produtos enriquecidos geralmente faIha ram porque foram sempre
desenvolvidos sem wna preocupação mais ampla, que considerasse, além do
valor nutritivo, o custo, a aparência, as características organolépticas,
a forma de preparo e de conservação. Eu diria que um produto deve ser en
riquecido só até o ponto em que não comproneta estes outros fatores apon-
tados. O enriquecimento exceSS1VO dificilmente proporcionará alimentos a
dequados aos objetivos propostos.

Talvez o próprio ITAL possa comprovar o seu
ponto de vista através de um produto enriquecido com vitaminas e sais mi-
nerais, e flavorizado ,em sete sabores, que desenvolveu para a alimenta--
ção infantil, justamente a faixa mais carente de proteínas. Chama-se Vi-
tal, e embora não tenha ainda conquistado o mercado institucional, exis
tem já empresas interessadas enlproduzi-lo em pequena escala. O IT.~ for-
necerá ,assistência para a instalação dos equipamentos necessários, e li
cenciará a utilização da marca do produto. O leite Vital, segundo os téc
nicos, custa a metade do leite de vaca, e se conserva por mais tempo.

Partindo-se então do ponto de vista do ITAL,
a indústria estaria potencialmente apta a participar dos programas de ali
mentação do Governo de urna forma bastante ampla, concorrendo inclusive em
'preço com os produtos "in natura". .Tanto mais, se a comparação de preços
for feita com base no valor nutritivo' e nao com base no peso dos alimen-
tos.

Poder-se-ia, neste sentido, já quase comparar
o Brasil aos países desenvolvidos, onde, -segundo Sgarbieri (33) , " a indús
tria de alimentos atingiu o ponto de poder ofer'ecer·ao 'consumidor a q u ela
variedade de alimentos indispensável para propo rc i.onar+Ihe uma boa nutri
çao, a preço não muito diferente dos alimentos "in natura".

Mas além da suposta incapacidade tecnológica
da mdústrÍa de alimentos, e da inadaptação de seus objetivos aos intere~
ses·sociais do Governo, foi levantado mais wn ponto, contrário à sua par-

(33) - "Efeito do processamento sobre o valor nutri tivo de alimentos bá.s,i
cos','trabalho apresentado no I Simpósio Nacional de Medicamentos e
Industria Farmacêutic~, realizado na Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, em junho de 1975, Mimeografado.
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ticipação em programas de' alimentação (34). O fornecimento de alimentos
pela indústria estaria reforçando a filosofia cOIlcentradora que imperou
nos últimos anos, de proporcionar grandes oportunidades de vendas, e de
lucros, a pequeno llúmero de gIUPOS empresariais. Em contrapõsição
rida a alternativa na qual os subsídios para a compra de alimentos
dados diretamente aos produtores agrícolas incluídos no programa.

-e suge
fossem
O si

tiante e o fazendeiro teriam assim maior renda, não seriam levados a ven
der suas propriedades a grupos agroindustriaÍs beneficiados pelo progra
ma, a renda de seus trabalhadores cresceria, e seria evitado o êxodo ru-
ral.

Realmente haveria grandes vantagens sociais
com esta descentralização de fornecedores. O que resta saber, ê se os
produtores agrícolas tem condições de atender às expectati~as.

Apesar de o INAN incentivar o consumo de pr_~
dutos "in natura", diz Yaro Gandra, com o propósito já citado de fortale-
cer o pequeno produtor, de aproveitar recursos regiol1ais, de,obter prod~

.tos mais baratos e de incentivar a produção doméstica, há porém grande ne
cessidade de produtos industrialiZados .

.E o presidente do INAN deixa cLaro (35) , que a
indústria terá sua par t.i.câpaçâo no PRONAN. Urna prova' poderia ser o fOTI18
cimento, sob encomenda do Mini? têr..o da Previdência e Assistência Social,
de concentrados em pó solúveis, feitos ãbas~ de leite em pó, soja textu-
rizada, cereais, vitaminas e sais nunerais de alto valor nutritivo, para
a,preparação de sopas, "milk-Shakes" e ma:madeiras, a seremdistribuidas a·
2,1 mi.Ihôes de' gestantes, nut.r izes e crianças de até 3 anos de idade, nas

. .- 1· ' d .,.(36) E' .. - d ind~ ,nove regloes metropo ltanaso paIS . sta partlclpaçao a In ustrla
contudo, parece ter um caráter provisório pelo que se depreende da afir
mação do Secretário de Assistência Social do tv1Pr\S (37): "Na verdade as
pesquisas foram encomendadas à Faculdade de Engenharia,de Alimentos de
Campinas em setembr:o de 1975, antes da criação do PRONAN,. Quando o pro--
grama foi instituído, o MPAS recebeu a tarefa de distribuir alimentos a
gestantes, nutrizes e crianças das' nove áreas metropolitanas Embora

(34) - Bí.ondi, Aloysio, "Uma proposta para fugir ao impasse econômí co" ,
Gazeta Mercantil, 8/8/197~.

(35)- ~Ciõs em Ex@ne, 28/7/76, p. 39.
(36)- IbIdem, p. 38.
(37)- Ibidem, p. 38~

"
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o PRONJ\N tenha uma grande preocupação com o pequeno e médio produtor ru-
ral e, portanto, dê preferência ao fornecimento de produtos "in natura" ,
nós já tínhamos optado por produtos industrializados". rv;asele próprio
acredi ta na importânci a dos produtos industrializados. entre outros moti
vos, pela sua capacidade de armazenamento (os alimentos desenvolvidos eln
Campinas podenl ser conservados por até seis meses). E os fornecedores
também sabem que seu COlltrato pode ser cancelado, caso nao atendaITIàs exi
gências de fornecimento nos prazos previamente previstos.

o único prograITIaque atualmente talvez fuja a
esta diretriz é a Companha Nacional de Alimentação Escolar, executada pe-
lo Ministério da Educação e Cultura, que utiliza basicaITIente alimentos ln
dU$trializados, como veremos mais tarde.

Também a Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo vai, segundo Osmar Reis, usar produtos industrializados para assis
tir às classes baixas.

~~s a ênfase s~rá dada, sem dúvida, aos produ
tos "in natura",· com o que não concordam os industriais do ramo. Um de
leso por exemplo; diz(38) que, fornecendo preferencialmente alimentos na":. .

tUrais o PRONAN dificilmente terá condições de efetivamente medir a supl~
.,mentação de nutrientes para as faixas da população que pretende
Porque, se um trabalhador recebe UTIlsaco de 5 quilos de feijão,

atingir.
simple~

mente deixa de comprar. feijão, e não acrescenta mais cinco quilos às suas
refeições. Seria diferente, continua, se ele recebes~e UTIlalimento espe

. .

cial, bem dosado do ponto de vista nutricional, e de bom paladar.

P~guns industriais acreditam, inclusive, que
a preferência pela distribuição de alimentos naturais esconde, também) o
temor de que, optando pela inclusão de produtos industrializados, o pr~
grama viesse a ser dominado pelas multinacionais do setor de alimentos .
Ao que rebatem com o argUTIlentode que as empresas multinacionais não têm

. .

em geral condições de atender as encomendas sob medida deste mercado ins
titucibnal, por serem as encomendas de grandes quantidades e por isto pas
síveis de prejudicar suas atividades normais.

Independentemente da validade ou nao desta

(38) -Ibidem, p. 39.
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justificativa, teremos, quando da análise dos dados da minha pesquisa jun
to às indústrias, mais dados para julgar sua procedênci~. De qualquer
forma, o aparente interesse da Nestlé pelos produtos enriquecidos para as
classes baixas - já citado anteriormente impossiQilita a aceitação p~
cÍfica do argun~nto.

Haja ou nao a concorrência da empresa multina
cional, todos os incentivos serão dados, segundo Osmar Reis, às empresas
nacionais: assistência técnica, gerencial e credi tícia. Atua lmerrte, por
exemplo, a FlNEP -- FINAl'JClAOORAIE ESTUOOS E PROJETOS - e os bancos de de
senvolvimento estaduais, oferecem lillllasespeciais de créditos para a pe~.
quisa.

Da análise pode-se concluir que dificilmente
o PRONAN dará preferência aos produtos industrializados, nao porque os
alimentos "in natura" sejam ·absolutamente superiores aos primeiros, rrus
porque a sua utilização resolve dois problemas concomitantemente: fcrne
cer alimentos para as classes baí.xas, e aumentar a renda do pequeno produ
tor rural, cujas vantagens já foram citadas.

Mas os alimentos industrializados, dadas as
suas características, certamente poderrlapresentar vantagens em relação
aos alimentos primários, em uma série de circuns'tâncias . Cabe às empre-.-
sas úesenvolver os produtos adequados, em termos de preço, valor nutriti-
vo" e demais características citadas, de modo a atender âs expectativas
dos implementadores do PRONAN.

A n~ior par~icipação dos alimentosindustria~
lizados nos programas de alimentação depende, pois, inicialmente, de um
esforço de adaptação das própriasempresas,lnais.do que de concessoes do
Estado.

E o que deve ser .ressaltado, tomando esta 1n1
ciativa, a.s indústrias esta.riam se capacitando a expl.orar. diretamente o
vasto mercado das classes baixas, até hoje apenas marginalmente atendido.

Estariam assim agindo, não só no interesse
próprio, mas tanbém em benefício da justiça social, que exige, segun-
do Eduardo Buarque de Almeida (39) '.um total engajamento da livre empresa

(39) - "Contradições elo controle de preços no varejo", .Negócios em Exame,
16/6/76, p. 64-65.
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num esforço que, a rigor, 9 Governo nao pode enfrentar sozinho no sentido
de assegurar um padrão mínimo de nutrição e hiciene a vastas parcelas da
população.

3-·3-1-C. ,SUBSISTEMA DE EXECUÇÃO E REPASSE

Resta-nos, por fim, ver algo a respeito do
subsistema de execuçao e repasse, conforme definido anteriormente. De que
forma os quatro grandes grupos de consumidores do PRON.t\N- grupos vulne-
raveis, escolares, trabalhadores, e pequenos produtores rurais
atendidos ?

serao

\ .

, (40)Segundo Bertoldo Arruda ,presidente do
INAN, o fornecimento de alinlentO$ ao PRONAN sera todo feito pelo setor

, (41) , ,privado ,através de compras da COBAL: "A COBAL vai nos entregar os
,ali.mentos que queremos, nos locais que determimirmos. O POONAN elabora

tunmapa com as especificações, prazos e·locais de entrega dos alimentos,'
e.o encaminha ã COBAL, com a recomendação de comprá-los, preferencialnlen-
te, próxi.mo aos locais onde serão distribuidos ... O lNAN estabelece sua
programação de compras pa.ra o período de UlJ1 ano, permitindo ass -m que a
mBAL firme, com antecedência, contratos de fornecimento e organize esto
ques reguladores".

Os estoques reguladores sao necessários, como
ja vimos'em seção anterior, para: que o programa nao sej-a afetado naen-
tressafra, nem por outras dificuldades inerentes ã produção de alimentos.

O esquema parece bastante bem montado. tlas
certamente surgirão problemas não, previstos, ,na.sua operacionalização. R~
berto Cobbé do ITAL , por exemplo, aponta urna dificuldade que acredita de-
va surgir: a inflação nos preços de certos produtos agrícolas, cujo au-
merrto de produção não possa acompanhar o aumen to de demanda provocado pe

(40)- Negócios em Exame, 28/7/76, p , 39.
(41)-, -Sera dadãenfase ao pequeno produtor e às cooperativas agroindus-

triais, estabelecidas em areas onde o pequeno produtor predomina. -
Mas como os projetos de apoio ã produção de alimentos em arcas de
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lo PRONAN. E cita o exemplo do feij ão, cultura em que é mui to dí Hc.i I ob
ter-se um incremento significativo de produção.

Vejamos de que forma os alimentos devem d1e-
gar aos grupos desejados.

Gnlpos biologicamente maIS vulneráveis. Com-
põem-se de gestantes, nutrizes e crianças de 6 meses a. 7 anos de ida-
de(42) das populações de baixa renda.

Segwldo o Boletim do CDS sobre o PRONAN(43) ,a
.nível nacional, o Ministério da Saúde, através do lNAN, e o Minis tério

da previdência e Assistência Social, por sua Secretaria de Assistência So
cial, orientarão, coordenarão e supervi.sicnarâo a execução dos proj etos
de suasresponsab~lidad:s, delegando a operação a nível estadual às secre
tarias de saúde (nas áreas urbanas e rurais) e aos órgãos locais da estru
tura do .r@AS (nas áreas metropolitanas). Na faixa etária de 4 a 6 anos,
em função da relativa facilidade' de acesso deste grupo à rede escolar, ca

..berá a participação do ~ünistério da Educação e Cultura, como wna exten--
sã~ do projeto de suplementação e educação alinlentar aos escolares do
primeiro grau.

Diz a mesma fonte que, paralelamente à distri
<,

buição de alimentos, deverão ser cdados mecanismos de aéompanhamento por
amostragem estatística, de modo a po~sibilitar permanente avaliação do de
sempenho e dos resultados dos projetos.i·

° atendimento a este'grupo vem sendo feito
prioritariamente pelo Programa de Nutrição em Saúde-PNS, cuja execuçao .é
diretamente coordenada e financiada pelo INAN.

° PNS constitui um dos projetos da linha de
suplementação alimentar estabelecida no PRONAN, juntamente com a CNAE e o
programa que o MPAS está desenvolvendo para atender à população urbana

(42)-

baixa renda estão· em fase de implantação, o lNANvem provisoriamen-
te adquirindo os alimentos no mercado fornecedor existente.
As menores de 6 !reses de idade'não recebem suplementação alimentar,
para evi tar competição COÍll o alei t<Jmel];to ma terno. De qualquer. for-
ina, beneficiam-se indiretamente atraves do atendimento proporClOna-
do ã. nutri z..

(43)-:Ob ..cit., p. 26.
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marginalizada (quando este programa entrar em vigor, o INAN pretende res-
tringir a atua:;ão do PNS basicé1mente a pequenos municípios e ao meio ru-
ral) .

A escolha da rede de saúde para a execuçao do
PNS deveu-se aos seguintes motivos :

o fornecimento de alimentos para as populações de baixa renda atra·
vés dos postos de saúde contribui para o incremento da demanda de
outras ações preventivas da saúde, como atenção pré e pós-nata1,va
cinações e educação sanitária, entre out~as(44) ;
ampla cobertura da rede de serviços de saúde;
tradição do setor na realização de atividades de nutrição e alimen
tação.

o PNS dará atenção prioritária em termos de
recursos, cobertura populacional.e esforços de supervisão e assistência -
t~cnica, aos Estados e Territórios das Regiões Nordeste, Norte· e Centro-
Oeste, n~sta ordem de prioridade. Asregioes Súdeste e Sul serão contem-
pladas em menor escal a,

\ ..

Para a definição dos alimentos que compoem
-,os cardápios do PNS, desenvolveu-se um estudo 'analItico - Docurent o Tec-
nico INPN - 08/76 - onde são comparadas diferentes combinações alimenta
res.

Segundo outro relatório do INAN(45) , esse es-
tudo levou ã deflnição dos seguintes produtos na suplementação aiimentar

... ..•... _ - (46)do PNS: leite em po desnatado, açucar, fuba, feijao e fecula . O Qu~

dro l7mostra-llOS as quantidades destes produtos. por grupos de beneficiá-
rios, e as respectivas adequações proteico-energéticas.
ÇUADRO 17

(45)

_ A aceitação em participar das demais atividades programadas de saú
.de matemo- :infantil, é condição imprescindível para ser benef icia-

rio do Programa._ "PTograma de Nutrição em Sé\.úde- PNS", Documento Técnico INi\N -09/
76, p. 19 .._ O -INAN' utiliza produtos "in natura" ou produtos industrializados -
que recebem apenas um processamento pr~mário. O motivo alegado p~

.ra não usar produtos mais processados é o encarecimento que sofrem
estes alimentos. Mas ó encarecimento. também ocorreu com um produ

.to "in natura" bás íco.: que é o feij âo . Este fator, aliado à sua
provável escas<;;ezno mercado - dado principalmente·o aumento da

( 44)

(46)
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',QUADRO 17
QUA\JTIDADE DE ..ALIMENTOS E ADEQUAÇÃO M~DI~ PRQ'I1jIm-

ENERctTICA "PER CAPITA"/DIA POR GRUPOS DE '
, BENEFICIÁRIOS 00 PNS 1.976

G~ DE ALIMENl'OS PROTErNA ENERGIA
, GRUPOS DE BE-
,NEFICIÁRIOS . LEITE AÇÜCAR FUBÁ FEIJÃO ~CULA NECESSIDADE DI STRJ; BUIOO NECESSIDADE DI STRI BUI 00

~
GR/l1víA . GRAMll. % Kca1 Kca1 ~

.0

GESTAl'ITE 17 . 67 67 67 .. 60 27 45 . 2.400 792 33
Il'HJI'RIZ 17 67 67 67 68 27 40 2.600 792 30-

CRIANÇAS:
..

6-11 meses 34 34 - - 17 21 . 12 57 860 308 36
1-6 anos 17 67 34 17 - 28 13 46 1.500 498 33

FONTE: H3-INAN-PNS .
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Sua aplicação no Programa proporciona uma
flexibilidade que permi te , a qualquer tempo, substituições de produtos na
ocorrência de eventuais irregularidades no mercado fornecedor, bem como
no aproveitamento de excedentes de produção' agr Icol.a , em apoio à política
de preços mínin~s fixada pelo Governo.

As quantldades destes alimentos fornecidas a-
través do PNS em 1975, e as previsões para o período 1976/79 são mostra
das no Gráfico 2.

Gráfico 2 (página/'168":A)

o número de benef icijir ios deverá passar de
1.066.659 em 197,6para 3.010.400 em 1979 conforme dados do Quadro 18.

QUADRO 18

PREVISÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA O PERlODJDE 1976 a 1979, SEGUNDJ GRU-
POS VUINERÃVEIS

r--rOMERODE BE~~FICIP~lOS
:GRUPOS VUlNERÁvEIS - I1 9 7 6 1 9 7"'7 1 9 7 8 197 9,--
,

Gestantes 219.114 329.593 400.7:50 632.184
Nutrizes 71.843 109.864 133.577 210.728
Crianças
.6 a 11 meses 71,.892 109.864 133.577 210.728

1 a 6 anos 703.~19 1.020.169' 1. 240.356 1.956.760
~-

TOTAL 1.066.659 '1.569.490 1.908.240 3.010.400

FONTE: ~B-INAN-PNS

demanda com a sua inclusão no cardápio do PNS levou o IN.tu\l' a en-
comendar uma pesqmsa ao ITAL , no sentido de se misturar o feijão
soja em grão (cerca de cinco vezes mais barato' e consideravelmente
mais nutritivo do que o feijão comum)ao feijão comum. Os resulta--
dos parecem ser positivos, com exceção do tempo de ~ozimento, que
passa a ser bem maior. Ter-se-ia que verificar entao qual o consu-
mo adicional de combus tivc l , e até que pbnto isto poderia neutrali-
zar as vantagens da mistu:-a.
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Grafico 2
Quantidade e tipos de alimentos fornecidos em 1975 e programados para
o período 1976/1979. .

Tori.elada
Em 1000

135
130
125
120
115
110
105
100

9S
90
85
80
7S
70
6S
60
5S
50
45'
40
35
30
2S

.20
15
10

5 nO

ANO . 1975 1976

\ .

\ .

I .

Alimentos em t.
. LEITE

AÇÚCAR
RJBÃ

.FbCULA
FEIJÃO

TOTAL .••.. -~.402,2

3.260,5
1.592,6

338,2
210,9

fDNTE: MS-INAN--PNS.

5.749,6
18.644,9
10.737,4

203,1
5.980,6 .

41. 315,ó

1977

8.106,0
30.450,3
17.534,8 _

332,3
11.409,5
67.832,9

9.868,2
37.070,0
21.346,8

404,6
13.889,9
82.579,5

1978 1979

15.568,0
58.481,1
33.676,5

638,3 .
21.912,5

130.276,4-
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De acordo com o documento do INAN sobre o PNS,
considerando o total de recursos aplicados em 1975, entre as despesas de
aquisição de alimentos e o valor dos recursos financeiros transferidos pa
ra apoiar o desenvolvimento do programa nos Estados, o custo médlo por
benef icí.àr io por dia foi de Cr$1,36. Com base nos recursos progranados
para 1976, estirova-se a redução desse custo para C1'$O,64.

Em termos de operacionalização existem ainda
... .uma serle de pormenores que devem ser equacionados. Yaro Gandra, da USP,

vem, entre outros, se dedicando a'esta tarefa. Baseado em sua experiên--
'cia, princlpalmente no Estado de são Paulo, disse-me a este respeito: "As
gestantes, nutr izes e os infantes (de 1 a 2 anos de idade) são atendidos
nos centros de assistência médica, como Centros de Saúde e INPS. Estes
centros, contudo, estão já sobrecarregados e não podem por ,isto dedicar'
rui to cuidado ao probl ena de al imerrtaçâo, razão pela qual não foram indi-
cados para atender a uma faixa bastante proble~ática, que é a do pré-esco
lar lidade de 2 a 7 anos). A própria família já não dá mais muita aten

.,çao a esta criança porque provavelmente Já existe sempre outra menor ne-
cessitando de ,cuidados. Existem creches, jardins .de infâncla e escolas
pré-primarias para atende-la. São, porém, naii.tc sofisticadas e atendem
poucas crianças. Na cidade de são Paulo, por exemplo, hã aproximadamente

,,115 parques mfant í.s , que atendem por volta de 15.000 cr ianças , de um
total de 700.000 pré-escolares, exi s tentes.

Em função disto estão sendo feitas experlcn-
cias com o que se denominou de Centros de Alimentação Pré-escolar (CAPs) •.
Partiu-se da infraestrutura existente nas diversas regiões para atender a
um maior número de pré-escolares em prazo mais curto. Foi visto que o
local ,mais apropriado para o seu atendimento é a escola, dado o grande
ntmero de'unidades existentes, e a disponibilidade da infraestrutura bási
ca necessária :- teto, água, esgoto - na grande maioria delas, além do
ambiente sadio que.pode proporcionar. O pré-escolar vai ã escola com o
irmão mais velho e recebe alimentação, além de recreação orientada. Desta
forma, desde cedo a criança vai sendo educada.e desenvolvida de acordo
com os prograrras estabelecidos. ~ un~ maneira fácil de se introduzirem
novos habitos alimentares. As n~es trunbêm.recebem um curso rápido sobre
alimentação e nutrição das professoras locais. Dá-se assim um ,efeito muI
tiplicador.

,O CAP ainda não esta oficializado, mas já
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atende cerca de 1.500 crianças. Quando for oficializado deverá aumentar
significativamente a sua cobertura",

Temos, pois, os postos de saúde atendendo as
gestantes, nutrizes e infantes, e as escolas se encarregando dos pré-esco
lares.

'Existe maí.s um problema, que sao as popula-
çoes rurais dispersas. Para atendê-las desenvolveu-se a idéia dos "mini-
postos-de-saúde", que são unidades de saúde simplificadas, localizadas no
meio rural. Estão sendo criados inicialn~Ilte como parte do Projeto de
'Produção de Alimentos e Nutrição em Áreas Rurais de Baixa Renda do No rdes

(47) " -te ,mas deverão ser estendidos para todo o país. Serão atendidos,além
das gestantes, nutrizes e ·infantes, também os pré-escolares pertencentes
às famílias dos procutor~s selecionados. Foi prevista a ampliação da co-
bertura de atendimento pelo mirriposto , na seguinte proporção: primeiro
ano - I miniposto para 100 famílias; no segundo 2.IlO - l:150; e no tercej.
ro e quarto anos - 1:200. Sua ação .inc.íuírà assistência ã saúde, alimen-
tação, e educação nutricional e sanitária.

Gostaria de nenci.onar ainda um aspecto inte-
,ressante sobre a assistência ã gestante, levantado. por Lygí a Pereira, do

ITAL. Refere-se ã necessidade, segundo ela, de se usar um produto ind.us-
"

t.rial.í.zado, a exemplo do GESTAL - desenvolvido no ITAL - no atendimento
a este grupo. E justifica: "se a gestante receber produtos "in natura",

-ela distribui o alimento em casa, e nao se alcança a meta desejada, o que
não' ocorre quando se distrIbuem produtos como o GESTAL, que são por ela
ingeridos como se fossem,remédios especialmente desenvolVIdos para a sua

. .:..., (48)sltuaçao" .

E diz também que a dIstribuição gratuita' de

l47)- Ver Docwneuto Técnico do INAN-03/75, p. 36-39.
t48)- Em .recente VISIta que ri.z ao fJ\lAN em Brasília (junho ele 1977), um

tecnico do Instituto apresentou-me o seguinte contra-argumento: es-
ta diluição intra-familiar dos alimentos fornecidos ã gestante não
devera ocorrer porque os demais membros ela família provavelmente
trunbém estarão sendo atendidos. Além disto, afirmou, quem garante
que a ges tant.e continuará tomando o GESTAL em casa, sozinha, sem a
supervisão do centro de saúde? Ela 'talvez enjoe do produto, ~o-
bretudo em função dos sintomas que acowpanham o,estado de'gestaçao.



.171.

alimentos, principalmente dos "in natura", não surte mui to resultado,pois
as pessoas deixam de compra-los, e passam a gastar a renda em outros bens
menos essenCIaIS, ou até supérfluos. Este seria, segundo ela, n~is um
argumento(49) em favor da utilização de produtos industrializ.ados nos pro
gramas de alimentação.

Escolares do 19 grau e pré-escolares - Vimos ja porque
os pré-escolares foram incluídos neste projeto, que visa proporcionar su-
plementação e educação alimentar aos escolares do 19 grau matriculados
nos estabelecimentos oficiais e filantrópicos de ensino.

Através do projeto sera intensificada e am-
pliada a atuação da Campanha Nacional de Alimentação Escolar -- CNAE
de forma a aumentar o valor nutritivo e a frequência da merenda proporci~
nada a cada partic:i.pante.

A merenda a ser di.stri.bui.darepresentara uma
suplementação alimentar de 15% a 30% das necessidades diárias dos princi

..pais nutrientes, variando os cardapios de acordo com a disponibilidade de
alimentos basicos regionais, e os·hábitos alimentares.

Sendo a CNAE a principal executora deste pro-
jeto, vejamos algumas informações a seu respeito que ·obtive no Mini ster io
da Educação e Cultura em Brasília, e na Coordenadoria da Camparu1a no Esta
do de são Paulo.

Atendendo 12 ·n1ilhões de escolares -- conforme
dados de 1975 .-- em 100 n1il escolas de todo q Brasil, a CNAE cobre 87 %
dos municipios do país (3.443).

Segundo Irene Pereira, Coordenadora Regional
da CNAE no Estado de são Paulo, o objetivobasico da campanha é o de edu-
car escolares .:-de 7 a 14 anos de idade -- e subsidiariamente pré-escola
res. Tem-se em vista com isto, atingir a cOmill1idade (a família) através
da criança, propagando noçoes sobre habitos alimeútares e higiene alimen-
tar, entre outras.

Um segundo objetivo, de aIcance menos demora-

. (49)- Este argumento, COnlO ja mostrei. anteriormente, ~ também
pelos industriais.

apontado
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do, ê o da assistência alimentar. Pode ser considerada uma medida de
emergência, diz ela, na medida em que evita futuros problemas mentais e
físicos nas crianças que se acham agora na fase ITkLisimportante de sua
formação mental. Um eteito imediato desta medida é o aumento na capací.da
de de aprendizado destas crianças.

Para a escolha dos produtos a serem utiliza--
dos,. os principais testes de mercado - visando medir o grau de aceita-
çao do alimento - são realizados nas cidades satélites de Brasília, sem
pre sob a supervisão de nutrólogos. Devido, porém, à dlversidade de há-
bitos alimentares, fazem-se também estudos de aceitabilidade em diversas
outras regiões.

Os alimentos industrializados, além disto,
sao testados e exarránados em laboratórios, entre os quais se destaca o
I115tituto Adolfo Lutz, em são Paul.o.

A CNAE também tem encomendado estudos espe-
ciais do ITAL, como por exen~lo, para resolver o problema da carência de
leite. Para tanto foi desenvolvido o leite de soj a , que, segundo Irene'
Pereira, tem.de~pertado o interesse das autoridades. O produto parece
ter tido boa aceitação em quatro cidades 'do Estado de são Paulo, onde já

.foi testado, principalmente por ter si.do pos sive l tirar-lhe o gosto es tra
nho característico.

As aquisições de gêneros alimentícios pela
Superintendência da CNAE são feitas através de licitações públicas, de
~cordo com o previsto no Decreto-Lei n9 200, de 2S de fevereiro de 1967.'

Podem ser fornecedoraS todas as empresas cu--
jos produtos se enquadrem nas especificações exigidas pelo programa' da
CNAE, especificações estas cont i.das em um documento denominado "Car acteri
zaçao Operacional da Merenda Escolar Brasileira", e em .seus quatro anexos.
As empresas se habilitam de acordo com o que determina o Título XII -- ar
tigos 12S a 144 -- do acima mencionado Decret.o-Lei .

As empresas contratadas, diz Irene Pereira,
ohrigam-se a atender a uma série de exigências, principalmente no que diz
respei to aos aspectos sanitário, de composição, e ao prazo de entrega'. p~
ra este controle 1 .acrescenta, todas as partidas sao examinadas no Ins t.i tu
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to Adolfo Lutz, c qualquer irregularidade leva à devolução do lote.

o controle, no entantO, parece nao ser tão
eficiente corno se possa imaginar. Quando da realização de minha pesqui-
sa de campo junto às indústrias, obtive informações de que nem sempre os
lotes de alimentos enviados para a campanha por uma empresa correspondem
em qualidade à amostra analisada na concorrênci a pública. JI'luitas vezes
são fornecidos gêneros de qualidade inferíor, numa demonstração clara de
falta de ética e responsabilIdade social das empresas, o que venl exigir
um maior controle por parte do Governo, principalmente se considerarmos o
grande número de industrias que tem surgido para atender às encomendas da
CNAE -- 70 nos últimos 3 anos. (Estas são, na sua maioria, pequ.enas e de
capital privado nacional) •

o interesse por esse mercado, afirma Irene Pe
reira, tem aumentado gradativamente e vem Levando rnri tas empresas a se
·e:xpandirem. V.as os grupos maiores, tradicionais, continua, tem sido mais
apáticos a ele, tanto que em São'Paulo atualmente, só a ~~tarazzo e a

.Toddy fornecem à CNAE. A Nestlé deixou de .fazê~lo.

Segue em anexo -- Anexo 3 -- a lista das em-
presas cadastradas para fornecimento de alimerrtos à GIAE, com
.reval.í.dada.

inscrição

Os alimentos a serem utiliz~dos pela Superin-
tendência da Campanha Nacional de Alimentação Escolar.'são definidos pela

.Assessoria Técnica, com base na Caracterização Operacional da Merenda Es-
colar Brasileira, cujos criterios, para o valor nutritivo, são os seguin-
tes

ver (Valor Calórico Total) :. 280 a 350 cal "per capita"
NDp cal % 6 a 8 %
Vi tamina A b50 U1

Vi tarnina 131
Vitamina B2
Vitamina B3
Ferro

0,2 rng.

0,2 mg'.

2,5 mg.

2,0 rng.

Para'poderem participar da concorrência públi
ca. as indústrias alimentícias devem fornecer
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a) amostras, no total de 250 'per capitas" por produto;
b) descrição de composição de cada produto com a proporçao dos res

pectivos componentes;
c) modo de preparo;
d) "per capita" em gramas, de cada produto;
e) NPR (razão de proteína líquida) fornecido através de laudo passa-

do por Centro Científico constante no trabalho'Caracterização Op~
racional de Merenda Escolar; e

f) Exame Bromato1ógico do produto, realizado por laboratório oficial
contendo: valor calórico, proteínas, lipídios, carboidratos, fi-
bras, umidade, e cinzas.

Após seleção prévia dos produtos alimentícios"
baseada nos critérios aClma citados, os mesmos são submetidos a testes de

.aceitabilidade nas escolas do Distrito Federal, como já mencionei, sendo
selecionados para a compra apenas aqueles que apresentarem aceitabilidade
igualou superior a 70%.

Para se ter uma idéia do volume de alimentos
"industrializados comprados e distribuidos pela Superintendência da CNAE em'

1975 e primeiro semestre de 1976, além dos produtos reglonals comprados
<,pelas Coordenações Regionais, vej am-ve os seguintes dados:

TOTAL =

249.730,000 kg
1.220.169,000 kg'

,1.771.600,000 kg'

470.620,000 kg
1.921.453,000 kg
1.400:000,000 kg
2.200.950,000 kg
2.180.486,000 kg
1.500.000,000 kg

978.880,000 kg
",250.000,000 kg
,359.948,800 kg

830.486,000 kg
500.000,000 kg
500.000,000 kg

16.134.322,800 ~

I'

Baião de Dois 75
Sopa Creme de Lentilha com Arroz
Sopá de F~ijão com Macarrão-LD-3S0
Sopa canja Sabor Galinha
Mingau LI-400 S!lbor CÔco
Kéro Mingau Sabor Côco
Composto Lácteo Sabor Amendoim
Farinha Láctea Nutrícia Arroz
Mingau L1-400 Sabor Chocolate
Mistura para Bebida-Bonavena Sabor ~DraIlgo
Mingau LI-400 "A" Sabor Côco
Doce de Abóbora com CÔco Liofilizado
Farinha Láctea Natural
Nutrilac Sabor Morango

,Arroz Doce

\
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o Quadro 19, abaixo, mostra as quantias gas-

tas com alimentos em 1Y74, 1975 e início de 1976, de acordo com dados for

necidos pela Superintendência da CNAEem Brasília ~

QUADRO19

QUANTIDADE GASTA EM GENEROS NOS ANOS DE

1 9 7 4
CNAE · . Cr$ 74.878.592,29

SNAPD •••••••••••••••••••••••••• Cr$ 16.563.859,50
PMA/ONU~.•.•.••.••••••••••••••• Cr$ 19.162.554,40

PARTICIPAÇÃO-:!'" ••••••••••••••••• Cr$ 103.081.607,10

SOM A •••••.•••••••••••••••••• Cr$ 213~686.613,29

197 5
CNAE · . Cr$ 176.038.147,00

\ .

SNAPD •••.•.••••••••.•.••••.•••• ·Cr$ .19.475.467,90

PM.I\/ONU•.••..•.•••.•••••••••••• Cr$ 27.438.633,70

PARrIC:lPAÇÃO•.•••••••.••.••.•• ;. Cr$ 153.554.280,56

SOM A ••.•••••.•••••••.••.••.• Cr$ 376.506,529,16

1 9 7 6 - (Até abril)

CNAE · . Cr$ 9S.42S~370,45

cr$ S~234.107,04
\ .

.' .
P~1A./ONU ••••• ój •••••• " ••• ~ •••••••

PARrICIPAÇÃO •.•••••.••••••••••• Cr$ 49.543.189,94

S O MA ••.•.•.•.•.•.••.•.••.•.• Cr$lS0.202.667,43

TOTAL GERAL .................... Cr$ 740.395.809,88

roNI'E: CNAE/MEC.

* Plano YJ\..U1dia1de Alimentos (funcioná sô na Bahia)
*'" Participação em gêneros e em dinheiro da comunidade, dos mmi.c ip ios e

dos Es tados . .

(O SNAPDe o PMA/ONUsão planos .tempol'ãrios com participação americana, e

tem a finalidade de incentivar o desenvolvimento de planos nacionais do

gênero).
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Na opinião de Irene Pereira, no futuro deve-
ria haver uma crescente preocupação em educar populações a aproveitarem -
melhor seus recursos alimentares regionais. Isto evitaria a transferên--
eia de recursos e a necessidade de se lOOJificarem hãb,itos alimentares.Edu
cando-se uma criança a consumir produtos estr~~os à região -- enlatados,
congelados, etc. -- pode-se cr í.arum impasse quando, nais tarde, ela dei
xar de const.mrirmuitos dos produtos locai$, resultando daí um subaprovei-
tamen to dos mesmos',

Este fato, continua, pode indicar às empresas
alimentícias a diretriz de produzirem e venderem as diferentes regloes
produtos que utilizem recursos locais.

Dada, a dificuldade de se alcançar o
de 15% das necessidades diárias -estabelecido pelo PRONAN-l

.. .JTIlnlmO
em al-

guns cardápios preparados com produtos regionais, a Coordenaçâo Regional
da aJAE no DF vem realizando testes com o Concentrado Proteico de Peixe ,
que poderá enriquecer estes alimentos regionais, E os produtos vem tendo

,boa aceitação,

Também a soja e o milho principalmente, sao
produtos que poderão ser amplamente .ut.i.Li.zados no. enriquecimento destes
alimentos, existindo inclusive já tecnologia dísponfve l para isto, tanto
no IT,'J..como na FEA da Unicamp. Cabe as indtstrias enxergarem a pot.enc i.a

lidade destes produtos, e ao Governo incentivar o seu consumo - baixíssi
mo - pelo brasileiro,

Para finali zar a abordagem a este grupo, gos ta
ria de levantar uma deficiência que talvez nem sempre sej a lembrada: ' o
problema de a assistcncia ao escolar e ao pré-escolar só ser efetiva nos
dias de aula, e que normalmente não ultrapassam a meio ano. Torna-se ne-
cessâr ío, então, desenvolver tarrb'émuma solução para os restantes dias do
ano.

Trabalhadores. Estes programas de alimenta--
ção tem por objetivo proporcionar facilidades, para a alimentação dos tra
balhadores de baixa renda, através de

a) criação, através de legislação, especIf.í.ca, de incentivos às empre
\ .
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sas para proporcionarem alimentação aos trabalhadores, quer utili
zando instalações próprias, quer mediante convênios com outras
instituições;

b) apoio, inclusive creditício, a empresas e a entidades como SESI,
SESC e Sindicatos de Trabalhadores, para instalação ou ampliação
de restaurantes em locais de maior concentração de força do tra-
balho;

c) inclusão, entre as exigências das instituições oficials de crédi-
to, para financiamento de projetos, da existência de dispositivos
que permitam o fornecimento de alimentação ã mão-de-obra vincula-
da aos empreendin~ntos(50) .

Ao Ministerio do Trabalho caberá promover, a-
provar e fiscalizar a utilização dos incentivos concedidos.

As refeições a serem fornecidas deverão con-
sistir, de preferência, de alimentos tradicionalmente constmlÍdos em cada

..região, combinados de forma adequada, de acordo com os hâb í tos al imerrta-
res, e as recoJrendações nutriéionais. Os cardápios serão padronizados, -
quando possível, e sujeitos a aprovação do INAN, tendo em vista, sobretu~
do, a minimização de custos.

Estirra-se que o programa vá benefic:.t.ar em
torno de 5,6 milhões de trabalhadcres , com um dispêndio, no período 1976/
1979, de aproximadamenteCr$12,1 bilhões (51) . .

~~s para que os objetivos propostos possam
ser a1cffi1çados,existe ainda uma dificuldade a ser contornada. Trata-se
da necessidade de motivar as empresas a participarem do programa, através

,de exposição das possíveis vantagens dele decorrentes.

o incentivo fiscal (52) não é o único e nem o
principal benefício que terão as empresas. A melhoria do clima social e
da produtividade serão consequências de alcance mais profundo. O forneci

(50)- Boletim do CIS sobre o PRONAN, op , cit., p. 4,3.
(51)- Ibidem, p. 44.
(52)- Os incentivos fiscais existem para a instalação de refeitórios em

todas as empresas com lnais de 100 empregados e para o fornecimento
de refeições em qualquer empresa~ A·Lei 6.321, de 14 ele abril d.e
1976, prevê a dedução 'de ate 5% do lucro tributário do exercício,p~
ra fins de imposto de renda, das despesas realizadas com esse fim.
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mento de refeições também poderá vir a constituir um diferencial competiti
vo no recrutamento de funcionários.

Em virtude do risco de'o$ incentivos fiscais
por si so nao constituirem estímulo suficiente para induzir empresas ao
programa, faz-se necesgario um éllTIplotrabalho de divulgação para a consci-
entização das demais vantagens citadas, j\ll1toao meio empresarial.

Além do programa de refeições, talvez ainda
pudesse ser montado um esquema para o fornecimento de alimentos básicos pa
ra o trabalhador, através de cooperativas. Seria dado um incentivo para
a criação de cooperativas em empresas com mais de cem empregados, e os tra
balhadores de unidades menores receberiam cupões -- que seriam adquiridos
pelos empregadores, do Governo, de forma subsidiada -- com os quais pode

. '. "'bl· (53) ..• ·d..•·rIam comprar em cooperatIvas pu lcas • Esta e apenas uma I ela que po
de ser aprimorada. Naturalmente existe uma série de dificuldades opera--
cionais que deveriam ser solucionadas para que,a idéia.se tornasse viável.

Segundo um técnico do IPEA, está-se pensando
em utilizar a CIBRAZEM e a COBAL para distribuir os produtos para o progra
ma de aliment~ção do trabalhador, evitando assim os altos rustos de inter-
mediários privad~s. Seria também wna medida bastante útil para tornar viá
vel a idéia das cooperativas de produtos básicos:

De qualquer forma, a eficiência e o sucesso
.deste programa, e dos demais já citados, dependem em grande parte da cria-

tividade dos técnicos do Governo, e dosempresã~ios, especialmente daque-
les que enquadram estes gastos no rol dos investimentos 'e nao .no das .des~
pesas.

Pequeno Produtor Rural. Vimos ...• quando daJa,
análiSe do subsistema fornecedor, de que forma este personagem deverá par-
ticipar no PRONAN, do lado da oferta de alimentos. Naturalmente as vanta

(53) - A vend a destes produtos básicos a preços mais baratos equivaleria a
um aumento no poder aquisitivo dos trabalhadores, com a vantagem ~o
mo já apontei, de se provocar um aumento na utilidade marginal des-

.fes alimentos.
O sistema de cupões, porém, apresenta certas dificuldades oper~c~
naisque impediram o seu sucesso inclusive nos Estados Unidos. Ha,
pois. a necessidade de equacionar também este problema.
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gens que lhe serão proporcionadas na produção deverão refletir-se no seu
padrão de consumo, VIa aumento' de renda. Independentemente disto, porém,
o pequeno agricultor e sua família receberão assistência alimentar e educa
cional C' em nutrição e higiene básica ) direta através de programas como
o já citado Projeto de Produção de Alimentos.e Nutrição em Áreas Hurais de
Baixa Renda no Nordeste(54), que a EMBRATER está implantando em várias re-
giões do Brasil. Vejamos algumas características gerais deste projeto,que
se aplica, com poucas modificações, às demais regiões do país.

Definiu-se .como principais beneficiários do
projeto os produtores que disponham de área entre 5 e 10 ha, residentes no
estabelecimento rural, explorando a terra sem a participação de terceiros,
e que possuam de preferência crIanças menores de 6 anos, gestantes ou nu
trizes.

No caso específico do Nordeste, visa-se a me-
lhoria:do estado nutricional e a elevação da renda de 8580 famílias de pe
quenos produtores,mediante o incremento da produção, da produtividade, do

.consumo, e das condições de saúde que permitam uma melhor utilização bioló
gic~ dos alimentos.

o incremento na produção será buscado através
de aumento na área cultivada e na produtividade das culturas de arroz, fei
jão, milho e algodão, med i.arrte.a ut i.Lí zaçâo de recomendações tecnológicas
do projeto.

l°

.Por outro lado, pretende-se promover o aumen-
to do consumo de alimentos para atingir a méd~a diária de 2200 calorias p/
pessoa, nas famílias assistidas. Paralelnmente haverá uma orientação na
aquisição de alimentos para a adequação da dieta, e adoção qe medidas de
prevençao e controle de doenças.

Em tennos percentuais, o objetivo ê o de me
Ihorar hábitos alimentares e aumentar o consumo em 70% das 8.580 famíÚas

.diretamente assistidas. Além disto preve-se o at ii1gimeIfto de 80% das famf
·lias com a educação em nutrição e saúde,· e o fornecimento de água tratada
a 50% delas •

.(54) -:Docwnento Técnico - lNAN - 03/75, op. cit., p. 3-22.
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Aproveitando a oportwlidade de e~
tarmos tratando da operacionalização do programa, vejamos alguns aspectos
sobre a distribuição de alimentos ao mercado popular, fora do PRONAN.

Primeiramente, segw1do Eduardo
Buarque de Allneida(55) • é indispensável reconhecer a coexistência, dentro
de um JUesmo sistema de comercialização privado, da dicotomia de duas reali
dades de mercado: a primeira, constituida por um segmento que nao exige
controles de preços de varejo, podendo ser regulada pela livre concorren--
cia; a .segunda , 'formada por outro segmento, que requer a criação de uma
"cesta" básica de produtos es.senciais(56). que poderão variar geografica--
mente em função das características da demanda" da própria oferta a nível
regional, e dos hábitos e atitudes de consumo.

Para que esta cestabâsica chegue
aos consumidores visados a preços acessíveis, ê imprescindível que se mon-
.te um esquema' de 'intermediação favorável. ' Algumas providências já vem sen
do tomadas nes te sentido.

A CDBAL, por exemplo, em coordena
,çao com o lNAN, ampliará sua rede de varejo nas periferias dos grandes con
glomerados urbanos onde se localizam as 'populações operárias de Qaixa ren-

, . '

da, com a finalidade primeira de vender apreços baixos 'estes produto~ bá-
sicos, obtidos diretamente do produtor cooperativado.

\
Além disto, está sendo introduzi- \

da urna nova modalidade de atacado 'no país - as "cadeias voluntárias" (57) •

são'na. realidade grandes armazéns, adminis trados pela COBAL-, para abas te--
cer grupos de pequenos varejistas, e prestar-lhes serviços~ , Com elas, se

I
(55)
(56)

- "Contradiçces do controle de preços no varejo",op.cit., p. 65.
- Deve-se ter presente qUllildoda composição desta cesta, o aspecto,já

apontado, de que os' consumidores de baixa renda não compram produ
tos, principalmente os industrializados, que se destinem a eles es-
pecificamente. Pelo "efeito demonstração" eles procuram consumir
os aiímentos destinados as classes mais elevadas.
"lhn'prograrnapara0 pequeno varejo",Negócios em Exarne,13/l0/76,p.58-
,59.

(57)
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gundo a mesma. fonte, o Governo pretende romper wn círculo vicioso no siste-
ma de abastecimento, sobretudo no interior e na periferia das grandes cid~
des, onde a população é mal servida pelos pequenos e médios varejistas que
não tem como melhorar seu atendimento, por não operarem em escala sufi-
ciente para obter vantagens em suas compras, e por não terem acesso a téc-
nicas de gerência mais modernas.

Para o caso específico dos horti-
frutigranjeiros, o Governo pretende superar a ineficiência operacional da
comercialização com a instalação de 88 "mercados expedidores de origem", -
que recolhem os produtos nas regiões de produção para encaminhá-los aos
teasas (Centrais de Abastecimento). Com isto pretende-se otimizar os cus
tos de transporte, promover a classificação racional dos produtos, e ofere
cer uma infraestrutura de comunicações, para que o produtor ten11a acesso ,
em terr~o hábil, às nscilações do mercado(58) .

Mas existe ainda um aspecto que
deve ser analisado e esclarecido refere-se aos pontos de venda que pode
riam ou deveriam ser utilizados no esquema de distribuição. A escolha li-
mita-se basicamente a duas alternativas :

la.) - distribuir esta cesta,mais
~arata, indiscriminadamente através de todos os pontos de varejo do país.
Pode existir aqui o problema de consumidores não visados (os mais abasta--
dos) taniliémse valerem da vantagem, usando indevidamente possíveis subsí-
dios governamentais. Por' outro lado, talvez o problema sej a desprezível ,
uma' vez , porque os consumidores mais ricos constituem. minoria na popula--
ção, e outra vez, pelo fato de a demanda dos produtos básicos ser pra.tica-
mente irielãstica em relação ao preço, para estas classes;

2a.) segmentar geograficamente
a área de atuação do esquema, de modo a atingir na medida do possível ,.os
locais de venda que atendam sobretudo as classes baixas .. Haveria no 'caso
a necessidade de um estudo prelirrâhar de cl~ssificação de todos os pontos
de varejo, que deveria ser atualizados periodicamente, de modo a definir o
rol dos estabelecimentos. participantes. E para que esta tarefa possa ser
melhor executada, convém saber algurra..coisasobre os hábitos de compra do
·consumidor pobre quanto ao local'de compra .

.(58) - "Na comercialização, o principal gargalo", Negócios em Exame, 25/5/
·77, p , 33-34:
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~ comum ouvinnos que o pobre paga
mais caro pelas coisas que compra. Neste sentido o estudo da Market klal~
sis(59) conclui, em parte com base em artigo publicado no Estado de S. Pau
10(60), que a população pobre é a que recebe os serviços mais precários na
distribuição de alimentos.

Segundo o mesmo estudo, a feira
livre (e os mercados) ainda é o·principal local de compra, regularmente vi
sitado pelos representantes de todas as classes sociais, onde gastam entre
21% e 28% de seu orçamento alimentar. As classes mais modestas - de zero
a dois salários mínimos - compram os alimentqs especialmente (quase 34%)
nas mercearias e nos armazens, principalmente por Inotivos de localização e
concessão de crédito, e não por causa de preços favoráveis. A classe de
renda de dois a seis salários por mes também compra. quase 30% nos' armazéns.

Nas áreas de menor poder aquisiti
vo, prossegue a mesma fonte, os supermercados resistem em abrir lojas, em
função da baixa rotação dos estoques.

\ .
(61'Uma publicação do DlEESE Jsobre

o trabalhador na cidade de São Paulo, confirma o armazém con~ principal
fo~te' de abastecimento de gêneros alimentícios. E cita. alguns artigos cu-
j.oprincipal local de compra é o annazem: cereais (38,1%), massas e fari
nhas (36,8%), gorduras e condimentos (32,3%) e artigos de sobremesa (.....
33,5%). Outros art igos, onde o armazém ocupa o segundo .Iugar: leite e de-
rivados (25%), bebidas (29,5~), e aves e ovos (13,8%).,

o local de compra mais importante
.após o arrnazem, é, de acordo com o estudo, a feira, principalmente para os
seguintes alimentos: verduras (76,4%), frutas (80,4%), peixes (62,9%) e
'aves e ovos (42,4%).

Carnes e derivados sao con~rados
sobretudo em açougues (69,7%).

Também aqui ê apontada a pOSlçao
desfavorável do supermercado.

(59)- Op. cit., p. 140.
(60)-''Na periferia, a alimentação cada vez mais cara", O Estado de são

Pjulo, 21/8/76, p. 60. .
(61)- "Familia Assalariada: Padrão e Custo de Vida", DIEESE - ESTUDOS S(j-

CIO-ECONOMICOS ..:.2, j aneiro/1974, p~ 6.



.183.

Estas infonnações possibilitam um
esforço planejado para o awnento da eficiência da distribuição varejista,
sem ferir os habitos de compra da popúlaçâo. Sabendo onde os produtos es-
senciais sao comprados, pode-se agir com maior eficiência no sentido de
eliminar as distorções existentes.

Também as indústrias de alimentos
poderão assim melhor definir sua política .de distribuição, quando acharem
interessante explorar com maior intensidade o mercado popular.

Para encerrar esta análise, gosta
ria de mencionar algo sobre os alimentos que receberão maior ênfase . nos
programas de alimentação.

3-3-I-D. ALIMENTOS PRIORITÁRIOS NO 'PRONAN

Vimos que os programas sob controle direto do .
INAN darão pr~ferência absoluta aos produtos "in natura", e a alguns produ
tos industrializados conl beneficiamento apenas primário. O cardápio bási-
co do Programa de Nutrição em Saúde, j'á ci tado, compreende os seguintes a.:.
limell'Los: leite em pó desnatado (que na medida do possível será substituí
do por leite natural), açúcar, fubâ, feijão e fécula. Naturalmente tam--
bém serão usados em grande escala arroz e soja, esta última para misturas
com o feijão e a fécula.

.. -Os projetos ligados aos demais orgaos executo
res, principalmente aoMEC e ao MPAS, fojem ao controle direto do INAN, e
parecem não estar seguindo um dos princípios básicos do PRONAN, que é o de
dar preferência aos produtos "in natura".

Vejamos alguns detalhes da política de produ-
tos adotada, sobretudo pelo INk~, para a linha de suplementação alimentar.

Segundo Osmar Reis (62) , ~ população de baixa

(62)- "Papel da soj a nos Programas Nacionais de Alimentação e Nutrição.,Mi-
.meosaàfado,apresentado no Congresso Nacional da Soja realizado em~

lho e 19'16 em Porto Alegre, por iniciativa da Fecotrigo, p. 2.
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renda utiliza normalmente alguns poucos alimentos corno fonte preponderante
da energia necessária em sua dieta. são produtos tradici.onais, com o míni
mo indispensável de beneficiam~nto e processamento, e fortemente arraiga--
dos em seus hábitos alimentares, Independentemente do seu maior ou menor
valor nutritivo. Destacam-se entre eles o arroz" o feijão e a farinha de
mandioca. Em algumas regiões o milho, a batata inglesa e o trigo (pão e
macarrão) também tem participação significativa no balanço alimentar. Essa
dieta~ com a complementação de outros alimentos habituais que são conswni-
dos em menor proporção, como açúcar, carnes, leite e verduras, quando inge
rida em quantidades suficientes, pode atender adequadamente aos requisitos
nutricionais.

A carência alimentar parece caracterizar-se ,
pois, mais por deficiências quantitativas do que qualitativas. Se bem que
a farinha de mandioca, principal alimento das classes baixas no Nordeste ,.
tenha wn baixo valor nutritivo - e daí a intenção de adicionar-lhe fari-
nha de soja - o arroz e o feijão fonnam uma boa combinação, rica nos prin
cipais aminoácidos (63) . Na proporção de I porção de feijão para 3 de ar
roz, acompanhada de poucas proteínas de origem animal, a combinação, se
disponível nas quantidades necessárias, supriria os requisitos de nutrien-
tes dewna pessoa.

o problema principal, então, diz Osmar Reis,
nao é o de desenvolver novos produtus, e sim, o de alllnentara produção Ge
certos alimentos tradicionais básicos, coino feijão, leite e carnes.

o feijão, por exemplo, tem alto valor protei-
co, mas sua baixa produção tem elevado assustadoramente os preços.

E várias causas, diz, podem ser apontadas p~
ra as constantes flutuações na cultura do feijão: variedades inadequadas,
sementes de má qualidade, pouca resistência às praga..c;e moléstias, prob l.e
mas de clima e solo, substituição por outras culturas mais rentáveis (prin
cipalmente a soja), escasso amparo creditício,. e as conhecidas deficiên-
cias de armazenamento e comcrdalizaçã.o(64). O Governo vem de certa fonna
prejudicando a produção de determinados alimentos básicos da dieta popular,

. (63)- Os aminoé-1ciÇiosessenciais são 7, e o aproveitamento dos alimentos in
geridos é limitado ao nível do aminoácido ess~nçial que estiver pre~
sente em menor quantidade.

(64)- ,Já falei a respeito quando da análise da eficiência do nosso sistema
de produção de alimehtos.

\
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em benefício de produtos destinados essencialmente à exportação.

Mas a implementação das medidas de incentivo
à produção, previstas no PRONAN, conduzirão ao aumento gradual da oferta -
de alimentos básicos, a médio e longo prazos. O Governo também poderia o-
brigar os grandes agricultores a produzirem uma parcela de suas colheitas
em alimentos básicos para consumo interno, que eventualmente seriam compra
dos pelo Banco do Brasil, .a preços pré-fixados. A escala de produção des-
tes agricultores poderia inclusive propiciar custos decrescentes para os
alimentos.

Por outro lado, taniliémno INAN se levanta a
hipótese de a soja poder constituir uma das soluções mais imediatas para o
problema.

Na opinião de Osmar Reis, a soja é um feijão
e deve. ser tratado como tal, isto é, deve ser consumido também "in natura"
pela população pobre.que não pode, comprar produtos industrializados. O fei
.jão soja, continua, pode ser misturado ao feijão comum sem que se alterem
, . - (65'1o gosto e.a cor deste ultimo ) .

\ .

De qualquer forma, os incentivos ao uso da so
~a, para que tenham um resultado realmente significativo em tenros de au-
mento de consumo, não podem depender da sua aquisição com os limi:.ados re
cursos governamentais, para distribuição através dos progrmnas oficiais.De
ve haver um esforço organizado no sentido de introduzir 'a soja ria cesta de
.alimentos b~sicos consumidos pela população., principalmente a de 'baixa ren
da. E para que isto seja possível, duas condições são necessárias

la.) - possibilidade de colocar o alimento ao
alcance do consumidor, a preços mais baixos, ou no máximo iguais· aos dos
alimentos tradicionais (devem ser mais baixos quando identificam a soja,pa
ra que o consumidor tenha no preço um estímulo à aIteração do hábito) . O
ITAL diz ser possível obterem-se produtos apreços bastante acessíveis. O~
mar Reis sugere uma solução para evitar o ônus da intermediação: a prepar~'~_
çao das misturas pelaS próprias cooperativas de produtores, que as oferec~
riam a preços populares, através da rede de comercialização normal, parti..

(65) - I,iasjá vimos que o tempo de cocçao pode se estender sensivelmente
aumentando o consumo de·combustível.
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culannente nos postos de venda da COBAL. As misturas seriam também canali
zadas para os programas de suplementação alimentar do PRONAN, para os quar
teis, hospitais e outras instituições de alimentação coletiva;

2a.} - adoção de medidas que facilitem sua a-
dequação aos hábitos alj~entares da populaçao em geral. Nas misturas in
dustrializadas isto já é perfeitamente possível. Mas sao produtos pouco
consumidos pelas classes baixas. A adaptação da soja aos hábitos existen-
tes deve ser tentada, então, com o produto pouco beneficiado - como na '
forma de feijão ou de leite - sem que isto aumente demasiadamente os
seus custos. Deve-se ao mesmo tempo gradativamente alterar os hábitos, co
100 já foi citado, via escolas, empresas, presídios, hospitais e Forças Ar-
madas.

Mais ã·frente veremos com detalhes o
que deverá ser conferido à soja no PRONAN.

papel

Segundo ainda Osmar Reis, o feijão é a cultu-
ra que maior atenção receberá do INAN, pela possibilidade de suprir os nu
trientes necessários quando combinado com outros alimentos básicos, pe la :
sua grande aC(3itação, e por ser produzido em grande parte por pequenos a-

·gricultores, que deverão receber grande apoio no programa.

Taniliéma produção de leite e de pescado. será
muito incentivada. O peixe de valer comercial mais baixo poderá ser u t i.Li.

zado como materia-prima para a obtenção de polpa e outros produtos, para a
elaboração de alimentos de boa aceitação a baixo custe.

Sobretudo, procurar-se-á também sempre o apr~
veitamento máximo dos produtos "in natura" .regionais.

P:pesar da restrição desta abordagem ao proje-
to de suplementação alim~ntar do INAi\J,gostaria de menClonar três exemplos
concretos de outras linhas do PRCNAN ~

O primeiro se refere ao programa de alimenta-
çao do trabalhador. Apesar de existir certa autonomia para cada empresa
participante no que se refereã composição do cardápio, o Ministério do
Trabalho, através de sua Secretaria de Assistência Social, deverá incenti-
var ~ utilização de certos alimentos semi-processados, de fácil preparo
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nos restaurantes locais, cujos estudos estão sendo feitos no ITAL.

o segundo exemplo diz respeito ao programa de
enriquecimento de alimentos de amplo consumo popular. Trata-se da mistura
de farúlhas diversas à farinha de trigo, para a produção de pão e outras
massas. De acordo com nota da revista Exame(66) , a partir do início de
1977 todo o trigo consumido no país deveria ter 5% de farinha de arroz e
5% de farinha de soja. O objetivo é também, como já tive opor tuni.dade de
mencionar, diminuir o consumo de trigo.

E finalmente gostaria de citar o GESTAL, ao
qual já fiz menção anteriormente, quando expus a dúvida dos técnicos do
INAN quanto às suas possibilidades de sucesso. Será utilizado no projeto
de ,suplementação alimentar do MPAS, com ênfase nos centros metropolitmlos.
~ um produto desenvolvido no ITAL , à base de miJho, soja, leite desnatado
e açúcar, e tem valor proteico equivalente ã caseÍlla (ê o padrão da FAO e
se refere ã proteína do ovo), fornecendo 400 calorias por 100 gramas. Seu
valor nutritivo ê superior ao do leite, apesar de ser mais barato. Foi de
senvolvido para gestantes, mas pode ser consumido por qualquer pessoa.

, '

Segundo a nutricionista Lygia Pereira, o GES
TAL levou em consideração todos os fatores necessários' ao seu sucesso : 'ap~
rênci a , gosto, modo de preparo, e utili zação de ma têrias primas abundan tes
ou de grande potencial de produção. Além do preço, naturalmente.

3-3:"'1-D-1. A SOJA NO PRONAN

. (67) , INANEscreve Osmar RelS que o ,
como órgão responsável pela implementação do PRONAN, vem desenvolvendo
três Linhas principais de trabalhos relacionados com a soja :

1 - Mistura de soja com feijão comum
2 - Enriquecimento de farinha de trigo com soja
3 - Enriquecimento de farinha de mandioca com soja.

(66)- Negócios' em Exame, 27/10/76, p. ll.
(67)- Mimeografado, op , cit ; p. 7.
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Vejamos os três ítens separadame,!!.
te

1 ~listura de soja com feijão comum.

Verificou-se através de testes,
que a mistura de soja com feijão comum, em grãos, pode ser preparada pelos
métodos já tradicionalmente '::lsadospela dona de casa. Além disto, como já
foi visto, o alimento resultante da mistura apresenta sabor e aspecto sem~
lhantes aos pratos preparados com o feijão conrum. E a adição de soja pode
evitar o desperdício de milhares de toneladas de proteínas do feijão, que
não são aproveitadas devido aos níveis inadequados de seus aminoácidos es-
senciais.

A UNlCAMP vem desenvolvendo um es
tudo, financiado pelo IN~~, e com a colaboração da FECOTRIGO, utilizlli1do

.porcentagens de' 25 a 50% de soja, para ver í.ficar .qual o percentual máximo

do grão.que se pode adicionar ao feijão, sem ocasionar diferenças signifi-
cativas no sabor. A mistura escoThida passará por vários testes de merca
do, e se comprovada a sua aceitação, será utilizada pelo INAN nos progra-
mas'de suplementação alimentar(68) .

Osmar Reis cita(69) uma compara-
çao entre cinco cardâpiós, a base de leite, açúcar, feijão, fubâ e soja.
Aumentando a participação da soja, pode-se diminuir a quantidade de feijão
e até eliminar o leite, e·conseguir mesmo assim um cardápio de maior valor
calórico-proteico, e de custo mais baixo ..

2 Enriquecimento da farinha de trigo com
soja.

Por ser um alimento relativamente
.barato, em decorrência, principalmente, de subsídios concedidos pelo Gover

no, o trigo tem urna participação significativa na dieta' popular, sobretudo

(68)- De acordo com o "Estudo sensorial e valor nutricional de misturas de
feijão e soja" de Garruti, Hartman, Sgarbieri e Chaib, em Informati-
vo Anual niimero IV - Janeiro de 1976, da FEAEA!UNICAMP, p. 62-63, a
fim de controlar o problem~ da aparência das mi5turas e evitar erros
psicológicos em r~lação ã soja, realizou-se novo ensaio na fonna de
purê, cujos resultados indicaram que a anlostra que alcançou melhor
intensidade de sabor está entre 40-45% de soja.

(69)- Op.· cit.,p. 9.
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nos centros urbanos. Com a urbanização, o pao e demais massas feitas com
farinha de trigo tem substituído outros alimentos tradicionais na dieta.

Em ~unção da 'in~ortância crescen-
te da farinha de trigo, ela mereceu atenção especial no PRONAN.

A adição de farinha de soja melho
ra sensivelmente o seu valor nutritivo, não somente pelo acréscimo de pro-
teínas, corno também pela melhor combinação dos aminoácidos essenciais exi~
tentes nos dois produtos. A farinha de soja desengordurada é rica em lisi
na, aminoácido deficiente na farinha de trigo. Adicionando-se 5% da pri-
meira ao trigo obtém-se um aumento de cerca de 73% no aproveitamento da
proteína do 'cereal, além do aumento de 17% no conteúdo proteico da rnistu
ra(70). Osmar Reis apresenta-nos(7l) o valor nutriCional de mistura da fa
rinha de trigo com farinha de soja, de acordocbm diferentes participações
desta última :

QUADRO 20
Valor nutricional da mistura de farinha de trig,S'com farinha de soja

CDMPOSrçAO DA MISTUFA Conteudo Aumento PER(Coeficle~ Aument.o percentual
de Iercerrtua.l te de utiliza De valor proteicoI Fari~ha de -Far.de soja Proteína de -çao protei- nutricional

desengorduro trIgo Total Broteína cu} PER

0% 100% 10,75 - I 0,75 -
3% 97% 11,90 10,70' 1,10 46,67%
5% 95% 12,66 17,77 1,30 73,33%

. ..

86,67%6% 94% 13,05 21,40 1,.40
10% 90% i4,S8 35,63 1,80 140,00%
12% 88% 15,34 42,70 1,90 153,33%

FDNI'E: roCUMEI\1'fOrnorrco, INAN 05/76

(70)-Segund~ Rodolfo R?hr em "A soja corno fator de en:iq~eci~1ento da ~li-:-
mentaçao e aprovea tament.o de subprodutos para a mdus tr i.a f<;rmaceut~
ca", Relatório do r Simpósio Nacional de i'ledicaJ1lCntose Industria
Fannaceutica, realizado na Camara dos Deputados em Brasilia em jw1JiO
de 1975, p. 10, considerando em média como 12% o conteúdo proteice
do trigo, e a possível perda de 40% do mesmo por falta de complemen-
tação do seu anúnoácido essencial - a lisina .-.:...corre-se o risco
de perder para a alimentação de nosso povo, perto de 200.000 tonela-
das de proteína por ano. Essa perda representa o equivalente à pro-
teína contida. em.1.000.000 de toneladas de carne bovina, 'ou ainda ã
proteína contida em todo o leite "in natura" consumido no país .por

. 8110, que ê de aproximadamente 6 bilhões de litros.
(71)- Op . cit., p. 11.
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A mistura apresenta, ainda, gran-
de melhoria nos níveis de Tiamina, Riboflavina, Cálcio, Fósforo e Ferro. O
INAN já testou em programas de suplementação alimentar no Distrito Fede-
ral, pães contendo 12% de farinha de
só no que se refere à aceitação, mas
em pequenas padarias e com processos

soja, com resultados promissores, não
também à facilidade de preparo, mesmo

dí.ci . (72)tra IClonalS •

Mas um dos fatores que tem Imped.i
do um progresso mais rápido destes esforços ê o preço artificialmente bai-
xo da farinha de trigo. O preço mais elevado de farinha de soja e de ou-
tras fariru1as, desestimula qualquer mistura PO! parte das padarias. E no
vamente aqui cabe destacar a importância de se eliminar o subsídio ao tri

.•. 1 f' 1 . (73)gO,e se posslve trans erl- o para a sOJa ..

A adição da farinha desengordura-
da de soja à farinha de trigo, traria, em resumo, as seguintes vantagens:

1 - enriquecimento dos 'alimentos;
2 - diminuição indireta no custo 'dos paes e massas, uma vez que

pe Io mesmo preço, a população passaria a consumir produtos
de valor nutritivo, substâIlcialmente mais elevado;

3 - diminuição na importação de trigo;
4.- estímulo aos produtores e à indústria de soja, pela garan

tia de consumo de farinha de soja, atualmente fabricada em
escala pequena devido à falta de demandçi.;

5 - introdução gradativa do conswno de soja nos hábitos alimen-
tares do brasileiro, propiciando um aume~to do mercado in-
terno e com isso uma diminuição da dependência.de oscila-
çoes no mercado externo do produto;

6 ...melhores resultados nos esforços de combate à fome, com a
canalização para o consumo humano de uma fonte de proteínas
de alto valor biológico, até agora utilizada essencialmente
na alimentação de rebanhos.

(73)-

O ITAL vem realizando uma série de pesquisas sobre a tecnologia de
farinhas e panificação, nas quais se procura substituir parte da fa-
rinha de trigo por õutras, de mais fácil produção no país, como as
de milho; mandioca, soja e arroz:
A elinúnação do subsídio ao trigo deve ser gradativa, para não. re~-tringir amda mais a dieta do consumidor pobre. O proolema deIxara
de existir, se em vez de eliminar o subsidio, ele for transferido na
mesma proporção para outras farinhas, que obrigatorianiente tenham
que entrar na. composição do pão;

(72)-
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Diz ainda Osmar Reis, que medidas
compl ement ares em relação as condições de compra e venda, estocagem,
cesso de nustura e sistemática de fiscalização e preços deverão ser
das pelos Ministérios da Agricultura, Saúde e Fazenda. A compra e
da farinha de soja seria conjugada com o sistema adotado atualmente
SUNAB para o trigo, com o objetivo de garantir a adição do produto.
nistério da Saúde, através do INAN, em articulação com o Ministério

pro-
toma

venda
pela
O Mi

da
Agrícultura, deve determinar-as características químicas, físicas e micro-
bio1ogicas da fariru1a de soja.

3 - Enriquecimento da farinha de mandioca com
soja.

A mandioca tem um teor proteico
bastante baixo 0,5% a 1,5% de proteína. O·enriquecimento com 12% de fa
rilli1ade soja possibilita aumentar de 1,6 g. para 7,6 g. seu conteúdo pro-
teico, e melhorar os níveis de gordura, cálcio, ferro, fósforo, tiamina e
riboflavina.

-Este enriquecimento e, segLmdo o.
ITAL, de viabilidade tecno lôgí.ca já comprovada.

Um problema que, contudo, áinda
deve 3er superado para possibilitar a produção de faríru1a enriquecida no
Nordeste, é a falta de organização na produção e comercialização da mandi~
ca em raiz, e o sistema pulverizado de produção, composto por milhares de
casas de ,farinha que empregam processos' artesanais de fabricação ~ Está
sendo estudada a possibilidade de o INAN adquirir a fari~~a de mandioca d~
retamente dos pequenos produtores, através da COBAL, concentraI1do o produ-
to em determinados pontos, para armazenagem,. embalagem e transporte aos lo
cais de consumo. Assim estariam criadas condições favoráveis ao enriqueci,
mento da farinha de mandioca com soja.

Depreende-se desta análise dos
programas de alimentação do Governo, que os esforços para solucionar o pro
blema da ,fome no Brasil vem aumentando sensivelmente. Mas, se for correta
a suposição de que ele atinge,a 50% da população brasileira, vemos, pelos
dados apresentados sobre a cobertura dos programas, que uma grande parcela
de nossa população pobre continuará desamparada nos próximos anos. .E as
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causas desta limitação estão, entre outras, na produção de alimentos, na
infraestrutura de comercialização e armazenagem, no nível de renda da popu
1ação, nos hábitos de consumo e na falta de instrução, na carência de ver-
bas do Governo, e nas dificuldades de operacionalização dos programas de
alimentação (74) •

Por este motivo o problema só po-
derá ser resolvido a longo prazo, e necessita da participação de todos
quantos possam de alguma forira contribuir para a sua solução.

As indústrias de alimentos certa-
mente diriam aqui, que a sua participação não venl sendo pennitida de acor
do çom as Sl,1aspotencialidades. E são três os argumentos básicos dos téc-
nicos do INAN, os principais opos itores à participação destas indústrias
nos' programas de alimentação

l~) - o uso de produtos primários,
ao mesmo tempo em que pennite combater a fome, ajuda a resolver o problema
do.pequeno produtor rural. É uma justificativa válida, na medida em que o
pequeno ~rodutor tiver condições de fornecer os alimentos necessários;

29) .:.o processamento industrial
~ncarece os alim~ntos. É um argumento controvertido, do qual o IT.AL e os
industriais em geral discordam, sobretudo se a comparação de pre~os for
feita em tennos de nutrientes. Faz-se necessário, pois, um estudo mais
objetivo a seu respeito;

39) - os hábitos alimentares da
,população dificultam o consumo de alimentos industrializados. ~ algo que
realmente acontece, mas não deve ser motivo para marginalizar estes prod~
'tos. Aeduçação em nutrição pode gradativamente levarã adoção de produ-

(74)- De acordo com um técnico do INAN, o PRONAN carece de um maior
samento entre os diversos órgãos executores - principalmente
nistérios da Saúde, da Previdência' e Assistência Social, da
ção e Cultura e do Trabalho. Es tes órgãos tem uma au tonomi a mui to
grande nas decisões relativas aos projetos de sua alçada, não 50
quanto ao esquema de operacionalização, corno também na definição da
própria filosofia do projeto e na aplicação das verbas, que cada
recebe diretamente. Isto tem impedido uma coordenação efetiva
diversos, programas pelo INAN, de'acordo com atribuições que lhe
ram conferidas no PRONAN.

entro-
os Mi
Educa:=-

wn
dos
fo-
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tos que forem considerados convenientes. Além disto, a via institucional
escolas, hospitais, presídios e Forças Arn~das -- facilita a alteração

de hábitos alimentares.

Mas a ~ior participação da indús
tria depende nao só do ponto de vista dos técnicós do INAN. Como já dis-
se, é necessária também uma adaptação dos objetivos das empresas aos inte-
resses sociais do Governo. Isto lhes daria sobretudo possibilidades de
também explorar diretamente o mercado popular, o que representa um poten-
cial muitas vezes superior ao dos programas do Governo.

Veremos na próxima seçao malS al-
gumas alternativas de produtos enriquecidos', principalmente a base de so
ja, milho, mandioca e arroz , que já existem, ou estão sendo 'desenvolvidos,
e poderão ser utilizados na alimentação das classes baixas, seja via PRO-,

NAN, seja diretamente pelas indústrias.

3- 3- 2 • OONCLUSOES E RECOMENDAÇOES

Parece nao haver dúvida quanto à importância e necessi-
dade da participação do Governo no combate à desnutrição no país, de UTIla
forma ampla e direta.

Quando da definição .do arsenal a ser utilizado nesta ta
refa, porém, surgem os conflitos de opinião, oriundos predominantemente da
parcialidade das análises sobre o proble~. 'Assim, o economista tende a
atribuir-lhe caráter econômico, o sociólo"go,caráter social, e assim por
diante.

,g preciso dar maior abertura ã questão, de modo a nao
bitolar ou restringir o diagnóstico que venha a indicar 'o tratamento a ser
dispensado ao assunto.

Como já frisei, é fundamental a conscientização da ne-
cessidade de um tratamento interprofissional, se quisennos evitar a sur
presa de um fracasso por negligência a alguma variável importante do pro-
blema.
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Vimos que a baixa renda é característica da populaç2io
subnutrida, mas que a distribuição de renda não é medida suficiente e nem
imprescindível para propiciar um melhor padrão alimentar as classes baixas.

Da mesma forma, o aumento na produção de alimentos, ap~
sar da sua importância, como foi visto, nao rcso lveria o problema.

Estes fatores, e vários outros, devem ser analisados de
fonnaintegrada. ]j desejável definir o interrelac:i.onamento existente en-
tre as variáveis envolvidas, de modo a aumentar a confiabilidade das medi
das a serem recomendadas para a açao.

Naturalmente não podemos querer identificar todas as va
riáveis que de alguma forma influmn no ~stado de desnutrição de uma pes-
soa. Seria impossível, pois existem inclusive f:ltores subjetivos envolvi-
dos. t·;aso simples fato de se partir de um enfoque interdisciplinar, que
identifique as principais causas deste estado de carência, aumenta conside
ravelmente as possibilidades de sucesso na tarefa proposta.

. No quadro abaixo agrupei as causas que considero rele-
vantes, em três áreas, a saber: econômicas e técnicas, psicossociais e
culturais, e biológicas.

~ADRO 21

Causas da desnutrição

-
ÁREAS .PROBLEMAS ALGUMAS POSSíVEIS MEDIDAS A AIDTAR

l-I Aumentar oportunidades de' trabalho
1-2 Repassar aumentos de produtividade

1. Baixo poder 1-3 Reduzir preço de cesta de alimentos básicos
~

aquisitivo 1-4 Procurar reverter a "backward bending suply curve"
H

1-5 Promover a distribuição gratuita de alimentos
(5 1-6 Proceder a uma distribuição lenta e gradativa da
~ renda.
I-tl 2-1 Reformular a política de subsídios do Governo
~ 2-2 Aperfeiçoar o sistema de incentivos e apoio ao pro-
·u 2. Oferta inade I dutor.
~ quada de alI 2-3 Promover a modernização e racionalização do setoro
§ mentos - 2-4 Definir claramente um~ política de abastecimento

.~
interno e de exportação

2-5 Buscar a.racionaliza~ão do consumo de alimentos.
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ÁREAS

1. Hábitos ali e-

mentares 1n-
çonvenientes

ALGUMAS POSSfVEJS MEDIDAS A AIDTARPROBLEfv'AS

3. Distribuição
ineficiente

4. TecI).ologia
ineficiente p/
aproveitamento
ótimo dos re-cursos.

3-1 Melhorar a infraestrutura de transporte e annaze
nagem

3-2 Utilizar me i.os de transporte ma.is econômicos
3-3 Cont~olar as ~argens e promover a racionalização

slstema eXlstente
iar esquemas de intermediação mais curtos para
imentos básicos.

,
4-1 Incentivar pesquisas que permitam melhor aprovei.

tamento de nossos recursos alimentares
4-2 Promover a val.or izaçào da tecnologia pelas Indiis

trias. -

1---------+---------------------------

U)

~u
2. Preconceitos

e tabus
U)

~
H
Uo
U)

8
H
Cf)p..

l-I Esclarecer a população em termos de nutrição
1-2 Desenvolver alimentos enriquecidos e baratos que

não conflitem com os hábitos
1-3 Planejar a alteração gradativa dos hábitos
1-4 D~miúuir o "acànhamento de consumo"

2-1 Tentar neutralizar as falsas crenças da população
que prejudicam a ?limentação.

1. Mau aproveita-
mento biológi-
co dos alimen-
tos

3~ Atitudes fren
te ao trabalho,
ã higiene,
ã educação e I

ã natalidade

3-1 Procurar reverter a "backwardbending suply curve"
3-2 Esclarecer a população em. t.ermos de higiene e saú

de ,,)
3-3 Incutir na população pobre a necessidade de uma

formação educacional básica ,
3-4 Desenvolver uma política ativa de planejamento

familiar 'e controle de 'natalidade.

infraestrutura sanitária básica
a população em termos de higiene e -sa~

1-1 Expandir a
1-2 Esclarecer

de
1-3 Aperfeiçoar o sistema de assistência
1-4 Instruir a -popul.açào qu_~to a formas

conservação e consumo &~alin~ntos.
ã saúde
de preparo,

A maior parte destes problemas e das medidas a adotar -
já foram comentadas no decorrer do trabalho. .o quadro, porém, nos dá uma
idéia mu ltifacial do problema, extremamente importante para a fcrmrl.açâo
de uma estratégia que oriente os' esforços de forma dinâmica-e flexível.

As especificações dos problemas e seu agrupamento em
áreas nao está isenta de alguma arbitrariedade, fruto do enfoque utilizado
na análise. O mérito do esquema, todavta, esta na intenção de evitar,como
já salientei, abordagens parciais ao assunto.
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Vejamos a seguir, de fonna sucinta, o rol de medidas aI
ternativas ou complem~ltares disponíveis para a definição da aludida estra
tegia.

I - CAUSAS ECONO~lICAS E 'f1jCNlCAS

1. Baixo Poder Aquisitivo

Já foi.dito que a baixa renda é urna característica co-
mum a todas as pessoas subnutridas. Mas não e a única, corno querem fazer
crer alguns. Além disto, não é só uma redistribuição de rendas que possi-
bilita superar a questão. Outras medidas são igualmente importantes e po~
sivelmente até mais oportunas, a saber:

1'-1. Aumentar opcr tuni.dades de trabalho, para que as pró--
prias pessoas tenham condições de elevar seu nÍyel de vida. Este esforço
será tão mais gratificante, quanto mais possibilidades se der ao trabalha
dor para qualificar-se, e assim aumerrtar sua produtividade e seus rendimen
tos;

1-2. .Repassar aumentos de produtividade ao trabalhador, de
\ . fonna conveniente' e nos momentos oport~os, para evitar, na medida do pos~

sível, efeitos coiaterais na conj,untura econômica;
1-3. Reduzir preço de cesta de alimentos básicos, de forma a

tornar os alimentos essenciais economicamente mais acessíveis. .Támostrei
os benefícios desta medida, em tennos de aumento de utilidade marginal;

..1-4. Procurar reverter a "backward bend ing suply curve", e

.assim eliminar urna barreira, imposta pelos próprios beneficiários, a um
melhor nível de vida. Poder-se-ia para isto trabalhar em cima dos seguin-

,tes aspectos: motivar a população para wn maior conswno (consumo sadio e
racional naturalmente - para o que é imprescindível um rígido controle do

.Governo) ; incutir nos trabalhadores um maior grau de responsabilidade pe-
la família, em tennos de padrão de videi; conscientizar a população de que
wn melhor nível de vida depende em larga escala dela mesmo;

l-S. Promover a distribuição gratuita de alimentos, através
de um programa de suplementação alimentar, a exemplo do PRONAN. 1! essen-
cial, todavia, que esta distribuição seja acompanhada de l~ esforço educa-
cional que liberte a população de padrões alimentares insatisfatórios ,para .
evitar que as pessoas deixem de comprar os alimentos correspondentes à su-
plementação que recebem.
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Com os produtos industrializados nao convencionais o.• ~problema e outro: sera que as pessoas continuarão a consumi-los sem um
controle do sistema de repasse 7(75) E na medida em que os ~limentos 1n-
dustrializados enriquecidos forem sendo incorporados aos hábitos, não des-
locarão também parte dos "in natura"? ~,pois, essencial incutir na popu
lação noções sobre os níveis indispensáveis de ingestão de nutrientes, de
modo a evitar aplicações indesejáveis .da renda liberada com o recebimento
gratuito de alimentos.

1-6. Redistribuir lenta e gradativamente a renda. ."Vimos Ja
as barreiras econômicas e políticas existentes, e os efeitos colaterais
'1ue a medida pode provocar, se for implementada de forma precipitada.

~ bom lembrar que as cinco medidas sugeridas acima
implicam em aumento no poder aquisitivo da população beneficiada.

.~Ja

2. Oferta Inadequada de Alimentos

Esta questão foi definida com certo detalhe quando da
análise do sistema de produção de alimentos. As inúmeras sugestões que a-
vonteitalvez possam ser englobadas em algumas, mais abrangentes, como:

2-1. Reformular a política de subsídios do Governo. Realo-
car os subsídios de acordo com DS interesses do país. Isto implicaria,por
exemplo, na transferencia dos subsídios do trigo para a soja e para outrél.S
fontes de nutrientes de maior conveniência;

2-2. Aperfeiçoar o sistema de incentivos e de apoio ao prod~
toro Envolve linhas de crédito facilitadas (necessariamente acompanhadas
de rígido controle para evitar desvios e aplicações indevidas), apoio ten~
lógico, assistência técnica e assistência administrativa;

2-3~ Pron~ver a modernização e racionalização do setor.VinDs
.que a utilização de fatores tradicionais não permite retornos satisfató
rios, levando a índices de crescimento e de produtividade insatisfatórios.

(75)- Para evitar este tipo de problema é interessante aplicar também aqui
wn princípio deduzido da pesquisa de campo, que será analisada ffia1S
à frente, no sentido de que os alimentos devem de pre Ferênci a não fu
gir aos padrões convencionais, e ser baseados em componentes valorr=-
zados pela população~ Em outras palavras-,significa enriquecer os
aã i.rrentos de forma imperceptível ao consumi dor , e aumentar gradati v~
mente. a participação 'de fontes de :proteínas não convencionais, na me
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Moden1izar significa principalmente utilizar em maior escala capitais do
tipo mecânico e químico. e promover pesquisas, desde a genética até a de
desenvolvimento de novos produtos industrializados. Racionalizar tem aqui
o sentido específico de diminuir perdas na produção e transpotte, e evitar
desperdícios corno os que ocorrem no beneficiamento de cereais;

,2-4. Definir claramente uma política de abastecimento inter-
no e de exportação que permita à classe produtora 'fazer previsões e p1an~
jar seus investimentos com maior segurança. Isto evitará situações corno a
ocorrida com os fabricantes de óleo de soja em 1976;

2-5. Buscar uma racionalização no consumo de alimentos. Refe
te-se basicamente a dois aspectos:

- incrementar o consUJTD de alimentos, de maior conveniên
cia, em temos de produção e valor nutritivo; e
evitar, na medida do possível, o desperdício de nu-
trientescom rações para ani.maí.s. Foi vis to que os
rebanhos consomem bem mais proteínas do que conseguem
sintetizar.

3. Dis tribuição Ineficient'e-~./

Em razao da alta »ar t íc ipaçâo da distribuição no preço
final dos alimentos, ela é tão ou mais responsável do que a produção, na
eficácia do sistema como um todo. 'Para awnentar sua eficiência convêm:

3-1.. Welhorar a infraestrutura de, transporte e armazenagem.E
uma questão mui to discutida, e exige grandes IDvestirnentos. Deve partir
de um planej amento a .longo prazo para evitar o agravamento da situação;

3-2. Utilizar meios de transporte mais econôrnicos.~ um con-
trasenso que no Brasil, dadas as suas extensões territoriais e facilidades

para o transporte iüdroviário, prevaleça o transporte rodoviário. t dispen
savel alertar para o quanto isto encarece nossa produção. Possivelmente o
primeiro passo a ser tornado deve buscar urna integração das diversas opçoes
de transporte existentes;'

3-3. ,Controlar as margens e promover a racionalização do sis

dida em que o desenvo.lv.imerrtotecnológico e o esforço para
de hàb itos de consumo o permitirem.

ITUldança
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tema existente. Isto se faz mais necessario para os intermediarios de ali
mentos "in natura", do que para. os de alimentos industrializados. Raciona
lizar significa baixar seus custos e elevar a produtividade;

3~4. Criar esquemas de intermediação maIs curtos para alimen
tos básicos. Diminuindo o número de intermediarios podem-se. obter custos
de distribuição mais baixos. Os esforços que a COBAL vem fazendo neste
sentido são muito úteis. ,

4. Tecnologia Ineficiente para Aproveitamento 6timo dos Recursos

O melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
país nao depende só da disposição de fazê-lo; mas também da viabilidade
técnica, que por sua vez determina em grande parte a viabilidade econômica.
E para que se possa dispor de tecnologia adequada é preciso :

4':'"1. Incentivar as pesquisas emôrgâos e instituições compe-
tentes, corno o ITAL, a UNlCAMP, o Instituto Agronômico de Campinas, e illll-

versidades, entre outros;

4~2. Promover a valorização da tecnologia pelas indústrias.
Infelizmente, no Brasil a tecnologia" ainda não co~stitui fator de concor-
rência. É nscess âr.ioque as indústrias façam mais pesquisa, e pesquisa de
interesse também do país. Devem, além disto, aproveitar melhor a tecnolo-

.gla desenvolvida nos institutos de pesquisa ..

11. CAUSAS PSICOSSOCIAIS E CULTURAIS

1. Hábitos Alimentares Inconvenientes

Rea1rrente os hábitos de consumo da popu1açãoconsti-
tuem uma das maiores barreiras para a erradicação da fome no país. Para
contornar o problema, várias medidas paralelas devem ser adotadas :

l-I. Esclarecer a população em termos de nutrição. Se as pe~
soas forem conscientizadas do prejuízo que estão ca.usando a si mesmas em
termos de saúde, talvez resistam menos à adoção de novos a1~nentos;

1-2. Desenvolver alimento.s enriquecidos e baratos que nao
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conflitem com os hábitos. Depende-se aqui de criatividade e de tecnologia
para obter os produtos adequados, também enl termos de custo;

1-3. Planejar a alteração gradativa dchábitos, no que se r~
fere a tipos de alimentos e a modalidades de consumo. g tarefa para médio
e longo prazos, de difícil execução, e inviável sem o apoio de um esforço
educacional em nutrição, principalmente junto as mães e as crianças nas e~
colas. Paralelamente deve~se tentar introduzir novos alimentos -- as alte
raçoes nos alimentos devem ser feitas de preferência por fases via ins-
titucional e via programas de alimentação em massa. Recebendo os alimen-
tos gratuitamente os consumidores não correm o risco de comprometer parte
de seus rendimentos experimentando 110VOS produtos. Isto facilita a sua
introdução. Via Ins titucional significa através de Forças Armadas, hospi-
tais, penitenciárias e refeitórios de empresas, entre outros. IX>s progra
mas' de suplementação alimentar, por outro lado, a máior esperança possivel.
lrente esteja na Merenda Escolar, por dois motivos básicos :

19) - crianças. são mais propensas a aceitar inovações;
29) - efeito mul tiplicador da.medida. As crianças tra.n~

mi tirão os novos hábitos não só a família (principalmente se os resultados
pós í.tivos forem 'visíveis na cri~mça), 'mas também as gerações futuras, na
medida em que hábitos assumidos por crianças prometem maior fidelidade' de
consumo. .:uém disto, o programa Leva ja curto prazo, a um melhor rendimen-
to no estudo, e a longo prazo, a uma mão-de-obra mais produtiva.

g necessário considerar, contudo, que os problemas de
hábitos possivelmente variam em função de fatores como grau de instrução ,
hábitos alimentares da região e da família, e disponibilidades regionais -

.de alimentos. Portanto, será preciso pesquisar inicial~ente as diferenças
regionais, sociais e familiares do problema, para poder ajustar a oferta,

.'seja de produtos "in natura", seja de industrializados, ã demanda.

1-4. Dirrúnuir "acanhamento de consumo" •. O "acanhamento de
" dc Rai n' h (76) .f dconsumo , segun o Raí.mar rG.C ers ,se' maru esta quan o uma pessoa con-

ccntra seus padrões de consumo em algumas poucas variedades de bens, seja
por hábito, tabus, preconceitos sociais ou pela simples falta de conheci--
mentos da existência de outros tipos de bens que satisfariam seus desejos
de uma maneira mais "completa" c/çJU menos onerosa. Este fato, então,é res

(76)- lQillDS da América Latina, op. cit., p. 28-29.

Rl " ~Df(r{ .R
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ponsavel por um comportamento extremamente irracional face à disponibilida
de de bens nos mercados.

f! necessário, pois, identificar as .variáveis responsá-
veis por este tipo de comportamento, e tentar supera-las. O ponto de par-
tida provavelmente também seria ~1 esforço de esclarecimento da população.

2. Preconceitos e Tabus

2-1. Tentar neutralizar as falsas crenças da população que
prejudicam a alimentação. Primeiramente é necessário identificar esta.s
crenças, para depois, através de esforço de ~sclarecimento, conforme men
cionado ac~~, superá-las. Para reforçar a importância dos tabus convém
citar o 'caso da fndia, onde a proibição de comer carne de vaca leva a um
paradoxo: um dos maiores reb'anhos bovinos do mundo intocado, e pessoas
morrendo de rome. Mesmo que não tenhamos no Brasil casos extremos como
este, convem estudar o assunto.

3. Atitudes Frente ao Trabalho, à Higiene, ã Educação e à Na.tali-
dade.

3-1. Procurar reverter a "backward bending suply curve", Já
me referi a este ponto anteriormente;

3-2. Esclarecer a população 'em termos de'higiene e ,saúde. ,b
essencial para um melhor aproveitamento do estado de' saúde da pessoa, .dado
o já baixo nível de nutrição;

3-3. Incutir na população pobre a necessidade de,uma forma-
çao educacional básica. ~ comUm entre as classes baixas'a opinião de que
educação é algo supêr f Iuo e desnecessário. Jj preciso, ,então, conscienti-
zar estas pessoas das vantagens que terão com a educação;

3-4. Desenvolver uma. política ativa de p Lanej amen to fami-
liar e controle de natalidade. Normalmente as famílias pobres tem mais fi
lhos do que podem sustentar convenientemente, por três motivos básicos

19)- l>reconceito social e influência da Igreja Católica;
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29)- desconhecimento das alternativas de controle e da
sua aplicação correta;

39)- incapacidade financeira para a utilização das for-
mas de controle mais eficientes. Para superar o problema ê preciso dar
c~nbate a estes três aspectos.

IIl. CAUSAS BIOL6GICAS

1. Mau Aproveitamento Biológico dos Alimentos

Dispor dos alimentos adequados nao ê suficiente para g~
rantir o padrão alimentar da população. Igualmente importante conse-
guir com que as pessoas assimilem da melhor forma possível estes alimentos.
Para tanto faz-se necessário :

i-r. Expandir a infraestrutura sanitária básica, especialme~
Melhorando as condições de higiene evitam-se doenças e..•te agua e esgotos .. .

a cont~ação dos alimentos;

1-2. Esclarecer a População 'em tennos de higiene e saúde. .Já
foi mencionado e complementa o ítem anterior;

1-3. Aperfeiçoar o sistema de assistência ã saúde. f preCl-
so lembrar que um organismo sadio é muito mais eficaz na realização do me-
tabolismo do que um organismo doentio;

1-4. Instruir a população quanto a formas de preparo, conser
vaçao e consUJro de alimentos. Procura-se com isto evitar a deterioração -
dos alimentos e propiciar maior assimilação de nutrientes pelo organiSITlo.

Certamente exí stem ainda outras causas ligadas ao pro-
blema, e inúmeras medidas alternativas a serem adotadas, que não citei. Es
ta análise também não v~sa esgotar o assunto, e sim apenas alertar para o
fato de que a desnutrição não se deve a um só motivo, e que a solução nao
deve ser buscada de forma parcial.

Não vou nem ao ponto de classificar as causas em princi
pais e secundàr ias , se ê que a dist inçâo possa ser estabelecida,pois acho
fundamerrtaI visualizar a ques tâo como 'um conjunto de variáveis interliga--
das e complementares.
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Partindo deste enfoque, a sistemática do PRONAN me par_~
ce algo limitada, na medida em que concentra sua atuação em três tarefas
básicas: suplementação alimentar, racionalização do sistema de produção
de alimentos, e desenvolvimento de algumas atividades de complementação e

- (77) Mu- d -- - - -apolO . ltas as varlavelS que apontel no Quadro 21 nao foram consi-
deradas. Convéln, pois,' rever o problema, e partir talvez de uwa abordagem
mais abrangente.

Outra questão que deve ser reanalisada dentro das dire-
trizes do PRONAN, ê a que se refere à participação da indústria de alimen-
tos. O PRONAN prevê a participação de alimentos industrializados de alto
valor nutritivo e baixo preço. Os técnicos do INAN, contudo, estão convic
tos de, que com a tecnologia existente a indústria 11ão consiga estes produ
tos a preços aceitáveis. E é neste ponto que surgem as dúvidas, pois

19)- à ITAL afirma dispor da tecnologia necessária para
'viabilizar este tipo de alimento;

29)- os ind~striais dizem que os alimentos industriali-
zados geralmente são até mais baratos do que os "in natura", se a compara-
ção,de preços for feita com base na quantidade de nutrientes biologicmnen-
te assimilaveis, e não. no peso ou volume dos alimentos.

~ importante rever a posição dos alimentos industriali-
zados, pois eles apresentam vantage!"s comparativas em relação aos "in natu
ra" sob varias circunstâncias, 'como foi apontado no decorrer do capítulo.E
os resultados seriam positivos para o país, nà medida em que possibilitas-
sem,urna utilização rrais eficaz da nossa capacidade produtiva.

3-4. illNSIDERAÇOES SOBRE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUfRITIVO E PafEN-
CIJ\LME.NTEADEQUArOS PARA PS CLASSES BAIXAS.

Além dos produtos que mencionei, e que já sao, ou serão usados

(77)- Entre as atividades de complementação e apoio esta o enriquecimento
elealimentos tradicionais. Para tanto, é importante saber que, de
acordo com pesquisa do DIEESE, as maiores carênc i.asda popul açâo di-
zem respeito ao cálcio e às vitaminas A, BI, B2e C. Por outro lado,
segundo Yaro Gandra,tem gr.mde incidência no Brasil a anemia por d~
ficiências de vitamina B12, de ácido fóUco, e especialmente de fcr-
'ro.. Estas carências 'refletem o baixo consumo de leite e derivados ,
de carnes, peixes, frutas e hortaliças.
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na alimentação das classes baixas, existem outras possibilidades, que venl
surgindo de wn número crescente de pesquisas, reflexo da i)~)ortância recen
te atribuída ao problema da subnutrição.

são na sua maioria composições a partir de matérias primas dis-
poníveis no país, o que vem a constituir um primeiro fator favorável ao
seu sucesso.

D..ltrosfatores que determinam a viabilidade de um produto sao o
seu valor nutricional, o custo (principalmente quando destinado às classes
baixas), a viabilidade tecnológica, os hábitos de consumo da população, e
relacionada aos hábitos, a aceitabilidade do produto no que se refere
propriedades organolépticas como aroma, sabor, cor e textura.

•.as

Ele deve também atender às carências de nutrientes específicos
que existem na comunidade. Parte-se destas carências para determinar as
características nutritivas desejáveis.

Vejamos um caso específico. A pesquisa do DIEESE acerca do ní-
veialimentar dos trabalhadores na cidade de são 'PauloCl) dá-nos uma idéia
da carência desta população\ '

QUADRO 22
Percentagens de Adequação de Calorias e Nutrientes para a Poyulação
Trabalhadora Amostrada e Segundo Níveis de Renda, no Conjunto dos
Meses Pesquisados - São Paulo - 1969/70:

.~
TafAL Até Cr$50l,00 a Mais de

Cr$500,00 Cr$ 1.000,00 Cr$1.000,00
Calorias 99,8 91,1 100,6 109,6
Proteínas 95,'5 86,2 95,4 108,1
Cálcio 50,8 41,9. 50,0 65,4

I --
Ferro 107,1 101,0 107,6 114,3
Vitamina A 36,0 26,2 35,6 49,8
Tiamina (Bl) 74,3 72,0 74,3 77,4
Ribof1avina (B2) , 63,0

\
53,9 - 62,0 77 ,6.

Niacina ,110,2 95,7 110,2 129,6
Ácido Ascórbico CC) 77 ,8 S6,3 79,1) 104,0

FONTE: DIEESE PeSqUISa do Padr;:tode VIda.

CD- Estudos Sócio Econômicos I, op. cí t , , p , 14.



.205.

Obtém-se assim mna idéia mais exata das carências existentes, o
que permite selecionar os alimentos malS adequados do ponto de vista nutri
cional. Naturalmente selecionam-se entre as alternativas existentes, as
que apresentarem maior viabilidade, em termos dos demais fatores a sereln
considerados.

No quadro acima estão assinaiados, por classe de renda, aqueles
nutrientes que nao satisfazem às necessidades 'mínimas d.él.populaçãopesqui-
sada.

Considerando os dois primeiros níveis cOJOO representativos das
classes baixas, conforme as defini no início, vemos que as suas principais
carências são de: VITAMINA A, CÁLCIO, VITAMINA B, VITAMINA C, VITAMINA BI,
PRCITE1NAS E CALORIAS. As deficiências de vitaminas e sais minerais feliz-
mente são de mais fácil soluçâo , e deverão ser reduzidas com a sua adição,
a alimentos de consumo corrente, dentro dos objetivos do PRu~k~.

, Tarefa na is difícil é a de obter a adequação nos níveis de calo
rias e proteínas. Pode-se até dizer que as proteínas sejam o 'nutriente
crítico na alimentação da populaçã9 de baixa renda. Por este motivo a
maior preocupação tem sido no sentido de desenvolver alimentos ricos em
proteínas, ao custo mais baixo possível.

I-

Para aumentar' a produção de proteínas, organismos como a FAO
(Food and Agricultural Organization) e o PAG (Protein Advisory Group) das

Nações Unidas, tem recomendado uma série de medidas, entre as quais cabe
des tacar : fortificação e melhoramento genético dos cereais, aumento da
produção anímal , extração de proteínas das sementes oleaginosas, utiliz'a-:--
ção de concentrado proteico de peixe e proteínas unicelulares, compreende~
do bactérias, fungos,. leveduras e algas (2) .

o maior aproveitamento das oleaginosas, e em especial da soja,
vem sen:do amplamente pregado no Brasil, como já tive oportunidade de Cl-

tar , A soja é tida como uma fonte potencial de proteína b~rata (3) ,.

(3) -

Já citei as proteínas unicelulares na seção :3-2-l-C, quando dei a1:.
guns exemplos de fontes potenciais de proteínas para o futuro. Tam-
bém os demais ítens' já foram abordados, sobretudo dentro da análise
da eficiência da agropecuária na''produção de alimentos.
Rodolfo Rohr, no artigo j â menc ionado , escreve que na China a soja é
recomendada também como remédio, especificamente para as funções do
coração, f i.gado, rins, e como est.imulant.e para os pulmões. -

(2) -
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Affonso C. Pastore, por exen~lo, diz que nas regiões onde os au
mentos de produtividade forem menores, e portanto, o crescimento da renda
menor, deve'haver a preocupação de se produzirem alimentos baratos, que
possam ser adquiridos pela população. E recomenda o farelo de soja, atual
mente utilizado para ração, que pode ser melhorado e adaptado para o C01~U

mo humano, a um custo bastante baixo, sem concorrer com outros produtos no
mercado. Mas ressalta que, .sendo o problema da soja a falta de hábito de
consumo e nao a produtividade, e tendo em vista a morosidade na alteração
de hábitos, as medidas de curto prazo devem preocupar-se com o enriqueci--
mento de alimentos que respeitem os padrões de consumo existentes.

Também Yaro Gandra da FSP/USP é desta opinião. Afirma que a
produção coristante hoje existente torna dese3ável uma maior participação
da soja em nossa dieta. E podendo ela ser nusturada a uma série de outros
alimentos, evita-se a necessidade de alterar hábitos alimentares.

Mas a adaptação gradativa dos hábitos ao corisumo da soja é ne-
cessária, em vista do seu potencial. Já foi dito que a alteração sera con
seguida pela conjugação de uma série de medidas, entre as quais a mistura
crescente da leguminosa aos alimentos de consumo corrente; a introdução
çlohábito de consumi-la, através de escolas, hospitais, penitenciárias,Fo,!.
ças Armadas, e empresas; e o programa de educaç~Q em nutrição para conto r
narem-se barreiras culturais.

Há indícios de que as 'empresas.do, ramo alimentício venham a par
ticipar deste esforço, numa iniciativa bastante elogiável.Seglliido repo,!.
tagem da revista Exame (4) , as indUstrias parecem dispo~tas a desencadear
uma ofensiva capaz de vencer -- embora não a curto prazo -- a resistência
ao consumo da soja. Corno exemplos cita a Agro Nippo, de São Paulo, que co '
meçou a vender leite de soja em frascos de '130 mililitros; a Nutrisa, do.. 'Paraná, que está lançando no mercado 42 produtos industrializados a base
de soj a; e a 01vebra, do Rio Grande do Sul, que es tâ se preparando para.

Avender em larga escala o leite de soja em po.

Mas nos tres casos o uso da soja será encoberto, através da
mistura com outros alimentos. A Olvebra, por exemplo" venderá sua produ-
çao aos fabricantes de chocoláte, fari~as lácteas, iogurtes, sorvetes e

(4)- "Soja':" A OFENSIVA PARA CRIAR UM CONSUM) INfERNO", Negócios em Exame ,
25/5/77, p. 45.
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alimentos salgados para crianças e gestant.es. O consumidor não ficará sa-
bendo que está comendo soja. Inclusive nenhuma das tres empresas fará cam
panhas publicitárias em torno da soja, para nao alertar o con~umidor.

Para avaliar a eficácia das Lni.c i.at.ivas, restaria saber se a
adição de soja contribuirá para o barateamento dos alimentos, de modo a po
derem atender a parcelas crescentes da população. Os indícios, porém, nao
parecem ser muito positivos, 'e provavelmente o preço dos produtos seja exa
tamente um obstáculo a sua popularização. A Agro Nippo, por exemplo, está
vendendo as garrafinhas de 130 mililitros por Cr$1,50, e nesse caso o li
tro custaria mais de Cr$l1,OO, bem acima portanto, do preço do leite B,que
é de Cr$7,50.

Talvez isto se explique por uma série de dificuldades que acom-
panham qualquer neg:cio em seu infc io , inclusive a falta de escala de prQ

,dução e.que serao contornadas com o tempo(5)

Como já mencionei, apertas uma parcela insignificante da soja
produzida no país encontra aplicação direta na alimentação hurnrula.Para os
povos da Ásia, por outro lado, ela representa há milênios, em termos nutri
cionais, a carne, o leite, o queijo, o pão e c óleo.

No que se refére ao leite de soja, existem divergências quanto
ã possibilidade de ele vir a ser amplamente consumido no Brasil. Os prin-
cipais argumentos contrários são os seguintes' :

i·

1 - o lei te anirnaI é de melhor qualidade e o Brasil tem todas
as condições naturais para vir a tornar-se autossuficientee até exporta--
dor do produto. Condições o Brasil realmente tem, mas está longe, como já
vimos, -de vir a tornar-se autossuí ící.en te;

2 - o leite de soja não terá grande aceitação pelo seu gosto
estranho;

3.- o leite de soja terá custo superior ao do leite de origem
animal.

O primeiro dos três argumentos, portanto, já está descartado.Ve
- , .

(5) O ITAL garante que os produtos ã base de soja, 'ou com part í c ipaçâo -
ele soj a, podem ser mais baratos do que os que só ut iLi zam pr~telna
animal. Por outro lado.as indústrias vem se valendo da 8diçao de so

.ja a. alimentos trad.ici.onaí.s par a aumen tar seus lucros, e não para

.baixar preços', conforme já tive oportunidade de ·destacar.
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jamos se existe viabilidade tecnológica para contornarem-se as outras duas
dificuldades.

Dizem os técnicos do ITAL, que já. existem processos que elimi-
nam o sabor desagradável da soja, sabor este responsável pela retração
do mercado quando do lançamento dos prllleiros leites de soja. Dispõe-se,
no momento, segundo eles, de tecnologia adequada para a elaboração de pro-
dutos de boa aceitação, através de processos simples, que possibilitam a
utilização da maioria dos equipamentos das indústrias de laticínios.

Vãrias pesquisas vem sendo feitas para determinar-se a melhor
maneira de eliminar o gosto estranho da soja. Sugeriram-se, por exemplo,o
tratamento com bicarbonat~ desócio(6); moer a soja com água a 1009C; a
operaçao a aIta t.emperatura, precedida de maceração durante duas horas a
S09C, em solução alcalina (Na 00); ·entre outros (7) .

..•O Impor tant.e, contudo, e eliminar o ·gosto estranho, e nao masca
rã-lo com sabores artificiais como canela, cravo, chocolate, e morango,que
tornam o leite enjoativo quando consumido frequentemente.

_... -Pode-~e extrair o leite do grao de soja, e Ja esta sendo estuda
da a possibilidade de sua obtenção a·partir da far:inha desengordurada,. sub
produto obtido após a extração do óleo, e usado em grande escala para a
produção de rações (8) .

Portanto, se a tecnologia ainda não existe para a proc41çãà de -
um- leite de soja perfeitamente adequado aos·nossos hábitos, tudo' indica
qu~ em breve ela existirá. Também o preço, que atualmente é muito eleva-
do, deverá cair com a produção do leite em escala industrial, e com b en
trosamento da infraestrutura necessária ã sua produção. O ITAL confirma
esta possibilidade.

Além das proteínas, são também de vaIor alguns subprodutos obti
dos na industrialização de soja, como a lecitina e os esteróis. Rodolfo

(7)
(8)

- Mi.ya , Emília E., e outros, "Estudo Sensorial de Sabor de Lei te de So
ja", Boletim do Instituto de Tecnologia 'de Alimentos, n9 42, junho
de 1975, p. 43.

- Ibidem, p. 45/46. .
Camargo, CoR.O., Moretti, R.tI., "Rendimento na Extração de Proteína
de Soja",' INFORMATIVO ANUAL FEA/UNICAMP, op , c i.t , , p. 50-51.

(6)
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Rohr(9). aponta a sua in~ortância:

A lecitina é obtida do óleo de soja cru, antes de subnletê-lo ao
processo de refinação. E muito rico em fósforo, colina e inosital, todos
essenciais para um funcionamento normal do organismo humano. Ajuda a dis-
persar os depósitos gordurosos e o colesterol dos' órgãos do corpo e do
sangue, e é importante na n~tabolização e transporte de gorduras pela cor-..rentesangumea.

A lecitina é componente importante da parede celular dos nervos
e do cérebro, e contribui para o aproveitamento de vitamina A pelo organi~
mo , rv:elhoratambém a capacidade de absorção de conhecimentos das crianças.
Nos países adiantados ela é comercializada em farmàc ias e drogarias sob a
forma de cápsulas. No momento, no Brasil, por falta de equipamento e tec-
nologia, não aproveitamos nem 15% da lecitina que poderia ser obtida de
nossa soja.

Os esteróis também são obtidos dos resíduos do processo de refi
naçao do óleo de soja crú. O tocoferol, presente em quantidades apreciá-
veis na soja, é matéria prima da v~tamina E. Ele é ainda totalmente ina
proveitado no Brasil. O stigmasterol é utilizado como matéria prima na ob
.·tençãode progesterona e outros hormônios irspor-tantes, mclus ive na manufa .
tura da pílula anti-concepcional. Também não é aprovE;itado em nosso país.
Estes esteróis são hoje despejados C0mo resíduos na deságua das fábricas
de óleo.

A soja representa, pois, um potencial muito grande de nutrien-
..tes, e especia~mente, é uma fonte muito rica de proteínas de alto valor'

biológico.

Mas outros produtos agricolas corrioo milho, abundante no
devem também ser n~lhor aproveitados.

•.
pa i.s ,

O milho constitui um dos alimentos básicos de grande parte das
populações latino-americanas. No México, Equador e Colômbia é utilizado -
em grande escala na panificação. No Brasil teve suaép~ca de grande cons~
mo.humano que decresceu com as fac i.Lí.dades de importação de trigo. Mas o
problema criado com a importação do trigo, juntamente com o aumento na pro

'dução nacional de'milho, e mais é> alto valor nutritiv() desse cereal, suge-

I'

(9)Op. 'cito,p. 11-12.
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rem a adequação de wn revigoramento no seu consumo, em substituição ao tri
go, no preparo de bolos, bolachas, massas e paes.

Para que a farinha de milho possibilite melhores resultados den
tro das aplicações acima citadas, faz-se necessário o seu tratamento ténni
co, conhecido por pré-gelatinização, e que promove as seguintes altera-
çoes: aumenta a absorção de água, elimina parte do aroma e gosto do mi-
lho, branqueia o produto, e diminui a excessiva gelatinização do amido.

Segundo pesquisadores, no caso de bolos, esse aumento na capaci
dade de reter água é desejável, pois irá ajudar a manter o ar retido, pro-
duzindo bolos úmidos e de bom volume.

lhna pesquisa CIO) mostrou que bolos e bolachas podem ser produzi:.
dos com 60% de far-inha de trigo e 40% de far-inha de milho pyé-gelatinizada·

.sem perderem suas características físico-químicas. Os testes de preferên-
cia para bolos mostraram que ·não existe diferença significativa entre as
amostras preparadas com 10, 20, 30 e 40% de farinha de milho.· No caso da
bolacha, entretanto, a amostra com 30% foi a preferida.

As adições a níveis superiores a 40% já trouxe~am problemas de
ordem técnica. O processamento da bolacha foi mais difícil, e houve muita
quebra.

Outra pesquisaOl) conclui ser possível adicionar-se até 60% de
farinha de milho pré-gelatinizada ã semolina de trigo, para a produção ·de
pastas alimentícias, t.endo, contudo, apresentado melhor sabor as mi sturas :
até 30%.. Tecnologicamente o processamento do macarrão não sofreu alteração
com a mistura.

Também o emprego de farinha de milho no pão vem sendo pesquisa--
do, e os resultados indicam que o pão resultante da mistura de 20% desta

.farinha, pré-gelatinizada, com a de trigo, apresenta um sabor agradável e
. . 1 d - d f inh d .. . (12) (Ob.tem volume prat.í.camerrte rgua ao o pao e ar a e trigo pura -

(10)- Vitti, Policarpo, "Emprego da farinha de milho pré-gelatinizada em
bolo e bolacha"; Coletânea do ITAL , vo1. 3, 1969/1970, p. 293-311-

.(11)- Leitão, Renato F., e outros, "Farinha de mi.Lho pré-~elatinizada em
pastas alimentícias", Coletânea do ITAL ,vol.3, p~ 325-336.

(12)- Bar, Werner H., "Processamento de farinha de milho pré-ge lat ini aada ,
seu 'emprego e resultados na panificação", Coletânea. do ITAL, vo1. 3,
p. -351-368.
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servou-se que o vo lume ciopao misto diminui ã medida que a intensidade do
tratamento térmico conferido à farinha de milho aumenta. Por isso o tra
tamento deve ser mais brando quando a farinha se destina à paI.lificação.Por
outro lado, se não houver o tratamento, a massa torna-se pegajosa,dificul-
tando os trabalhos de mo1dagem).

Para melhorar a qualidade do pao podem·ser usados dois aditi-
vos, o ácido ascórbico e o monoestearato de glicerina .. Além disto, verifi
cou-se que a adição de leite desnatado em pô, na proporção de 2%, melhora
a porosidade do miolo e o paladar do pão, além de elevar o seu valor nutri
tivo. A farinha de soja desengordurada, adicionada na mesma porcentagem,
poderá substituir o leite, no que diz respeito ao valor nutritivo. E o
leite de soja em pó atua de rrodo semelhante ao do leite desnatado em pó.

Mas natu-ralmente o pao de milho depende também das qualidades -'
.panificáveis da farinha de trigo. Se esta última não tiver pelo menos ca

racterísticas médias de parrif'í.caçáo , não se alcançarão bons resultados.

o milho é, pois, um alimento rico em proteínas, cujo consumo
deve ser aumentado. A mandioca po~ outro lado, é um alimento bastante con

.d b . 1 .. (13) . di.surrao; mas apresenta .alxo va or nutrltlVo . Deve-se, em vlsta .lSSO,
procurar enriquecê-la. Vimos já, que a farinha de mandio~a será enr i.queci
da com farinha de soja, dentro das metas do PRONAf\I. Existem, porem.out ras
maneiras de enriquecê-la, como,' por exemplo, pela introdução de uma etapa
de fermentação no processamento da far inha de .mandioca (14). b uma alterna
tiva tecnicamente viável, e que pode ser realizada com recurs.os técnicos e
equipamentos exí.s terrtes no Brasil.

Como a mandioca contém cerca de 60.a 70% de umi.dade, por moti
vos econômicos e de conservação do produto, qualquer projeto. de enriqueci-
mento deverá ser realizado no local de produção. Dada a atomização da pr~
dução desta farinha, e a necessidade de grandes quantidades de matéri.a pri
ma para a operação" econômica do projeto, sugere o autor ,que os pequenos
produtores se associem em cooperativas de modo a concentrar a produção.

(13)- ri constituido principalmente de amido e tem cerca .de 1-2% de proteí. -

(14)-
nas.
Sales,' Arlindo M., "Enriquecimento de farinha de mandioca por fermen
tação", Tese apresentada ã FEA/UNIO\MP, 1972. O autor cita mais aI-=-
gumas formas de enriquecimen to:
- a incorporação de leveduras à farinha resulta em um produto com
IIJ?ioTteor de proteínas, vitaminas do complexo B e outros fatores n~
triçionais. Q nível máximo de adição, contudo, deve ser determinado
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Se, todavia, as raízes da mandioca tem um teor de proteína ~ vi
taminas bastante baixo, suas folhas parecem ser uma fonte rica de proteí-

(15).- '1' d Li '. -nas e caroteno , j a ut i rza a como a amerrto em mui tas regioes equatoriais
e subtropicais.

A'farinha obtida das folhas desidratadas pode eventualmente vir
a ser utilizada em sopas, ou na mistura com Outras farinhas de baixo teor
proteico, corno a da própria mandioca.

Dizem os autores que as proteínas e a vitamina A tem uma parti-
cipação express iva na composição destas fo lhas, Recomendam, porém, estu--
dar a relação existente entre a idade da planta e o teor dos nutrientes. E
afirmam ser.possível eliminar a toxicidade existénte, por meio de fervura.

Há, pois, a possibilidade de se melhorar sensivelmente a adequa
ção nutricional da alimentação daqueles que tem na lnandioca a sua princi
paI fonte de sustento.

Também o arroz, que é amplamente.consumido por nossa população,
pode ser enriquecido, ou melhor, podem-se preservar suas vitaminas e sais
minerais, que .inde'sej avelmente vem sendo eliminadas com o brunimento. Es-

se'desperdício ocorre porque se localizam na casca, no'embrião, e na .fina
película entre o grao e seu revestimento, todas as vitaminas e saIS mine-
rais do arroz. No Oriente, onde o cereal tem largo consumo, ele é utiliza
do na alimentação, com casca - daí o prodigioso efeito nutritivo deste há
bi to alimentar na população daquela região.

Dado o hábito de consumir o arroz sem casca, desenvOlveram-se
,processos para fixar os nutrientes da casca no grao. Um destes processos
chama-se aferventação(16) , e naturalmente é executado no arroz em casca an

(15)
(16)

através de ensaios biológicos, a fim de prevenir possíveis efeitos tó
xicos;
- fortificação com metionina. Apresenta a dificuldade de a metionina
ser toda ela in~ortada;
- enriquecimento com caseinato de cálcio. Jj impraticável pelo preço
elevado deste produto;
- adição de proteína isolada de soja;
- enriquecimento com proteínas unicelulares, alternativa que merece
maiores estudos. ' '
Vitti, Policarpo, e outros, "Folhas de mandioca desidratadas para
fins de aiimentação hurnana",'Coletânca do ITAL, vo1.4,1971/72,p.1l7-125.
Vitti, Policarpo, e outros" "Aferventaçao de variedades de arroz",Co-
1etânea do ITAL, vol. 6~ 1975, p. 103-119.
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tes do beneficiamento. Reswnidarnente consiste na maceração do arroz com-casca em agua quente, e na aplicação de vapor, conseguindo-se com isto wn
teor bem mais alto de vitamina Él (algwnas variedades testadas chegaram a
apresentar uma diferença de 100% no teor da vitamina, quando êomparadas
com o arroz comum. As variedades que apresentaram melhores condições para
a aferventação, nos testes, foram: IAC 120, R.G.S. CICA 4, R.G.S. 404, VAB
12-46, Patrão-Precoce, e IAC 435).

~ um processo antigo, originário da Ásia, e que já vem
bastante analisado.

sendo

Um segundo método é a chamada parboilização, desenvolvida há a1:.
guns anos pelo cientista grego Michel Tziranis. g mundialmente conhecido
como "Pairboil Rice" e segundo nota publicitária ~a reVIsta Exame (17) , já
vem sendo utilizado para processar mais de 60% do arroz consumido eln todo
o ffiWldo. No Brasil será aplicado por um gl~p6 empresarial que está implan

-tando um complexo industrial em Goiás. Segundo a mesma nota, este arroz -
tem poder nutritivo cinco vezes superior ao do arroz tradicional.

-Também o arroz integra1~ sensivelmente mais nutritIvo do que o
arroz comum brunido, deveria ter seu consumo incentivado no país.

E-finalmente, existe ainda uma variedade de- alimentos que podem
ser obtidos com o uso simult~íeo de v:~rios dos produtos aqui citados, a
exemplo das massas a base de trigo, soja, e ffi3:ndioca,ou trigo, milho e so

. . . .

ja, e os produtos enriquecidos com concentrados proteicos.

Det.a.lhessobre al.guns destes produtos talvez sej am í.rrteressan->
teso

o ITAL vem realizando estudos visando o enriquecimento proteico
de alimentos, pela substituição de farinha de trigo por farinhas de milho
e soja, na panificação e no preparo de massas alimentícias e biscoitos,com
redução de custos para o consumidor . Uma bolacha fabricada semi -industr:ial
mente pelá ITAL, composta de 70% de farinha de trigo, 20-% de farinha de mi
lho e 10% de farinha de soja, é um exemplo de produto já testado. Ela não
difere em termos organo1~pticos da bolacha de farinha de trigo pura, com a
vantagem de apresentar maior valor nutrttivo.

(17) "Arroz parboi1i"zado do Vale do Araguaia vai revolucionar o hábito ali
merrtar do brasileiro",. Negócios em.Exame, 28/4/76, p , 83.
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Também a raspa de mandioca é estudada no ITAL para uso em pani-
ficação, associada a outras farinhas, sobretudo, pelo fato de ser o Brasil
o principal produtor de mandioca do mW1do.

Urna pesquisa testou a farinha composta, contendo 80% de farinha
de trigo, 13% de farinha de nandioca e 7% de farinha de soja, comparando-a
•.. . (J 8)a farinha de trlgo pura - ~ Os resultados mostraram o valor nutricional
bem superior da farinha composta, principalmente em tennos de proteína,ami.
noacidos e sais minerais.

Os melhores resultados foram obtidos com o uso da farinha de
mandioca pré-gelatinizada, juntamente com dois aditivos -- o ácido ascórbi
co e o esteároil - 2 - lactil ~ lactato.

Verificou-se ainda, s~r possível adicionar a farinha de raspa
de mandioca até 15%, desde que se juntem aditivos; e que a farinha de soja
acima de 10% pode causar problemas de panificação, baixando o volume e pr~
judicando a textura do pão.

Dizem os autores, que muitos problemas técnicos referentes ao
emprego dessas farinhas compostas já foram resolvidos, mas que muito ainda
há para ser estudado, especialmente no Brasil.
" .

Vem sendo estudado 'também o comportamento químico-tecnológico'
de misturas de fal'inha de trigo com concentrados proteicos, de origem veg~
tal e animal, para a elaboração de biscoitos e outras massas enriqueci-
das (19) ~ . A adição de farinha de soj a desengordurada e'de concentrados de

.. . .
peixe hidrolisados, em diversas taxas, com ou sem pai'ticipação de enzimas
proteolíticas, apresentou resultados favoráveis em relação à massa de fari
nha nornal, principalmente na composição mais equilibrada de aminoácidos.

E inúmeras outras pesquisas já foram Ou estão sendo desenvolvi~
das neste sentido.

Os poucos exemplos de alimentos enriquecidos, e as sugestões p~
ra maior utilização de certos produtos agrícolas aqui. apresentadas, tem a

(18)- Pizzinatto, A. e Vitti, ·P., "pães mistos de trigo, soja e mandioca",
Coletânea do ITAL, vol. 6, 1975, p. 189-202.

(19)-.Villegas Per rar í , C.R.A., e G'uernelli, O., "Fortificação de biscoi-
tos com proteínas", Informativo anual FEAEJ\/LNICAMP; n9 IV, op. cit. ,
p ,' 123-124.
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:intenção apenas de alertar para o potencial dos recursos de que dispomos
para enfrentar o problema da desnutrição. Ao mesmo tempo podem sugerir às
empresas alimentícias oportunidades 'latentes de novos produtos, especial--
mente àquelas que já se conscientizaram da ÍJnportância crescente que vem
adquirindo a ampla faixa das classes baixas em nosso mercado de conswno.

Encerro assim esta parte do trabalho, denominada "Análise do
Problema", que versou sobre quatro assuntos interligados:

19)- abordagem ao problema da subnutrição, mostrru1do suas conse
quências, e alguns dados sobre sua situação, no Brasil e
no Mundo;

29)- análise das deficiências do nosso sistema de produção de
alimentos , dividido este em dois sub.sistemas - o agrope·--
cuário e o :industrial - com o fito de avaliar as possibi-
lidades de se amenizarem as carências alimentares. Foi le
vantada também a questão do grau de interesse que as indú~
trias' de alimentos possam ter pelos mercados populares,
cujo atendimento não somente ajuda a resolver um problema

,social do país, 'nas provave.Iment.etambém represente uma
grande oportunidade de vendas para as empresas;

39)- descrição dos planos e programas do Governo ligados à ali-
mentação das classes baixas - agrupadas no PRONf\N de
modo a sentir os esforços que vem sendo feitos no
estatal para resolver o problema; e

âmbi to

49)- considerações sobre o potencial de recursos àeque dispo-
mos para melhorar a alimentação de nosso povo, especialmeg
te no que se refere a ricas fontes de proteínas mal apro--
veitadas, e à capacidade de desenvolverem-se alimentos en-
riquecidos com características adequadas às nossas necessi
dades.

Concluimos assim a análise do problema alimentar das classes
.baixas.

-A seguir, na segunda parte dó trabalho, tentaremos verificar se
esta mesma população marginalisada constitui oportunidade de mercado para
as indústrias alimentícias, em tenros de exploração direta, pois vimos já
que o Governo não prevê a sua' participação nos programas de suplementação
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alimentar, na medida por elas desejada •
.

Por hipótese, considero o mercado popular nao sô uma oportunida
de, mas um grande potencial de mercado para as indústrias alimentícias.

No capítulo 4 foi feita uma tentativa de quantificação deste
potencial, e no capítulo 5, com base em pesquisa de campo, tentei, entre
outras coisas, verificar em que medida os emp~esários t~m se illteressado -
por este mercado, ou até tem consciência do seu valor.

i·

. \
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4. O parENCIAL ro ivERC!\ID POPULAR

Volto a ressaltar que as classes baixas, além de lllTIatropelo social,
representam provavelmente também lllTIafonte latente para o cre~cimento au-
tossustentado do país, em razao do que defini a hipótese central do metI
trabalho nos seguintes termos :

As classes baixas no Brasil representam um mercado de grande (e cres-
cente) potencial para as indústrias alimentícias.

Mas antes de apresentar os argumentos que me levaram a esta conclu
sao, é necessario indicar os pressupostos nos quais a hipótese se baseia :

19)- foram excluídas do setor alimentício, para fins da análise, as
indús trias de bebidas e de fumos. A exclusão se deve ao enfoque social da
do ao problema, na medida em que tanto as bebidas como o fumo pouco podem
contribuir, ou até prejudicam, o nível alimentar da população; e

29)- considerei como classes baixas todas as pessoas com renda fami
.Li.ar nensal de até cinco saí âr íos mínimos. Optei pelo limite de cinco sa-

larios após verificar que existe um certo consenso entre autores e pesqui-
.sadores do assunto, de que abaixo deste nível dificilmente as pessoas atin
gem níveis de vida satisfatórios (I) . Dent ro deste pressuposto faço mais
uma ressalva, também já mencionada na introdução do relatório; as pes-
soas com renda familiar mensal de até um salário mínimo vivem praticamente
à parte do sistema de mercado, nlllTIregime de subconsumo, e por este motivo
só representarão alguma oportw:-idade de vendas significativa para as indú~
trias alimentícias, na medida em que os progr~as.de suplementação alimen-
tar do Governo utilizarem alimentos industrializados --.:.e vimos já que a
participação destes produtos não vem atendendo às expectativas das indús
trias; as famílias com renda entre 1 e 2 salários, apesar do nível de .Vl

da ainda bastante precário, tem ja condições de suprir uma boa parte de
suas necessidades alimentares através de .compras no mercado -- e e em fun
ção do número de pessoas desta faixa, e não da renda individual, que ela
representa uma grrulde oportunidade de mercado para as indústrias alimentí-
cias; e por fim,' as pessoas com renda familiar entre dois e cinco sal.à-

ricsv ersbcra em menor número do que as anteriores, constituem também grande
.potencial pela maior disponibilidade individual de renda. .tv1aisà frente
.tentarei determinar o valor deste potencial. Há que diferenciar-se tambêrn
as classes baixas urb.anas das rurais. Certamente no meio rural, por que~

(1) - Considerando a média de 5 pessoas por família.

I'
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tões de hábitos de consumo, de dispersão demográfica, e das próprias condi
çoes do meio -- existência de hortas e lavouras, contra a Ilecessidade de
adquirir alimentos em estabelecimentos varejistas nos centros urbanos
os alimentos industrializados terão Wlla dificuldade de penetração conside-
ravelmente maior.

A título de ilustração gostaria de caracterizar rapidamente as clas-
ses baixas urbanas, em termos de emprego dos chefes de família, a partir -
de dados de urna pesquisa elaborada pelo DIEESE(2). Mostra a pesquisa que
65% dos servidores domésticos recebem menos de 1 salário lnínimo por mês, e
que dificilmente eles chegam a ganhar 2 salários. Dos autônomos, 15% ga-
nham ate 1 salário, 53% ate 2, e 93% menos do que 5 salários por mês. En
treos trabalhadores (pessoal ligado ã produção); 11% estão na primeira
faixa, 57% na segunda e 100% na terceira. 00 pessoal de escritório e bal-
cão (setor privado), 6% recebem menos de I salár.io, 41% menos de 2, e 91%
menos de 5. Finalmente, dos ser.vidorespúblicos, 21% estão na segunda, e
83% na' terceira faixa.

\ .

Os dados nos mostram que os servidores.domé~ticos representam mercado
pouco atraente .para as indústrias alimentícias, ainda mais que provavelme!!.
te recebem a refei'ção no local de traba Iho , Das demais categorias ci tadas,
por outro lado, de 80 a 90% está na faixa de I a 5 salários, representando
por isto uma ótima oportunidade de venda. Estes dados também j á são um In
dício do potencial de mercado desta faixa de renda, ideia que deverá ser
corroborada no decorrer da análise.

Tentarei deterrninar agora o número de pessoas que percebem ate 1, de
I a 2, e de 2 a 5 salários mínimos por mês, para terrnos urna vlsaoquantit~

.tiva do mercado.

Dificilmente se chegará a wna cifra exata nesta avaliação, porque in-
.felizmente os dados de diferentes fontes não coincidem entre si, além de

dificilmente se conseguirem dados atualizados. ]viasmesmo sendo apenas es-
timativas, as quantias apresentadas podem ser consideradas representativas
dos fatos que se propõe revelar.

Para a quantificação parto basicamente de dois-levantamentos do IBGE:

(2) - Estudos Sócio-Econômicos, op. cit., quadro IX, p. 32.
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19) - VIII Recenseamento Geral - 1970;
29).- Pesquisa Nacional por Amos tra de Domicíl ios - 1973.

Em função da já citada carência de dados, faz-se necessário o uso de
.alguns pressupostos, que serão citados no decorrer da análise • .Além disto,

todos os números são arredondados, o que todavia não compromete os resul-
tados. por trabalharmos mormente com estimativas.

Tomando o número de pessoas economicamente ativas, que segundo o IBGE

foi de aproximadamente 29.500.000 em 1970, tentarei primeiramente detenni-
nar a participação das três faixas salariais de nosso interesse, nesta po-
pulação, em 1970. Somando então o número de pessoas que ganham até 1 sala
r ío , de 1 a ·2e de 2 a 5 salários (3) e dividindo estas somas pela popula--=-

.çao ativa, obtemos as participações procuradas :

18.000.000
29.500.000 = 61% da população ativa em 1970 ganhava no máximo 1 sala-

rio mínimo por mês.

5.500.000
29.500.000 = 19% da população ativa situava-se na faixa de 1 a 2 sala

rios.

2~:~~~:~~~ = 10% da população ativa ganhava ~ntre 2 e 5 salários.,

Estimarei agora a população ativa para 1977, de modo a poder ext rapo-
lar as percentagens obtidas acima', para o presente ano. Partindo do pres-
suposto de que a taxa de crescimento média desta popul~ção continue em 3%
a.á., como na década de 60(4), teríamos

29.500.000 x 0,03
885.000 x 7 anos =

885.000
6.195.000

35.695.00029.500.000 + 6.195.000 =

(3)~ VIII Recenseamen'to Geral - 1970, ítem 51; p. 190-193. Como o rendimen
,to e apresentado em cruzeiros, detenninei o salario mínimo médio em
1970, para obter o rendimento em salarios. Tendo sido o salário de
Cr$156,00 nos quatro primeiros meses do ano ede Cr$187,00 nos restan
tes, obtém-se o salario médio pela seguinte média ponderada: -,
(156x4)1; 187)(8) = 176,66. Naturalmente as classes de rendimentos em

'salarios não coincidiram 'exatamente com as em cruzeiros. Mas obteve-
se urna aproximaçãosatisfatôria.

(4)- Segundo o IBQ3 ela era de 22.651.000 em 1960 e 29.557.000 em 1970., o
que nos da um crescimento anua] médio de 3%
29. 5S7-,-ºOO.':;: 30g 10 3°22.651.000 ,o em anos, ou óa.a.
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A cifra na realidade talvez seja até maior, pois em fW1ção da grande
participação de jovens em nossa população, o crescimento relativo da popu-
lação ativa deve estar awnentando.

Presumindo então uma população economicamente ativa em 1977 de ....•.
35.695.000, e as participações das classes de renda acima determinadas, te
ríamos hoje a seguinte situação

35.695.000 x 0,61 =
35.695.000 x 0,19=

21.774.000 recebendo até 1 sa1ario
6.782.000 recebendo de 1 a 2 salarios
3.570.000 recebendo de 2 a 5 salários.35.695.000 x 0,10 =

Em f-unção, porém, de uma série de fatores, entre os quais as migra-
çoes de campo para a cidade , as migrações de regi.ôes mais pobres para ou-
tras mais ricas, e o rapido crescimento econômico por que passou o Brasil
no s últimos anos - parcialmente interrompido desde 1975 - levando a

'aumento na oferta de empregos, estes Índices devem ter-se alterado, em fa
vor da segunda e terceira faixas. Poderíamos, por este motivo, apresentar
uma alternativa; utilizando os Índices estimados no estudo da Market AnalZ
sis(5), o que resultaria nos seguintes dados :

35.695.000 x 0,58 = 20.703.000 recebendo até 1 salario em 1977
35.695.000 x 0,21 =
35.695.000 x 0,15 =

7.496.000 na faixa de 1 a 2 salários
5.354.0"-.0entre 2 e 5 sa lár ios .

r
Vimos ja, que para efeito de determinação de potencial de mercado pa-

ra as lndústrias alimentícias, é mais seguro considerar-se somente a popu-
lação urbana.

Se~do o censo ,do IBGE, em 1970 vivia nas cidades 56% da população,e
a previsão feita para 1980 era de 66%, dadas principalmente as constantes
migrações do campo para a cidade. Em função disto podemos certamente con-
siderar a população urbana como sendo de 60% na atualidade.

Partindo do pressuposto de que a população economicamente ativa se
distribui proporciona1me~te entre o campo e a cidade, temos a seguinte po-
pulação urbana ativa por faixa salarial em 1977

,(5) - Op, c i.t , , p. 82.

I'
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até 1 salário 35.695.000 x 0,6 x 0,61 = 13.065.000
de 1 a,2 salários 35.695.000 x 0,6 x 0,19 = 4.070.000
de 2 a 5 salários 35.695.000 x 0,6 x 0,10 = 2.142.000

Utilizando os índices da Market Ana1ysis teríamos

ate 1 salário 35.695.000 x 0,6 x 0,58 = 12.422.000
de 1 a 2 salários ,35.695.000 x 0,6 x 0,21 = 4.498.000

salários
,,de 2 a 5 35.695.000 x 0,6 x 0,15 = 3.213.000

Podemos ainda, a partir dos dados do Censo de 1970, determinar a popu
lação ativa por faixa de salário, para as diferentes regiões do Brasil :

Região 'Norte: possuia aproximadamente 3% da popula.ção ativa do país,
com 70%, 19% e 7% respectivamente nas três faixas salariais em estudo, dan
do um total de 96% nas classes baixas.

Região Nordeste: 27% da população ativa cóm a segUinte distribuição
83%, 9% e 4%, num total também de 96%.

Região Sudeste: 48% da população ativa, assim distribuída: 50%, 22%
e 16% com 88%'nas classes baixas.

~egião Sul: 17% da população ativa, com 61%, 23% e 10%, somando 94%
nas classes baixas.

Região Centro-Oeste: 5% da população ativa do paÍ?, sendo 71% na pri-
meira faixa, 16% na segunda e 8% na terceira, perfazendo 95%.

Podemos obter, a partir daí, a participação das regloes na população
ativa do país, por faixa salarial.

Considerando apenas a população urbana estimada para 1977 (35.695.000
x 0~6 = 21.417.000) :

1) Até 1 salário mínimo por mês
a) Região Norte 21.417.000 x 3% x 70% = 449.800
b) Região Nordeste 21.417 .000 x 27% x 83% = 4.799.500

,
c) Região Sudeste 21.417.000 x 48% x 50% = 5.140.100
d) Região Sul 21.417.000 x 17% x 61% = 2.220.900
-d) Região çentro-Oeste: 21.417.000 x 5% x 71% = 760.300

I·
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2) De 1 a 2 salários
a) Região Norte 21-.417.000 x 3'1 x 19% = 122.100• o

b) Região Nordeste 21.417.000 x 27% x 9% = 520.480
c) Região Sudeste 21.417.000 x 48% x 22% =2.261.600
d) Região Sul 21.417.000 x 17% x 23% = 837.400
e) RegiãO Centro-Oeste 21.417.000 x 5% x 16% = 171. 300

,
3) De 2 a 5 sa1arios

a) Região Norte , 21.417.000 x 3% x 7% = 45.000
b) Região Nordeste 21.417.000 x 27% x 4% = 231.300
c) Região Sudeste 21.417.000 x 48% x 16% =1.644.800
d) Região Sul 21.417.000 x 17% x 10% = 364.100
e) Região Centro-Oeste .. 21.417.000 x 5% x 8% = 85.700

Na faixa de 1 a 2 sa1arios, o maior potencial urbano esta na Região
.Sudeste com pouco mais de 2 milhões de assalariados, seguida das Regiões
Sul, Nordeste, Centro Oeste e Norte, nesta ordem. Também na faixa de 2 a
.5 salários a Região Sudeste lidera, corno era de se esperar, com 1,6 milhão
de assalariados, seguida das demais regiões na ordem anterior.

Apesar de já termos aumentado a segurança das estimativas, para efei-
to do cálculo do potencial de mercado para as indústrias alimentícias, con
',' -

siderando somente a população urban.,, talvez seja interessante fazer novas
estimativas a partir da Pesquisa Nacionalpor.Amostra de Domicílios do
IBGE, que relaciona as pessoas recebendo salário somente em dinheiro(o que

, '(61exclui a possibilidade de receberem alimentação como parte do pagamento ~
i,

Segundo a pesquisa, em 1973 aproximadamente 17.000.000 de pessoas
eram P<1:gassomente em dinheiro no país, na seguinte proporção

até 1 salário
de 1 a 2 salários
de 2 a 5 salários

43% dos 17.000.000
29% dos 17.000.000
20% dos l7.000!000

Comparando os dados. com os do censo de 1970, vemos que a primeira fai
xa diminuiu consideravelmente, em favor da segunda e da terceira, midança

\

(6) A alimentação fcrncc ida aos trabalhadores em decorrência do recente'
Decreto-lei qtieproporciona incentivos 3s empresas, não é considera-
do pagamento em espé<::ieporque não será'deduzido do!? salários.
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esta que pode ser atribuída a dois fatores

19)- está havendo, como já foi dito, uma ascensao salarial;
29)- na primeira faixa temos uma parcela bem maior recebendo

ou só em espécie, do que nas outras duas.
também

Vejamos se é possível estimar o númer.o de pessoas recebendo somente
em dinheiro em 1977. '

Em 1973, para uma população econoITÚcamente ativa de aproximadamente -
32.155.000 pessoas(7) este número era de 17.000.000, dando~nos uma rela-
çao de 53%.

Aplicllildoo índice ã população ativa de 1977 obtemos

35.695.000 x 0,53 = 18.920,00
que provavelmente subavalia o número real porque o índice de urbanização -
no Brasil vem crescendo, e nas cidades a proporção de pessoas que recebe
somente em dinheiro é maior do que no meio rural.

Mas supondo a aproximaçã.o satisfatória, vejamos)utilizando os índices
obtidos acima, qual a distribuição nas três faixas salariais

até 1 salário
d'"1 a 2 salários:
de 2 a 5 salários:

18.920.000 x 0,43 = ~~135.600
18.920.000 x 0,29 = 5.486.800
18.920.000 x 0,20 = 3.784.000

Podemos aumentar ainda mais a segurança do nosso ~otencial, excluindo
das cifras obtidas as pessoas ocupadas em ati ~idades agrícolas ,que, como
vimos, por questões de hábitos de consumo e de deficiências na distribui--
ção, entre outras, estão menos sujeitas ao consumo de alimentos .indust.ri.a-
lizados.

Mostra-nos o censo que aproxirradamente 82% das pessoas que recebem so
mente em dinheiro estão ocupadas em atividades não agrícolás.

Aplicando 0·índice(8) à população estimada pata 1977 temos

18.920.000 x 0,82 = 15.515.000

(7) (29.500.000(em 1970) x 0,03) ~ 3 + 29.500.000 = 32.155.000.
(8) Que está aumentando com o aumento da urbanização.
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Analisando ainda os .níimeros relativos às atividades não agrícolas, v§.
se que em 1973, 34% recebia até 1 salário, 32% de 1 a 2 salários e 24% de
2 a 5 salários. Isto nos mostra que nas atividades não agrícolas o nível
salarial médio é mais elevado, o que se justifica pelo custo de vida mais
elevado nas cidades.

Temos então, de acordo com a renda :
ate salário

,
5.275.1001 15.515.000 x 0,34 =

de 1 a 2 salários: 15.515.000 x 0,32 = 4.965.000
de 2 a 5 salários: 15.515.000 x 0,24 = 3.724.000

Na terceira faixa as atividades agrícolas, como vemos, praticamente
inexistem. 'Na segwlda faixa também não são muito significativas.

A população nas faixas de 1 a 2 e de 2 a 5 salários está aument3J.ido
rapidam~nte. Em 1973 tínhanIDs quase tantas pessoas garulando de 1 a 2 sa1á
rios só em dinheiro, quanto em 1970, recebendo também em espécie. E mais,
na faixa seguinte, e1111973 existiam mais pessoas ganhando só em, dinheiro
do 'que em 1970, ganhando parte em bens. 13 mais um indício de que as es ti-

\. mativas aqui apresentadas dificilmente pecarão por excesso, principalmente
nas duas faixas salariais que nos, mteressam.

'Obtivemos assim uma série de projeções alternativas que est~o relacio
nadas no quadro abaixo :
QUADRO 23

Estimativas do número de pessoas ativas por faixa salarial em 1977

NÚMERO
PARA AVALIAÇÃO DE POTENCIAL PARA AV~IAç;AO DE POTENCIAL

DE QUAISQUER ALIMENTOS DE ALIMENTOS INDUSTRIALIUl)()S
DE I- INDICES INDI CES MA8 I INDICES TNDI CES MARKETSALÁRIOS

MÍNIMJS I B G E ICETANALYSIS I B G E ANALYSIS
POR Qualquer Somente ' j"QUalquer 1Somente Qualquer r'end.imentc
M~S ~Rendimento Dinheiro Qualquer Rendimentf Di.nheiro População. Censo 1970 Pesquisa Rendimento ~opu1ação At~vida-,

, (1) 1973 (2) (3) I rbana(4) kíes n Aa.r(5J\ urbana (6)
.

4.965.60011 a 2 6.782.000 5.486.800 7.496.000 4.070.000 4.498.000

2 a 5 3.570.0DO 3.784.000 5.354.000 \7.142.000 3.724.000 3.213.000
~ II

Comparando os dados, encontramos algumas aparentes contradições.
Inicialmente, na faixa de '2 a S salários, tem::>sna coluna (2), mais -
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pessoas gailhando somente em dinheiro do que na coluna (1) pessoas aufcrin-
do qualquer rendimento, o que naturalmente é impossível de ocorrer, uma
vez que as pessoas da coluna (2) s5~ wna parcela d~ total relacionado na
coluna (1). Esta situação nos indica que entre 1970 e 1973 houve um aumen
to na participação relativa da faixa de 2 a 5 salários, 110 total da popul~
ção ativa - o que, aliás, já destaquei anteriormente - levando a esta
estimativa aparentemente superavaliada. O que indica que a citada
da coluna (1) se acha subqimensionada.

cifra

O mesmo argumento justifica a discrepância entre as colunas (4) e (5)
na mesma faixa salarial. Por outro lado, nestas colunas temos também a
mesma contradição na faixa de 1 a 2 salários, o que nos mostra que entre
1970 e 1973·houve um aumento relativo ao número de pessoas ocupadas em ati
vidades nao agr ico las , como também já tive oportunidade de mencionar.

Se cons iderarmos válidas as estimativas das colunas (2) e (5), tería-
mos os 'seguintes números nas colunas (1) e (4), partindo do pressuposto de
que a população recebendo somente'em dinheiro, continue repTesentando 53%
do·total da população economicamente ativa

\ .

QUADRO 24

(1) (4)

1 a 2
2 a 5

10.352.450 9.367.900
--7.139.600 7.026.400

Estes dados certamente estão superdimensionados, o que indica mais
uma vez que a parcela da populaçao recebendo somente em dinheiro deve ter
aumentado relativan~nte(9). Por outro lado, levmn a crer que as co ltmas
(1) e (4) do quadro 22 estão aquém da realidade. Talvez as colunas (3) e
(6) representem mais corretamente 6 mercado que procuramos estimar.

,Mas o niimero de pessoas nao é suficiente para detenninarmos o POSS1-

vel potencial de mercado desta população,' f necessàr io saber também quan-
to ela consome, e que parcela da renda destina ã alimentação.

(9) - Pois se o índice fosse maior do que 0,53, as cifras·do quadro acima
seriam menores.
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A lei de ENGEL nos dá uma idéia clara do comportamento da populaçã.o
em relação ao conswno. Diz que, quanto menor a renda de uma pessoa, maior
a parcela destinada ao consumo.' Segw1do o estudo da Market ~1alysis(10) ;
as pessoas com rendas de 1 a 3,5 salários mínimos tendem a gaStar mais do
que ganham, enquanto acima deste nível salarial a propensão media a consu
mir cai rapidamente, podendo atingir 60% ou menos da renda disponível nas
classes mais abastadas.

,
Em relação à alimentação, a lei de Engel diz que quanto menor a renda

disponível de wna família, tanto maior a parcela desta renda gasta com ali
mentos. Com o aumento da renda, mesmo que o conswno de alimentos
em termos absolutos, diminuirá em termos relativos.

cresça

De qualquer forma, a ~lasticidade renda da demru1da pará as classes
baixas é muito alta -- entre 0,8 e 0,9 -- o que si~1ifica que pequenos au·
mentos na sua renda provocam grandes aumentos no consumo de alimentos. E

-tanto mais, se o aumento de renda provier de uma diminuição no preço de aI
glli1Salimentos básicos, corno já foi sugerido anteriormente.

Vejamos então, que parcela da' renda as classes baixas destinam à ali-
mentação.

i-

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares conduzida na cidade
de são Paulo entre abril' de 1971 e ourubro de 1972 pelo IPE (11), a popula-
ção amostrada destinava 32,51% da renda à'alimentação. Temos também a
percentagem por classe de'renda famiiiar, uma 'vez ~que a populaçãoamost!a-
da, foi dividida em classes de renda, correspondendo a primeira a até apro-
ximadamente 1 salário (0,94 mais exatamente), a segunda de 1 a 2 salarios
(de 0,94 a 1,89), e a terceira de 2 a 5 salários (de 1,89 a 5,66)(12). Se
gundo os resultados da pesquisa, a classe 1 destinava 51,92% da sua renda
a alimentação, a classe 2, 51,32%, e a classe 3,43,98%.

, (13)A pesquisado DIEESE mostrou que em 1969/70, a população assa1a--

(10)- Op. cit., p. 101.
(11)- Kirsten, José T., e outros, "Orç~ntos Fanuliares na Cidade de são

Paulo - 1971/72", Série IPE-Monografias, 1973. ,
(12)- O ano base para a deteI1ninaçao êlestas classes foi set/71-ago/72. Co-

mo de 5/71 a 4/72 o salário mínimo era_de Cr$225,60 e de 5/72 a4'4/73
de Cr$268.80, temos o salário ITIÍnimomedio ponderado para o perlodo
de: (8x225, 00 + 4x26&, 00) -7-: 12 = 239,33. E em função dele determi-
namos as classes de renda por número de salários. '

'(13)- Estudos Sócio-Economicos 2, op. cit., p , 11-24. As porcentagens ex-
cluem os gas tos com bebidas e fumos.
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riada de São Paulo gastava 37,52% de sua renda com alimentação, sendo no
estrato inferior 47,0% (correspondente na época ã faixa de zero a 3,1 salá
rios, com lnédia de 2,17 salários), no' estrato médio 40,89% (faixa de 3,1
a6,2 salários, com média de 3,75), e no estrato superior 28,91% (faixa de
6,2 e mais salários, com média de 7,24). Infelizmente será djfícil enqua-
drarmos estes dados nas categorias do trabalho (de 1 a 2 e de 2 a 5 salá--

·rios), mas uma primeira comparação com os dados da pesquisa do IPE, parece
mostrar wna afinidade de resultados.

Segundo o estudo da Market Analysis(14), as classes baixas (de O a 6
salários mínimos) gastam 46,1% de sua renda disponível -- que corresponde
a 85% de sua renda bruta -- com alimentos (15) . Em relação à renda bruta ,
os' gastos com alimentação são então de 39, 18~ para a população brasileira
com renda familiar de até 6 salários mínimos por mês. O estudo fornece-
nos ainda, para a população do país, a participação dos gastos com alimen-

·tação no total do consumo:

de O a 1 salário 56%
de 1 a 2 salários 50%
de 2 a 6 salários 45%

Como na faixa de zero a 3,5 salários toda a renda é destinada ao con
sumo, podemos considerar que nas duas primeiras classes as porcentagens de
5'6%'e ·')0%respectivamente representem a participação do consumo de al.i.men

tos no total da renda disponível. Na terceira faixa, parte da renda é m

vestida ou poupada, dando-nos uma participação do consumo de alirnentos na
renda disponível um pouco menor do que os 45%, corrobor.ando o dado do IPE.

~ feita também uma estimativa do padrão de consumo de alimentos para
·a população urbana do Brasil (16). Os dados mêdios, representando pe rcerrta

gens sobre o total dos gastos de consumo, sao os seguintes :

o a 1 salário: 52%
1 a 2 salários 49%
2 a 6 salários 45%

As percentagens na faixa de 1 a 6 saláTios parecem não ter mudado mui
to, se compararmos estes dados. com os de'toda ~ população do país, citados
acima.
(14) - Op. cit., .p. 103.
(15)- Excluindo fumos e bebidas.
(16)- Ibidem, p. 114.
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o quadro 2S, abaixo, apresenta um resumo das considerações anteriores,
e nos mostra as percentagens mais indicadas para a detenninação do poten-
cial de mercado.

QUADRO 25

Participação dos gastos com alimentação no total da renda disponível,
por classe de renda.

Classe de Renda IPE - População MARKET ANALYSIS
de São Paulo Toda a populª População ur

(N9 salários) ção do Brasil bana do Brasil

1 a 2 51,32% 50% . 49%
2 a 5 43,98% _. -

Vimos já que para a faixa de 2 a 5 salários os dados da Market Analy-
sis provavelmente seriam equivalentes aos do IPE. Na faixa de 1 a 2 salá-
rios talvez seja mais conveniente usar os 50% para toda a população e os
49% para a população urbana, por se tratarem de estimativas nacionais e
não apenas regionais. ~ntendo a mesma diferença relativa entre os dados
do IPE e da Market Analysis na primE~ra faixa de renda, teríamos na segun-
da 42,70% para toda a população e 41,89% para a população urbana.

" Fazendo o arredondamento para 43% e 42% respectivamente, temos os se
guintes Índices de consumo de alimentos' - em função da renda disponí vel-
para a população bras iIeir a:

I} Classe de 1 a 2 salários .•. "mlnimos por mes:

a) toda a população: 50%
b) população urbana: 49%

2) Classe de 2 a 5 salários .•. "rm.nimos por mes:

a) toda a população: 43%
b) população urbana: 42%.

Considerando uma renda disponível de 81% da renda bruta para a faixa
de 1 a 5 salários - conforme indicação da Market Analysis - poderemos
agora estimar o po tenc iaI de mercado das classes baixas para produtos ali-
mentícios no Brasil.
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Primeiramente vejamos o potencial de mercado para alimentos em geral,
e em seguida para alimentos industrializados especificamente.

Usaremos os dados da colw1a (3) do Quadro 23 por motivos já expostos.
Temos então, na faixa de renda de 1 a 2 salários uma população ativa

de aproximadamente 7.500.000 pessoas e na de 2 a.5 salários, por volta de
5.350.000 pessoas.

Para determinar a renda total das duas classes vou supor um salário
medio para cada uma delas, considerando sempre que quanto maior o salário,
menor o número de pessoas enquadradas. Assim, por exemplo, na faixa de 1

a 2 salários, o salário médio certamente está abaixo da média aritmetica
dos dois extremos, que seria 1,5. Tenho a impressão de que um salário en-
tre 1,3 e 1,4 estaria bastante próximo da realidade. Fica então definido
para esta classe um rendim~nto medio mensal de 1~35 salários.

Para a faixa de 2 a.5 salários, partindo dos mesmos princípios, e con
siderando que, segundo o estudo da Ma.rket Analysis, desta população, 57 %
estava em 1973 entre 2 e 3 salários e 43% entre 3 e 5, teremos W11 ganho me
dio em torno de 3,2 salários por mês.

A estimativa da renda bruta total desta população pode ser agora fa
cilinente obtida, multiplicando-se o número de pessoas pelos rendimentos mé

.dios correspondentes .
(7.500.000 x 1,35) + (5.350.000 x 3,20) = 27.245.000 salários mLnimos.

Considerando wn salário mínimo médio de Cr$990,00 para o Brasil(17)
ternos a renda bruta mensal de :

27.245.000 x Cr$990,00 = Cr$26.972.550.000,00.·

Corno a renda disponível des ta popul.açâo ede aproximadamente 8Uda
renda bruta, temos uma renda disponível total de :

Cr$26.972~550.000,00 x 0,81 = Cr$2l.847.766.000,00.
Na classe de 1 a 2 salários, que representa 37% do poder aquisitivo

desta população, existe então uma renda disponível de aproximadmnente
Cr$il.847.766.000,00 x 0,37 = Cr$8.083.673.420,00.

E na de 2 a 5 salários, com os outros 63% de renda, temos :
Cr$ 21.847.766.000,00 x 0,63 = Cr$13.764.092.580,00(18)

.(17)-
(18)-

Ver o cálculo no Anexo 4 .
ft.. renda disponível real da primeira classe é maior do que a aponta-
da, e desta segunda classe ê menor, pois foi tomado um índice médio

.','rendadisponível/renda bruta", para as duas classes, enquanto na
realidade'a p.rimeira classe tem um índiçe maior do que a segunda.
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Vimos há pouco que na primeira destas faixas salariais a população
aloca bas icamen te a metade da renda disponível a alimentação, e na segun-
da; 43%.

Podemos assim estimar o montante destinado ã ali~entação por esta po-
.pulação:

- 1 a 2 salários:
'.Cr$8.083.673.420,00 x 0,5 = Cr$4.04l.836.7l0,00

2 a 5 salários:
Cr$13.764.092.580,00xO,43 = Cr$5.9l8.559.809,00.

o que nos da uma es tina tiva do potencial de mercado da população com
renda familiar mensal entre I e 5 salarios mínimos, para alimentos em ge--
ral, de ,Cr$9.960.396.519,00 por mês.

Vejamos qual o potencial correspondente p~ra alimentos industrializa-
dos, supondo, como já ficou dito, que somente a população urbana va consu-
mi-los. Usaremos a população da coluna (6) do Quadro 23, que é de .
4.500.000 para a primeira classe, e de 3.210.000 para a segunda.

Partindo dos mesmos rendimentos.médios, de 1,35 e 3,20 salarios míni-
mos por mês, respectivamente, e do salâr ío lnínimo"médio de Cr$990,00, te-

" .
mos ua.a renda bruta mensal de -:

(4.500.000 x 1,35) + (3.210.000 x 3,20) x 990,00 = Cr$16.183.530.000,00

E renda disponível de :
Cr$16.183.530.000,00 x 0;81 = Cr$13.108.659.000,00, dividida ná se:'"

guinte proporção entre as duas classes de renda

- 1 a 2 salários:
Cr$13.l08.659.000,00 x 0,37 = Cr$4.850.203.83Q,00

2 ~ 5 salarios:
Cr$13.108.659.000,00 x 0,63 = Cr$8.258.455.170,00.

Como a população urbana gasta 49% e 42% ~espectivamente da renda dis-
ponível com alimentação, obtemos:
(0,49 x Cr$4.850.203.830,OO) + (0,42 x Cr$8.258.455.170,OO) =

= Cr$5.845.1Sl.048,00.
Mas como nos interessa basicamente 'o resultado conjunto, o procedime~
to não afetará, o resu ltudo.



.232.

Supondo que metade deste orçamento ê destinado a alimentos industria-
lizados, obtemos o potencial de mercado mensal da população que ganha de 1
a 5 salários por mês :

Cr$5.845.l5l.048,00 x 0,5 ~ Cr$2.922.575.524,00.

Para temos uma vi sao global da análise do potencial de mercado, os
principais dados foram reunidos no Quadro 26 (V. página 233).

E a estimativa do potencial para um período de doze meses é a seguin-
te:

Alimentos em geral:
12 x Cr$9.960.397.000,00 = Cr$i19.524.764.000,00

Alimentos industrializados:
12 x Cr$2.922.~75.000,00 = Cr$ 3S.070.900.000,OO

Para se ter uma idéia deste potencial, convém mencionar que o fatura-
mento das 50 maiores empresas do ramo não alcançou em 1975 os C1'$25 bi-
l'h'- (19)oes .

E a estimativa do potencial para alimentos industrializados certamen-
te está subavaliada, pelos seguintes motivos :

19)- uma parte da população ativa que g3J!ha até 1 salário mínimo por
mês pertence a famílias oi1de várias' pessoas trabalham, de modo a que esta
renda será somada ao total da renda famíliar, e assim, também parcialmente
destinada à aquisição de alimentos industrializados. Somente quando o ren
dimento de até 1 salário constitui o total da renda familiar é que o des--
considero para efeito de aquisição destes, alimentos. Desta forma, os ren
dimentos de parte da população que ganha até 1 salário por mês, e que sao
parcialmente destinados à aquisição de alimentos industrializados, nao fo
ram considerados no meu cálculo de potencial;

29)- certamente a população rural também consome alimentos industria-
lizados, mesmo que em menor escala. Também este consumo foi desconsidera-
do na estimativa;

'(19) -v Tendênc ia , setembro.1976, op , cit., p.'55.



~l1ADRO 26
,

POTEl~CIAL DE MERCAro MENSAL DAS CIASSES BAIXAS PARA BENS ALIMENT!CIOS - 1977

POPULAÇAO AT.IVA RFNnA BRUTA RENDA DISPONrVEL GAS1DS C; ALIMENTAÇAO POTENCIAL POTENCIAL
CLASSE DE (1000 pessoas) (Cr$-I. 000,00) (Cr$l.OOO,OO) (% DA RENDA DISPONrVEI)· DE MERCA- DE MERO\.-

RE1\lDA POPULAÇAO POPuLAÇ"ÁO POPULAÇAO IPOPULAÇAO I POPULAÇAO . POPULAÇAO IX) PARA IX) PARA

" (Nill-ERO TarAL URBANA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ALIMENTOS ALIMENTOS
TOTAL URBANA TOTAL URBANA I TOTAL URBANA EM GERAL I NOOSTRI ADE . -

~) I LIZADJS

I
" J (Cr$lOOO) (Cr$lOOO)

1 a 2 7.500 4.500 50% 49%

26.972 • 55.0 16.183.530 21.847.766 13.108.659 9.960.397 2.922.575

2 a 5 5.350 3.210 I 43% 42%

I
i"

I" I
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39)- durante a determinação do potencial, procurei sempre utilizar da
dos pessimistas para evitar uma possível superestimativa.

E ela se torna ainda mais si~lificativa se consideral~s.que:
19)-a população pobre cresce a uma taxa maior do que as clas-

ses média e alta;
29)- o grau de urbanização da população brasileira continua

crescendo.
Isto nos pennite prever um aumento relativo no potencial do mercado

popular, para alimentos industrializados.
Façamos uma análise da estrutura dos gastos desta população com ali-

mentação.
Segundo a pesquisa do-DIEESE(20) junto à população' da Grande São Pau-

lo em 1969/1970, a renda destinada ã alimentação era assim distribuida:

'QUADRO 27,

r T E N S Estrato Inferior Estrato Médio
(O a 3,1 salários) (3,1 a 6,2 salários)

Cereais,Massas e Farinhas 35,8% 28,6%
Leite e Derivados 10,7 10,5
Carne e Derivados 16,9 19,1
Peixes 1;6 1,8

" Gorduras e Condimentos 10,3 9,5
Hortaliças e Legumes 3,9 4,7
Fru tas 5;3 6,7
Artigos de sobremesa 7,3 7,1
Bebidas 2,3 3,8
Refeições Avulsas 3,0 4,6
Ovos e 'Enlatados 2,9 3,6

100,0 100,0

Uma listagem rrais detalhada dos alimentos consumidos pernúte-nos veri
ficar que aproximadamente a metade deles é Industr iali.zada, confirmando
'nossa hipótese.

'(20) - "Estudos Sócio-Econômicos 2". op, cit., p. 13-19 ..
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o estudo da Market Analysis(21) apresenta a seguinte distribuição dos
alimentos no orçamento familiar do paulistano

QUADRO 28

r T E N S De 1 a 2 De 2 a 6
Salários Salários

Verduras 2,13% 2,70%
Legumes 4,22 4,88
Frutas 9,07 8,46
Panificados 8,68 7,99
Leite e Ovos 9,59 9,29
Carnes 14,73 18,93
Cereais 17,64 14,93
1Ubércu10s e outros 3,85 3,70

.Pescado ·0,31 0,61
Prod.Industrializados 29,76 28,47

\ .

Incluindo os panificados, o -leite e parte dos cerealS entre os prod~
tos industrializados, a participação destes novamente se aproxima dos· 50%
dos alimen tos consumidos.

Entre os produtos industrializados, é a seguinte a ,distribuição do or
çamento alimentar da população paulistana(22) :

qUADRO 29
População com renda mensal até 6 salários mínimos

Leites
1- tipo C ..2- condensado e em po

21,0%

Górdur'as e 61eos
1- óleo de litro
2- óleo de soja

.'3- marganna

20,0%

(21) Op. ci t , , p. 120.
(22) - Ibidem, p. 124.



Sopas e Condimentos
1- sopas
2- sal em pacotes
3- pimenta

10,5%

Massas
1- macarrão

6,5%

Carnes Preparadas
1- linguiça
2.,. salsicha
3- sardinhas em lata

4,0%

Enlatados Diversos
1- extrato de tomate

. 2- palmito
3- ervilhas

1,5%

Queijos
1-· ralados
2- par~ ralar
3- prato

1,5%

Açúcar 14,0%

Sobremesas e doces
1- bolacha maizena
2- bolacha maria
3- goiabada

3,5%

Bebidas
1- café em grao

. 2- chá
3- refrigerante grande
4- aguardente
S-"-refrigerante pequeno.

17,5%
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o quadro nos revela os alirnerrtos industrializados mais consumidos pe-
las classes" baixas: leite(23), óleos, bebidas, aç.úcar, sopas e condimentos,
123) - O leite e consumido basicamente como alimento infantil.
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e macarrao.

Infelizmente as bebidas represeritam quase um quinto deste COnSLL'TIO,n~
fia demonstração clara de consumo supérfluo .. A mesmá Qbservação deve ser
fei ta em relação ao fumo , não incluido nesta listagem, mas que absorve em
torno de 3,5% da renda disponívei da população pobre (24) . Isto reforça a
necessidade de se aumentar a utilidade marginal de uma cesta de alimentos
básicos, e de promover campanhas de educação em nutrição junto ã população.

Se considerarmos o déficit alimentar existente entre as classes baixas,e
a sua alta elasticidade renda da demanda para alimentos, podemos imaginar
os efeitos que um aumento na sua renda terá sobre o consumo de alimentos ,
iIidustrializados ou não.

Segundo o DIEESE(25) , o poder aquisitivo· do salário do trabalhador so
freu q~edas sensíveis no último decênio, e a situação da renda familiar só
não se agravou mais seriamente porque o orçamento familiar sofreu um refor
ço considerável com o trabalho da mulher e dos filhos, para compensar a

·perda do poder aquisitivo dos salários indiviàuais.

Realment.e a classe baixa assalariada teve grande participação na poli
tica de combate ã inflação promovi.da pelos governos da Revolução dos anos
60. fvJasa tendência parece ter sido àmenizada na presente década. De qual
quer forma, e é o que nos interessa aqui, a renda fmniliar vem aumentando
com o aumento do níimero de pessoas ativas na família (26). E isto faz-nos
prever um crescimento considerável no consumo de aUmentos desta população.

o consumo poderá crescer ainda mais,· como Já tive oportunidade de res
sal tar , na medida em que as indústrias al iment Ic.í as , lançando produtos
mais baratos no mercado, proporcionarem um·aumentb no poder aquisitivo dos
consumidores.

Para tanto elas terão que adotar wna nova estratégia mercadológica,de
segmentação, e desenvolver um "marketing mix" próprio para o mercado popu-
lar.

Como o principal sustent~culo da maioria das indústrias alimentícias

(24)-

(25)-
(26)-

A industrla de fumos consome também uma parcela considerável da ren-
da da população que ganha até 1 sálârio mínimo por mês.
Estudos Sócio-Econômicos 2, op , cit., p. 23. .
Alem do que, como ja VllllOS,está aumentando em termos relativos o nú
mero de pessoas ganhando mais salários mínimos por mês.
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é hoje a faixa que ganha de 6 a 18 salários núnimos por mes, deve haver
uma a:laptação dos produtos ao consumidor mais pobre (27), bem corno a adoção
de uma política de preços ã base de margens unitárias reduzidas -- o lucro
decorrerá do volwne de vendas. Trabalhando tom econoTQias de escala e
preocupando-se ao máximo com a racionalização dos custos, as empresas pod~
rão obter preços suficientemente "baixos para atingir o amplo mercado pop~
lar~ hoje apenas marginalmente explorado.

"
Além disto, uma possível saturação do lrercado de elite poderá compro-

meter as possibilidades de crescimento futuro da indústria alimentícia, cQ
mo parece já estar ocorrendo com certos canais de distribuição: os super--
mercados, que atendem basicamente as classes médias e altas, estão se cons
cientizandode que dificilmente conseguirão acumular lucros para retomar

"'"os investimentos e o crescimento, se nao ocuparem novas areas, mesmo que -
d d" . .. (28)e menor po er aqulsltlvo .

Acredito ter apresentado argumentos suficientes para comprovar a vali
dade da hipótese que lancei no início da seção.

No próximo capítulo farei uma análise dos resultados obtidos na pes->

quisa de camp<? junto às indústrias alimentícias.

(27) - Lembrar, porém, a influência do "efeito demonstração", que faz a PQ
pulação pobre querer c6nswnir os mesmos- produtos consumido~ pelas
classes mais abastadas~ Alimentos visivelmente destinados as clas-
ses baixas talvez fracassem.

(28) - "A difícil concorrência com as estrangeiras", Negócios em Exame,
9/11/77, p. 47.
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S. A PESQUISA JUNTO As INDÚSTRIAS

5-1. ANÃLISE SIMPLES DAS RESPOSTAS 00 QUESTIONÁRIO

FarenDs inicialmente uma análise simples das respostas que fo-
ram dadas ao questionário, numa espécie de tabulação dos dados, para, nwna
segunda etapa, relacionarmos as principais conclusões oriundas desta mláli
se e dos cruZan1entos entre perguntas, que se mostrarem pertinentes.

As três primeiras questões dispensam maiores comentários por
tratarem da simpies identificação das empresas e dos entrevistados.

Pergunta 4: f EMPRESA DE CAPITAL:

a) privado nacional .
. _b) est.rangeiro .

Número de Empresas
6

3
1

\ . c) jo~t - venture

Apesar de a amostra consistir basicamente de empresas nacio--
nais, as empresas estrangeiras pesquisadas, dadas as suas caractor i'st.i.cas
e o seu porte, podem ser consideradas representativas da sua classe.

O·objetivo da pergunta é justamente o de permitir identificar -
diferenças de comportan1ento, no aspecto estudado, entre as empresas de ca
pital nacional, e as subsidiárias de multinacionais.

Pergunta 5: FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS:

FATURAMENTO(em Cr$1.000,OO)[1} NUMERO DE EMPRESAS
1974 1975 1976 (Estimati va)

ate Cr$ 50.000 2 1 1
õl'OOO a 100.000 1

1 .000 a 200.000 2
201.000 a 400.000 1 1
401.000 a 800.000 2 1 1
801.000 a 1.600.000 2 -3 3

1.601. 000 a 3.200.000 2 1 2
Acima de 3.201.000 1 1

TaI'AL -9- ---g 10

.(1) - Alguns daclos, omitidos nos questioná-rios, foram ext rafdos das ed i-:
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Tomando os dados de 1976, verificamos a seguinte composição da
amos tra (pressupondo o limi te de Cr$ 50.000.000,00 para empresas pequenas e
de Cr$200.000.000,00 para empresas médias)

en~resas pequenas 1
empresas médias 2
'e~resas grandes 7

Propositalmente foi dada preferência a empresas grandes, por ra
zoes expos tas no Anexo 5. As duas empresas médidas, e a pequena, foram in
cluídas na amostra por ter-se acreditado que pudessem fornecer as informa
çoes procuradas.

Comparando as vendas dos três anos vê- se que a maioria- das em-
presas teve, ou estimou, um crescimento nominal entre 30% a 60% ao ano .Mas
houve também extremos, desde um cresc~nento de 10% até um salto de mais de
150% de um ano para outro .

.-Pergunta 6: QUAIS AS PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS DA EMPRESA,
E A QUE MERCAOOS SE DESTINAM RESPECTIVAMENTE, EM
TER\fJS DE'NíVEIS DE RENDA ?

o que .import.aaqui nao sao as linhas de produtos - fo iam in-
c1uídasna pergunta apenas para se obter l~a maior precisão nas respos-
tas - .e sim as classes de renda às quais se destinam ..

As e~resas amostradas obedeceram à seguinte dis tribuição
N9 de Empresas

a) Classes Baixas ......... 1
b) Classes ~dias ......... 1
c) Classes ~dias e Altas ... 3
d) Todas as Classes ..... ' .. 5

A empresa voltada exclusivamente para as classes baixas foi criada es
pecialn~nte para 'atender aos programas de alimentaç~o do Governo como
existem mais algt~as. Creio que não exista no país uma empresa média ou
grande que se dedique basicamente-ao mércado popular, via mercado.

ções de Melhores e Maiores (nGmeros esp~ciélis da revista Negócios em
Exame). Para 1974 e 1975 não foi possível obter. as vendas de uma eras
empresas, motivo pelo qual considerei "só 9 empresas nestes anos.
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A empresa que classifiquei na categoria b tem uma linha de pro
dutos muito limitada, que ê consumida principalmente pelas classes médias.
Mas não só.

As 3 empresas da categoria c dependem basicamente das classes
medias e altas, e as 5 restantes, apesar de atenderem a todas as classes,
dependem também acima de tudo das classes médias e altas.

Por outro lado, nenhuma empresa média ou grande pode dar-se ao
luxo de produzir exclusivamente para as classes aItas, pela limitação numê
rica deste ITercado. ---------------------

DE NOVOS PRODUTOS ?

IMPOE
OU SUGERE ALGUMA.CARACTER!STICA ESPECIAL À POLíTICA

---
. A pergunta procurou indiretamente identificar a opinião dos en

trevistados sobre a potencialidade do mercado popular no Brasil.

-Seis entrevistados mostraram-se favoráveis ã exploração das
classes baixas, havendo porem uma ressalva de que só seria interessante a-
través dos programas do Governo. Disse esse entrevi.stado .'que as empresas
ger a1mente não se Interessam pelas classes baixas ,por serem elas não lu-'-
crativas quando atendidas diretamentE., em parte por sua dispersão geográfi
ca. Esta dispersão realmente ocorre na popul~ção rural, mas nao na urbana
que já e mais representativa do qu~' a primeira.

Vej alHOS as demais opiniões favoráveis
usar estratégias de posicionamento que considerem a estrati-

ficação. existente. A crescente urbanização,. provocando mudança nos hábi
tos de consumo, e levando a maior concentração geográfica da população, es
tã tornando mais interessante o mercado popular;

a empresa tenta desenvolver produtos para a classe C, que
está tendo um aLUnento na renda disponível. O poder aquisitivo desta clas-
se tem crescido mais do que a inflação;

- ê .impor tarrte que os novos produtos possam ser comprados pe--
-las classes baixas, porque o meréado das classes' mais.abastadas já está
ficando saturado;

há interesse em desenvolver produtos que atinjam a maior
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parcela possível da população, pois a margem de lucro nao varia muito en-
tre diferentes classes de renda" dado o controle do CIP;

Seguem algumas respostas de entrevistados aparentemente desinte
ressados deste mercado :

,
o controle de preços existente no Brasil não incentiva as in

dústrias a desenvolverem produtos que proporcionem margem de lucro peque
na;

o baixo poder aquisitivo nao atrai a empresa. O mercado po-
pular poderá ser interessante a longo prazo, se houver aumento na sua ren
da real. Apesar de haver um potencial neste mercado, a experiência passa-
da não recomenda a sua exploração (a empresa teve dificuldades com hábi
tos alimentares, e uma embalagem econômica que não fWlcionou) ;

- a empresa não tem um interesse maior pelo mercado popular,
-principalmente em se tratando de alimentos enriquecidos, por ser diflcil
de concorrer em preço com o pequeno produtor, que, faltando de ética empl~
sarial, utiliza ingredientes de pior qualidade.

Pergunta 8:· QUANTO A NOVAS OPORTUNIDADES, EM TE~üS DE NOVOS
MERÇADJS (INTERNOS) AmA QUE: ' EXISTEM MUITAS (SIM
OU NÃO), ES;-7\OAUMENTANID (SIM OU NÃO) ?

I·

Dos dez entrevistados apenas um respondeu nao. Isto nos indica
um certo otimismo no setor, com relação a novas oportunidades.

Teria sido interessante verificar tamb êlTI , em que grau o otimis-
mo se relaciona com a esperrulça nas classes baixas. Ter-se-ia obtido as-
sim mais um indicador sobre o significado'deste mercado para, as empresas.

Houveram também comentários ã questão, identificando algumas
das novas oportunidades :

a renda disponível está aumentando;
com a urbanização a dona de casa vai trabálhar, aumentando o

mercado para produtos de conveniência;
o mercado de class~s baixas está se expandindo;
os programas do C~verno estão criando novas oportunidades.
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Pergunta 9: A EMPRESA GOSTA DE SER PIONEIRA NA EXPLORAÇÃO DE
NOVAS OPOR:rUNIDADES, OU PREFERE QUE OlHRAS D.8EM O
PRIMEIRO PASSO?

A pergtmta ajuda a identificar a política da empresa, na medida
em que uma empresa que não mostre interesse por um novo mercado pode estar
apenas esperando que outra dê o primeiro passo, para então segui-la. Mas.

,
todas as empresas pesquisadas procuram,segtmdo os entrevistados, ser pio-
neiras. Apenas duas delas fizeram uma ressalva

1-
..so tenta ser pioneira quando o resultado pode vir a curto

prazo;
2....nao quer ser pioneira na exploração do mercado popular.

Esta unanimidade de respostas positivas pode indicar que elas
estejam viesadas, ou que as empresas da amostra são realmente de vanguarda,
e portanto c.:andidata~potenciais ã exploração de novas oportunidades.

\ . pergunt.a la: EXISTE ENTROSAMENTE ENTRE AS INruSTRIAS IX)
ALIMENTíCIO E O GOVERNO? HÁ- DIÃLOC,Q ?

·Apenas dois dos entrevistadosconsidcrar~~ suficiente o entro-
samento existente.

Dos oito restantes, quatro reconheceram qu~ a situação está me
.Ihorando , enquanto os outros quatro limitaram-se a apontar sua insatisfa--
çao para com o assunto.

Interessa11te notar que a ABIA foi citada três vezes como contri.
buindo positivamente para a solução do problema.

Alguns dos comentários apresentados ã questão estão r~laciona-
dos a segui!

o Governo não consulta as indústrias - apenas faz sondagens;
falta estrutura ao Governo para obter-se um melhor entrosa-

menta; -há diálogo com assoclaçoes como a ABIA. Mas não há entrosa-
mento de objetivos, por falta de iniciativa tanto do Governo como das em--
presas .. Os técnicos do Governo geralmente tem.menos experiência, mas nao
ouvem muito os técnicos da i~dústria.
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ja. existe uma política de alimentação, mas ainda falta um en
trosamento de objetivos;

o Governo costlilnaser nuito teôrico, mas já está ficando
na i.srealista;

o Governo deve definir melhor seus planos;
faltam objetivos Imis definidos ao Governo. As empresas nem

sempre sao consultadas quando da fixação de objetivos pelo Governo.

Vemos que cinco dos entrevistados atribuem praticamente toda a

responsabilidade pela situação a falhas do Governo. Um deles divide ares
ponsabilidade entre as empresas e o Coverno , e os restantes não se manifes
taram a respeito.

Pergunta 11: A EMPRESA PRCXUAA BUSCAR NOVAS OPORI'UNIDADES JUN-
ro A INSTITUTOS DE PESQUISA corvo O ITAL, OU JUNTO
AO GOVERNO ?

Uma resposta positiva ã questão poderia indicar a disposição da
empresa em colaborar com os objetivos do Governo, na medida em que os in~
titutos de pesquisa estudrun diversos produtos adequados as classes baixas;

Houve sete respostas afirmativas, mas apenas dois entrevistados
àfirmaram que suas empresas estão investindo em produtos enrique~idos para
as classes baixas.

o ITAL. foi citado quatro vezes, mas como ele é sugerido no cor-
po da pergunta. pode ter havido um direcionamento das respostas.

Os três que responderam nã~ utilizam apenas pesquisa interna. -
Um deles inclusive teceu uma crítica ao ITAL , dizendo que o Instituto as
vezes desperdiça recursos redesel1volvendo produtos já existentes.

Perglmta 12:. O QUE AQ-LI\00 P.RONAN E DE OUTROS PROGRAMAS ALltv1EN
TARES ro GOVERNO.? SÃO RE.'\LISTAS? FAVOREG:M
ALGUI3M ? DEVEIUAM SER tvDDIFICAIX13 ?

A questão visou buscar suge~tões dos empresários para que o Go-
verno'pudesse corrigir possíveis falhas em seus programas. Naturalmente as
sugestões apresentadas devem. ser tomadas apenas como ponto de partida para
anal ises mais profundas.
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Houve cinco opiniões negativas sobre o PRONAN, frisando princi-
palmente a falta de realismo e de objetividade do programa. Os demais
acham que a iniciativa do Governo de ·criar o PRONAN foi feliz, e que está
havendo um a constante melhoria em seu desenvolvimento,

Os comentarios apresentados à questão ilustram melhor a posição
dos empresários :

- o PRONAN é vago '- nao entra em detalhes. ~ um programa de
intenções, que dá bastante liberdade de açao aos órgãos executores. Esta
começando a funcionar, se bem que ainda há muito o que fazer. As Secreta
rias de Saúde, por exemplo, não estão estruturadas para atender bem grande
número de gestantes. Por isso, provavelmente apenas as indigentes procu-
ram seus serviços. Aquelas cuja renda familiar supere os dois sal.àrios
talvez nen1 comparecem aos postos de saúde;

- o Governo deve favorecer as indústrias na produção de alimen-
tos enriquecidos;

- a CNAE é o único órgão do GovernO, dirigido ?oi alimentação,que
esta bem organizado. O que o INJ\N esta. recomendando tem falhado em outros
países. O problema do pequeno agricultor é a falta de habilidade agríco-·
la. O minifúndio não é economicamente viável. Tem custos altos.· Além dis
so·as cooperativas também não tem :funcionado em outros países, por ·probl~
mas de clima, de transporte, de falta de preparo elopessoal. }\s cooperati
vas q~~ funcionam bem são exceçoes. O pequeno agricultor deve ser organi-
zado acima de tudo: deve conhecer técnicas de agricultura intensiva, ter
motivação, saber controlar seu negócio (gastos x receitas). A política do
INAN só. funcionará se os pequenos agricultores tiverem·este preparo. O pri.
meiro passo ê a educação destas pessoas --'talvez sdecionar os agricl.J.lto.:..
res por seu interesse e potencialidade, e ensinar-lhes o que for -necessa-
rio. Pessoas sem preparo, que eram assalariadas, dificilmente terão condi
çoes de administrar um minifúndio. O papel da mi lher t.ambêm.é importante
-...:deve cuidar da higiene da família, do balanceamento das refeições , e da
horta, entre outrOs;

-.- o lmico dos progrmrrls de alimentação que teve algum impacto e
a CNAB. O INAN no início S.3 caracterizou por total falta de realismo
fazendo, por exemplo, campanhas publicitárias absurdainente caras. Além
disto, nenhum programa de alimentação para as ·classes baixas tera sucesso
sem a participação da iniciativa privada - principalmente quando se p~nsa
nas vias de distribuição. A indústria pode participar per feitamente nos
programns de alimentação ao trabalhador, com produtos semi-elahorados;
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- o PRONAN favorece pequenas empresas que nem sempre tem recur-
sos e tecno.logí.a para agir da forma mais conveniente. Desfavorece total--
mente as empresas multinacionais. .Deveria ser mais objetivo. A população
nordestina, por exemplo, tem hábitos de consümo que dificultam extremamen-
te a mistura de soja à farinha de mandioca, um dos objetivos do prograna.A
CNAE aceita um pouco mais as sugestões das empresas;

- o Governo terá dificuldades em consegui T os alimentos mdus-
triaiizados ideais, a preços baixos;

os alimentos industrializados deveriam participar mais do
PRONAN. Os produtos "in natura" sofrem muita variação de preços por causa
da entressafra;

- deveria haver participação maciça da indústria. O PRONAN é
bitolado. Os próprios técnicos do INAN não tem argumentos para refutar
uma expcs ição feita, provando que em termos de valor biológico os produtos
"in natura" são mais caros do que os industrializados.·

Vejamos que aspectos interessantes podem ser extraídos
comentários :

destes

19)- quatro dos entrevist~dos acham que deve haver maior parti-
cipação da iniciativa privada no PRONAN, e ac~ed~trun que isto traria bene-'
f'ic.io.. ao programa;

29)- um entrevistado acha difícil. conseguirem-se alimentos' in-
dustrializados baratos, que possam atender as expectativas do INAN;

, ,

39)- a CNAE recebeu três elogios, como sendo o sub~programa que
melhor funciona no PRON~~;

49)- um dos entrevistados ê da opinião de que o PRONAN favorece
as pequenas empresas em detrimento das ITR.lltinacionais,quando da realiza-
ção' de concorrências públicas para aquisição de alimentos -industrializa--
dos;

- 59) .. bastante interessante a observação sobre a viabilidade do
pequeno produtor rura l .

Pergw1ta 13: A EMPRESA .JÃ FORNECEU, FORNECE, OU TEM INTERESSE
EM PARTICIPAR DE PROGRAMAS ALIMFJ'l'rPJ~S IX) GOVER-·
.NO ?
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Das dez empresas, oito fornecem ou já forneceram, e as dez tem
interesse em continuar a participar, ou :iniciar a faze-lo.

Foram citados os seguintes alimentos, vend~dos ao Governo: bis-
coitos, massas, maizena, proteína texturizada de soja, pate e salsicha em
pacotes. Alguns entrevistados não mencionaram os produtos.

Houve dois comentários à questão

- o lucro unitário nestas vendas é mínüID. O que torna o negó-
cio interessante são os volumes vendidos;

- o fornecimento aos programas do Governo nao dá lucro, mas dá
prestígio à empresa. As empresas grandes nao se equipam especialmente pa-
ra os programas do Governo, porque se perderem a concorrência (baseada qu~
se exclusivamente no preço) ficam com tudo parado. O Governo deveria ga-
rant ir .cotas para as empresas -'.desde que elas ficassem dentro de certas
normas. Os contratos também poderirun especificar garantias por certos pe-
rIodos , vencidos os quais, só haveria renovação se a indústria
atendido às especificações.

houvesse

"Este.último comentário é wna formalização da falta de segurança
que várias empre~as deixaram transparecer, em se tratando de fornecimento
ao Governo. Todas tem interesse, mas acham que o risco tem sido muito
grande, justamente por falta de normas de procedimento. mais definidas.

Por outro lado, o grande interesse demonstrado pelas empresas
em fornecer para as classes baixas, através de programas do Governo, .pode
indicar que elas estejam começando a entender, como o mostra o .primeiro
comentário acima, que um grrulde volume de vendas· pode proporcionar um .gr~
dê lucro, mesmo que a margem unitária seja baixa. Sendo isto verdadeiro,e

.recordando a análise da pergunta 7, vemos então, que o receio das empre-
sas em explorar dí.ret.amerrte as classes baixas, deve estar mui to r'elac iona-
do·à indecisão mercadológica --,.qual o "rrarketing mix" apropriado e mais
conveniente para obter sucesso neste mercado ~e a dificuldades operaci~
nai.s.

Pergunta 14: CNDE ESTÃO AS PRINCIPAIS FALI-lASIX)NOSSO SISTEMA
DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (AGRICULTURA E INDOs--
TRIA) E COM) PODERIAM MELHOR SER ELIMINADAS ?

..Quatro entrevistados acham que a agricultura soZinha e ares
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ponsavel pela falta de alimentos no Brasil, e dizem também que a indústria
vem cumprindo' o seu papel de forma satisfatória.

Dois acham que tanto a agricultura como a indústria sao respon-
sáveis pela situação.

E os quatro restantes atribuem as principais falhas de nosso
sistema de produção de alimentos ã distribuição e ã falta de capacidade de
armazenagem. A distribuição compreendendo a ineficiência dos intermedia--
rios e a deficiência nos transportes.

Maiores detalhes podem ser obtidos nas próprias respostas

~ a produção agrícola no Brasil é baixa, em parte porque o
agricultor se sente inseguro -- desacreditou do Governo, que não tem cons~
guido corresponder às suas expectativas. A indústria tem sido positiva no
que lhe cabe. A agricultura 'nos cerrados nao parece muito prolnissora,pois
exige muito maiores cuidados;

o intermediário de produtos agrícolas prejudica a pequena
indústria. A falta de capacidade de armazenagem provoca grandes variações.
de preços entre a safra e a entressafra. Em termos econ6micos seria mais

.interessante pará o país dar ênfase ~os cereais e vegetais (verduras e f'ru
tas) e não às carnes. Isto simplificaria as .inst.al.açôes industriais e evi
taric.desequilíbrios de bal anceamen to alimentar;

o Brasil deve aumentar sua produção e produtividade agrícola
para baixar os custos e assim fornecer para o resto do mundo. A industria
vem se desenvolvendo. A proteína texturizadade soja será de grànde impo!.
tância no futuro. A indústria vem se esfor~ando para produzir alin~ntos

~ .enriqueciol06 a preços aceSSlvelS;

a principal falha ê a falta de capacidade de annazenamento - ,
de produtos "in natura". Não há condições de formar estoques reguladores
de todos os produtos para .a entressafra. Coma carne vem funcionando. Mas
com o leite tem sido desastroso;

a) Agricultura:
..falta de fidelidade do agricultor a cultu-

ra. Solução: preço mínimo mais realista Ca Secretaria da Agricultura do
Estado de são Paulo já caminha neste sentido e isto deveria ser estendido
a todo o país). Tradicionalismo na agricultura -- falta de moderrii.zaçâo.O

agricultor no Brasil já dispõe de muitas facilidades que deve saber apr~
vei tal'. Diminuir perdas na agricultura ..
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b) Indústria: precisaria se reequipar. Existem muit.:lsperdas
e mau aproveitamento de matérias primas. Faz-se necessária a presença de
técnicos de alimentos, a exemplo da assistência do ITAL (o problenn no ca-.
so é que os técnicos do ITAL tem mentalidade de Governo e não de lucro) .Pa
ra baratearem-se alimentos industrializados, _ a solução seria conseguir
maiores escalas de produção, através, por exemplo, da fusão de pequenas e~
presas. As empresas grandes, com a capacidade atual, tem maior interesse
em eÀ~lorar as classes médias e altas. Os empecilhos para a expansão da
capacidade de produção das multinacionais, por exen~lo, sao a legislação
tributaria existente e a falta de financiamentos;

as principais falhas estão no annazenamento e na distribui
çao excesso de intennediários e deficiência de ferrovias principalme~

-te. Faltam também técnicas que permitam aumentar a produt ividade de algu-
mas culturas agrícolas;

a-infraestrutura de transportes e-armazenagem deixa a dese
jar. Na produção é só uma questão de incentivar-se o produtor. O que vem
sendo feito. O agricultor ainda nã.ovaloriza, como deveria, as cooperati-
vas -- principalmente o pequeno a~ricultor. O Governo deveria estimular
mais a formação de cooperativas. A indústria sofre de acordo com as con
_diçõesda agricultura e do mercado;

deve haver uma racionalização da agricultura evitar a mu-
dança constante de culturas numa mesma área. Por outro lado, deve haver
maior constância na assistência do Governo ao,agricultor. A indústria es-
tá cumprindo o seu papel, mesmo no-desenvolvimento de produtos baratos. pa
ra as classes baixas;

é necessário dar-se mais apoio â pesquisa genética, para ob-
~ -ter melhores variedades e aproveitar melhor.a terra. Criar um orgao de

proteção ao consumidor, principalmente para controlar as indústrias meno
res. A indústria em si tem condições de fornecer alimentos a um bom preço
e em quantidades suficientes;

faltam políticas realistas do Governo para a agricultura, o
que provoca carência de tecnologia, de fertilizantes, de técnicos, e de
terra.

Estas respostas tem o mérito de levantar e·chamar a atenção p~
ra .algtms problemas'existentes no sistema. Estão longe, contudo, de sig-

'nificar.um diagnóstico para o mesmo, dada a complexidade do problema, e a
brevidade dos pareceres dados.
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Quanto ao conteúdo das mesmas, nao é de estranhar a baixa ocor-
rência de críticas à indústria, haja vista a sua procedênci:l.

Pergunta lS: OS INTE~\1EDIÃRIOS 1EM CDNTRIBUrDO POSITIVA OU NE-
GATIV1\MENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EFICIENl'E DE ALI-
MENTos ?

Sete dos entrevistados afirmaram que, para alimentos industria-
lizados, os intermediários geralmente são positivos. Dois deles ressaltam
que para produtos "in natura" o esquerra.nao funciona tão bem.

Dos tres restantes, um disse que a eficiência da intermediação
depende da Política de estocagem, outro, que. é um mal necessário, e o
terceiro, que os intermediários contribuem negativamente para o sistema.

Os comentários ilustram as posições

- -o onus e

os intellTIediáriosde alimentos industrializados são pOSiti}
trabalham com margens baixas. No caso dos produtos "in natura"
maior porque existem vários níveis;

vos pois

quando existe uma política de estocagem bem feita para a en
tressafra, os intermediários contribuem positivamente (como acontece com
'- -a carne). ·Se não existe esta política, eles se tornam especulado':3s (co-

mo oom o feijão preto) ;

os supermercados nao sao muito eficientes, pois se .compranl
a prazo e vendem a vista, como podenl às vezes ter prejuízos ?

os estoques especulativos dos intermediários tem prejudica-
do a distribuição;

Apesar de algumas falhas apontadas, e outras nao apontadas, os
Intermedí.àrios sao pois considerados necessários e razoavelmente eficien-
tes.

Pergw1ta 16: QUAIS AS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES ALljv[]\JTAI<ES
QUE DEVERIAM S~R EXPLORADi\SE INCENTIVADAS NO
BRASIL ?

Os cereais e vegetais foram aqui mais citados do que os alimen
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tos de origem animal, espec ia Irren te o milho e a soja. O leite também foi
destacado.

Alguns dos comentários vao a seguir

do ponto de vista social, o leite, os sucedâneos do trigo e
outros gêneros básicos deveriam ser incentivados;

dar maior atenção à produção de cereais e vegetais, que sao
alimentos bastante equilibrados, e mais ricos do que a carne em vitaminas
e sais minerais. A carne é enfatizada em demasia no Brasil. Em temos de
calorias a carne e rica, mas tem em torno de 30% de gorduras com alta COT1-
centração calórica (9 calorias por grama);

as condições geográficas e climáticas do Brasil favorecem as
culturas agrícolas - cereais e frutas;

proteínas animais dever iaml ser incentivadas -- é onde existe
a maior carência no Brasil. Os carbohidratos não são carentes;

deve-se difundir o hábito de consumo e procurar baixar o pre
ço do pescado. Há o problema da distribuição a ser resolvido;

a soja é o alimento básico do futuro;
pode-se ter abundância·de soja, carne, leite e milho no Bra-

silo

Se bem que há opiniões conflitantes, parte desta discordância -
desaparece se notamos que algumas respostas se referem à solução mais de
sejáve1, e o~tras, à solução mais prática~

--------
-----O QUE O SR. AO-IA 00 MERCAOO COMPOSID PELOS CONSU,\

MII.DRES QUE GANHAMHJTRE 1 E 5 sALÁRIOS? ''--/'
Pergunta 17

-:' --
A pergunta vem,· de certa forma, complementaras perguntas 7 e

13, onde, indiretamente, os entrevistados já deram sua opinião sobre este
.mercado. Dependendo , pois, da coin~idência ou não das respos tas às tres

questões," podemos confinnar as opiniões dadas, ou então, identificar possi
veis indefinições com respeito ao assunto.

Tres entrevistados são da opinião de que o mercado é bom para
determinados produtos, que seriam os alimentos básicos tradicionais.
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Dois vêem nele o grande mercado do futuro.
Outros dois classificaram-no como bom mercado.
Dos tres restantes, um vê a possibilidade de ele Vlr a tOTIlar-

se atraente no futuro, enquanto os outros dois se limitaram a achá-lo inte
ressante.

De uma forma geral, portanto, os empresários consider~~ o merca
do bom atualmente apenas para alimentos básicos tradicionais, mas vêem ne-
le maiores possibilidades futuras.

Os comentários Trais interessantes foram os seguintes
é wn mercado que exige maiores cuidados administrativos

ser mais difícil. Os produtos devem ser adaptados a ele. ~ rnalS
atingi-lo via mercado infantil do que via adultos;

por
fácil

.- é o grande _mercado de um futuro próximo. Existe, porém, o
problema dos hábitos de consumo a ser resolvido. A renda destas classes
aumenta mais do que a produção, o que pode provocar um estrangulamento na
produção, se esta não for aumentada rapidamente;

é um mercado interessante, apesar da menor margem de lucro.O
problema é a guerra de preços existente.

Pergunta 18: :E UM f\1ERCAD,:)ATRAENTE PARA PS INDÚSTRIPS ALlMENi'I
CIAS ?

Esta questão não será analisada e poderia ter sido evitada' no
,

questionário, urna vez que as infonnações procuradas, quando disponíveiS ,já'
foram fornecidas à pergwita anterior.

Só uma resposta merece ser mencionada :
o mercado poderia tornar-se atraente para as indústrias se,

entre outras coisas, houvesse a saturação dos mercados de classe média e
alta, e diminulss~m os estímulos â exportação.

Fica evidente o caráter secundário atribuido ao mercado popular.

ALGUM T.IPO DE INDOsTRIA EM PARTlaILAR IEM MELHO--
RES CDNDIÇOES DE EXPLORAR ESTI MERCADO ?

~!Csmo que a maior parte das respostas (seis) atribua às empre-
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sas grandes e médias (principalmente às grandes) a vantagem na eÀ'PloTação
deste mercado, há também aqueles que dizem exatamenteo contrário, justifi
cando um favoritismo para as pequenas, como veremos logo a seguir.

DOs dos entrevistados acham que a oportunidade é igual para to-
das, sendo que um deles especifica a posição: as empresas pequenas
dias tem vantagem naqueles produtos que não permitem economias de
enquanto que as grandes se sobressaem nos demais casos.

-e me-
escala,

Não houve qualquer demonstração de que as subsidiárias de empr~
sas multinacionais estivessem na i.saptas para a tarefa do que as nacionais.

Quanto ao ramo, foram citados os seguintes produtos: massas,
açúcar, óleo, carnes, laticínios e gorduras, que são justamente alimentos
tradicionais ..

Dois entrevistados acharam que em todo::;os ramos exist.em oport.u
nidades, e um terceiro citou o exemplo de um complexo agroindustrial que
possa adquirir matérias primas baratas.

Vejamos os comentários :
\ . mesmo que as empresas pequenas não tenham desvantagem na pro

dução, certamente 'o terão na distribuição ·dos alimentos;
só a grande empresa tem condições de adquirir os equipamen--

fos para produzir a proteína texturizada de soja;
a empresa pequena não tem condições de acompanhar o desenvol

vimento técnico. As empresas grandes, por outro lado',"nao tem ti fLex.ib i.Li
" . .

·dade para poderem se adaptar com a rapidez desejada às variações no merca-
do. Por isto a empresa média é a melhor dotada. Mesmo que ela não terula
a mesma escala de produção da grande -- apesar de a diférença não ser mui-
to significativa -- pode melhor produzir o que o mercado exige;

mesmo que a multinacional tenha certas facilidades em termos
de logística e pesquisa, ela não tem muita vantagem tecnológica porque nos
Estados Unidos e na Europa não existe este consumidor;

a empresa grande tem melhores condições de negociar com dis-
tribuidores;

as 'empresas menores, especialmente criadas para explorar o
mercado popular (por enquanto via progr:amas do Governo) tem melhores condi
ções de faze-lo, e provavelmente ~ustos mais baixos. Este mercado é a ra-
zao de elas existirem e por isto há maior dedicação. ·A estrutura das em
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presas grandes awnenta seus custos. E no caso nao é possível obterem-se
grandes economias de escala, por se tratarem de produtos especiais;

a empresa grande tem melhores condições pelos seguintes moti
vos: maior poder de compra, economias de escala, maior poder de distribui
çao, poder econômico (propaganda);

as economias de escala da empresa grande nao compensam sua
estrutura mais cara. Além disto, a empresa menor às vezes produz alimen
tos de menor qualidade para baL~ar os custos.

/~). QUE TIPOS DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS SERIAM OS

~ MAIS INDICADJS PARA ESTE .MERCADO, EM TEruvDS DE PO-

DEREM mNmRRER COM PRODurOS "IN NATURA" NO PREÇO
:e AINDA SEREM U.rfERESS.ANrES PAPA AS EMPRESAS ?

. Em alguns casos a pergunta já foi respondida na anterior~quando
formn citados os ramos mais apropriados para o atendimento às. classes bai-
xas.

\. ,Entre os produtos mais citados estão as massas, enriquecidas ~
nao, os derivados de tomate (o extrato de tomate, segundo .um ent revi.stado , . I
é mais barato do que o produto "in natura"), e os produtos a base de soja
e cereais. .Foram lembrádas também ·~smargarinas, os legumes desidratados,
os óleos, o leite em pó (onde não existe "in natura"). a sardinha, geléias,
doces, misturas para sopas, produtos a base de milho e de carne de indús- \
tria (corno a carne bovina fiambrada) . l

Disse wn entrevistado que os produtos "in natura" nao fornecem
urna ração balanceada, e que programas neles baseados fracassaram no Méxi
co, Venezuela, Peru e Bolívia.

Outro frisou que o produto deve ser barato, mas nao identificado
como produto para pobre. Deve ser wn alimento quase normal com o composto
mercadológico adaptado.

Foi dito também que os produtos devem ser baseados em alimentos
valorizados, que façam parte da dieta normal, para evitar problemas de ha-

'bitos alimentares.

Certamente ja existem muitos outros alimentos apropriados, além
daqueles que ainda poderão ser desenvolvidos com base em pesquisas (de mer



.255.

cado e tecnológicas), utilizando matérias primas tradicionais ou então no-
vas fontes de nutrientes que vem sendo estudadas. O problema é desenvol--
ver produtos que sejam economica e tecnologicamente viáveis, e aceitos p~
lo mercado ao qual se destinam.

Pergunta 21: POR QUE AS EMPRESAS' NÃO LANÇAM ALIMENTOS urILIZ~
00 PRODUTOS AGRlCOLAS MAIS NUTRITIVOS E BARATOS
fiM) A SQJA ?

Tivemos oito respostas no sentido de que estão sendo feitos es
tudos e os primeiros lançamentos.,

Um entrevistado afinnou que a proteína texturizada de soja por
enqumlto é usada para aumentar o lucro âas empresas 'e não para baLxar pre-
ços (um quilo de PTS seca equivale a cerca de tres quilos de proteína hi-
dratada, motivo pelo qual é mais barata do que a carne). Este ú1tbno fato
só ocorrerá quando a concorrência, o exigir. Falou também sobre o pescado,

,dizendo que é muito caro no Brasil devido â baixa produção -- exige muitos
investim~ntos em pesquisa e equipamentos.

\ '

Foi citado o caso dos Estados Unidos, onde a proteína texturiza
da de' soja (PTS) tem grande importância. Nos hartIDllrguers,por exemp10,e1a
participa com 40% a 50%, pennitinclb uma diminuição de 25% a 309

ó nos pre-
ços. Isto poderá ocorrer também no Brasil, no futuro.

Algumas dificuldades de ordem política e te~nológica foram a-
'presentadas :

há divergências dentro dos Ministérios quanto à utilização
da soja nos alimentos. A indústria de carne tem interesse erriutilizá-la
(com a mistura há um melhor aproveitamento dos aminoácidos, tanto da soja
como da carne), mas o DIPOA, órgão do Ministério da Agricultura que fisca-
liza o setor, não permite que se misture mais de 5% de PTS ã carne. Para
produtos não embutidos (onde a carne não é 6 ingrediente básico) sao permi
tidos 25%. Em doces tipo marmelada poderia haver uma mistura de soja de
até 40%, sem problemas técnicos ou alteração de gosto;

na mistura do feijão soja com o feijão comum, altamente re-
comendável ã primeira vista, surgem aIgumas dificuldades:

19)- o feijão soja tem que ficar de molho por 24 horas, e de'
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pois ser descascado, o que nao é fácil;

29)- ele precisa cosinhar duas ou tres vezes mais tempo do que
o feijão comum;

39) - e gera mais flatulência do que o. feij ão comum.

Dois entrevistados afirmaram que o desenvolvimento destes novos
produtos exige o apoio do Governo, dado o demorado retorno do investimento
e o risco do negócio.

Na opinião de uml dos entrevistados. o Governo deveria obrigar a
adoção de fariwla de soja â fariill1ade trigo somente no pão destinado as
classes baixas. As classes menos carentes ·podem, segundo ele, dispensar
este aditivo. Além di sto. haveria assim una d iminui.çào sensível no subsí-
dio que o Governo tem que dar para cobrir a diferença entre o preço da fa.
rinha de soja e a de trigo, que é de mais de IOO'L

. Melhor do que isto, na minha opinião, é eliminar a situação ar-
tificial que torna a fariill1ade soja mais cara do que a fariill1ade trigo.

- Segundo o mesmo empresário. o enriquecimento dos alimentos deve
.ser feito a base de proteínas nativas, e não isoladas, a exemplo de uma
combinação de cereais e leguminosas. Proteínas isoladas realmente encare-
cem o produto porque exigem rmüto processamento. Produtos sofisticados co
mo milk-shakes são caros e fogem aos objetivos.

Vemos, pois, que o assunto já vem despertando o interesse dos
eT!lPresários, apesar de ainda. não existirem iniciativas concretas relevan--
teso

. ·~IE ALGUMA FORMA DE BAIXAR O cosro ros ALIMENTOS
~;/~ÁS1COS? QUE FATORES PODERIAM CONCORRER PARA

1Sm ?

Os fatores mais citados foram a obtenção de economias de esca-
la, a garantia de colocação da produção, e uma distribuição eficiente. De
ve-se ter presente, todavia, que em alguns casos eles fora~ sugeridos pelo
entrevistador.

Foi cons i.derado mui to importante o aurnento da produtividade na
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agricultura, de modo a obterem-se matérias primas mais baratas.

Destacou-se ainda a necessidade ele existirem estoques regulado-
res para os produtos básicos, e a possibilidade de se,utilizarem nutérias
primas maIS baratas como a soja.

Dois dos entrevistados mencionaram a utilização de equipamentos
mais sofisticados -- o que enlúltima análIse levara a econoTIliasde esca-
la -- corno de grande importância para o barateamento dos alimentos.

Houve também a sugestão de isentar do 10M wna cesta básica de
alimentos e de formar estoques reguladores para os mesmos, através de fi-
nanciamentos a juros subsidiados.

Pergunta 23: EM QUE ÇIRCUNSTÂNCIAS OS ALItvIENl'OSINDUSTRTALIZA-
OOS 'IlODERIAMAPRESE1\lTARVANTAGENS NO ESFORÇO DE
MEIl-IORARA ALIMENTAÇÃO DAS CLASSES BAIXAS NO BRA-
SIL, EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS "IN NATURA" ?

-Quanto às circunstâncias que mais favorecem a.utilização de ali'
mentos industrializados, foram especialmente citadas a vida urbana, e as
ocaSloes em que sao necessárias composições espec~ficas de nutrientes nos
a'l imen tos .

As opiniões foram unânimes quanto às va~tagensdos produtos in-
.dustrializados sobre os "in natura" :

• I possibilidade de se obter um balanceumentQ de nutrientes, re
sultando em custo por proteína utilizável mais baixo;

- maior facilidade de transporte,. armazenagem e.conservaçao;
regularidade de fornecimento e de preços(2) nas entressafras;
maior facilidade de preparo, higiene, e menor _perda de valor

nutritivo no preparo (geralmente no preparo caseiro as perdas são maiores) .

(2) -- Os produtos industrializados podem ser mais baratos 11a entressafra -
porque as indústrias compram a matéria prima na, safra, sem intcnne--
diários, ao passo que os produtos vendidos "in natura" ao consumidor
passam por muitos intermediarias. ConsUmir só produtos de safra tam
bêm não é viável. Ter-se-ia que baixar. a produção agrícola em detrI
mento da produtividade. Além disto, algumas regiões não tem cultu-

_ ras que possam ser aIt.ernadas o ano todo.
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QUE TIPO DlJ DISTRIBUIÇÃO AC1-IAQUE DEVERIA. SER
UrILI~ADA PARA ESTE MERCADO ?

Sete elos dez entrevistados sugeriram urra distribuição normal a-
traves dos canais tradicionais, tentando abranger o maior número possível
dos 150 mil pontos varejistas existentes no país, em especial os empórios.•e annazens.

Houve a sugestão de se formarem centrais atacadistas congregan-
do pequenos varejistas, por áreas, de modo a baixar os custos do atual sis
tema.

Outro entrevistado afirmou que o,desenvolvimento do supermerca-
do vai levar todo mundo a comprar nestes estabelecimentos no futuro,em vir
tude de seus preços mais baratos - nos armazéns o crédito e outras facili
dades encarecem os p rodutos .

Deve-se, porem, leIDbrar que muitas vezes já foi dito que o bra-
sileiro'se in~orta mais com a ,forma de pagamento do que com o preço. Por
isto, a opinião acima citada talvez não seja muito válida.

Foi lançada também a ideia do supermercado móvel, um veículo
que leva os produtos ao consumidor, conforme já estaria fazendo a COBAL.

Em resumo, então, os canais tradicionais com algumas possíveis
inovações foram considerados os mais apropriados para uma distribuição às
classes baixas ..

Pergunta 25: NO QUE DIZ RESPEITO AOS HÃBITOS ALIJv1ENTAHES, QUE
MEDIDAS DEVERIAM SER TOMADAS PARA A SOLuçA0 IX)
PROBLEMA ALIMENfAR NO BAASIL ?

Já foram citadas varias vezes neste trabalho as dificUldades
que os habitosalimentares impõem ã solução do problema alimentar no país.
Vejanl0s se os empresários do ramo tem alguma sugestão útil a fazer sobre o
assunto.

Nove entrevistados acham que a alteração dos 'hábitos é algo one
roso e demorado, e nao pode ser procurado a curto prazo. ~ um rrocesso
gradativo, mas que nao deve ser negligenciado. Na maioria das vezes tam,
bem acham que, dado 'o risco e o investimento necessário, o esforço deva
ser encabéçadopelo Governo.
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Os produtos sempre deveriam ser, na sua opinião, adaptados aos
habitos existentes. Só com a alteração dos hábitos os produtos seriam mo-
dificados.

.
As empresas não parecem dispostas' a lançar produtos que possam

alterar habitos. Uma das razões·desta apatia foi citada em uma entrevis--
ta: neruluma empresa quer ser pioneira neste esforço, porque estaria abri~
do caminho para outras indústrias que entrariam no mercado praticamente
sem risco.

A opinião aparentemente põe em dúvida a filosofia externada an-
teriormente, de que as empresas gostam de ser pioneiras na exploração de
novas oportunidades. Talvez a intenção só valha para oportunidades de me-
nor risco e retorno mais rápido.

• Foram sugeridos também alguns procedimentos para a aI teraç.ão
de hábitos

campanha publicitária do Governo no sentido de esclarecer o
consumidor;

educação através de nutricionistas, apoiada po r publi i(J·~de;·
- .programa de esclarecimento da população, nos moldes do .M)-

BRAL.
Na opinião dos empresarlos, portanto, os esforços sao necessâ~

rios, principalmente por parte do Governo, mas não se devem esperar resul-
tados a curto prazo.

Pergunta.2§.: EM TERMJS DE MARCA, O QUE AGiA INTERESSANTE FAZER
PARA ESTE MERCAID ?

A maior parte dos entrevistados concordou em que a marca deva'
. . .

ser genérica, e não específica para as classes baixas, dada a grande in--
fluência do "efeito demonstração" sobre este mercado. Que sejam de pref~
rência marcas conhecidas, populares, de fácil ptonúncia e memorização.

Foi dito também que a marca, no caso, deva ser usada so para a
identificação dos produtos, e não para a sua proooçao, a fim de evitar o
encarecimento desnecessário.

O empresário que havia sugerido o sistema de distribuição basea
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do em centrais atacadistas, propos marcas próprias para estas centrais.

Outro entrevistado é' da opinião de que a marca genérica para
os produtos populares deva ser divulgada pelo Governo.

Houve ainda a sugestão de se comercializarem os alimentos bási
cos sem marca. Um programa conjunto de empresas produziria os alimentos e
os distribuiria sem identificação.

NA SUA OPINIÃO, DE QUE FORMA PODER-SE- IA CONSE'--
GUIR COM QUE A EMBALAGEM NÃO ENCARECESSE ESTES
PRODUroS ?

Enquanto um entrevistado achou que a embalagem é de pouca lm--
portância, a na íor ia sugeriu embalagens bem simples, de preferência flexí

.veis (são mais leves e não quebram), a base de polipropileno, polietileno
ou PVC, ,p'araalimentos desidratados principalmente. São materiais baratos
e que conservam os alimentos por seis meses ou rrais.

Houve também a sugestão de isentar as embalagens para este mer-
cado do IeM e do IPI.

------- ') .

.~rgunta ~.8-: DE QUE FDRMA PODERIA UMA INDÚSTRIA ALlMENr!CIA -
~ CONSEGUIR GAANDE PENETRAÇAO NESTE MERCADJ, PARA

PODER USUFRUIR DE ECDNOMIAS DE ESCALA ?

Mesmo que a questão de certa forma procure informações Ja fome
cidas em perguntas anteriores, algumas opiniões interessantes foram apr~
sentadas. Consegue-se aqui também identificar os aspectos considerados de
maior importância pelos empresários.

Naturalmente a resposta mais fácil, mais completa, e também
mais vaga é a de providenciar um compos to mercadológico. adequado ..

. .

A variável na is citada foi o ~o ,necessariamente baixo, para
.se 0nquadrar na realidade econômica do mercado. Em seguida veio o produ-
to, que deve ser adequado aos hábitos·existente~. Isto confirma a posi
çao anterior, de que as indústrias não pretendem investir muito na altera-
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çao de hábitos(3).

Naturalmente as qualidades. do produto e o seu preço devem ser
eficientemente divulgados, na opinião dos entrevistaqos.

Um deles mostrou só acreditar numa grande penetração através de
distribuição indireta, ou seja, participruldo dos programas do GovenlO.

Houve também o parecer de que uma penetração maior só seria po~
sível através do mercado infantil, forma mais fácil de se conseguir fide-
lidade a um produto. E isto seria feito através da merenda escolar.

Portanto, na oplnlao dos empresários, um produto adequado aos
hábitos de consumo, que seja acessível em termos de preço e tenha suas qu~
lidades eficientemente divulgados, é o caminho mais fácil de se obter uma
boa .penetração nes te mercado. A conclusão, porém, não elucida nn.üto a
questão, pois a dificuldade es tâ justamente em reunir todas as qualidades
desejáveis .

.Pergunta 29: A EXPLORAÇÃO IX) rvERCAIO RURAL SERIA' INTERESSANTE
E VIÁVEL ?

Apesar do contínuo fluxo migratório .do.campo para as cidades,
levand~ a uma crescente urbanização da população do país, como vimos na
análise da hipótese, existe ainda um grande contingente populacional dis-

·perso no imenso meio rural brasileiro .
. \

As duas grandes barreiras que dificultam a exploração 'deste mer
cado pelas indústrias alimentícias são a sua dis'persão geográfica que 'enc~
rece extremamente a distribuição, e os seus hábitos alimentares, calcados
quase que exclusivamente no consumo de produtos "in natura".

Para efeito de análise inclusive desconsiderei-o quando do cál-
culo do potencial das classes baixas. Naturalmel1te existe "também o consu-
mo de alimentos industrializados, mas em proporção sensivelmente menor. E
no mercado' rural ~ mais do que no urbano, pode-se pensar apenas em alimen-

(3) ~ !-lá o caso, citado na Análise do Problema" de algumas empr esas apare~
temente empenhadas na tarefa de alterar hábitos, principalmente em
favor de alimentos à base de soja. Mas na realidade elas procuram
encobrir o fato de estarem uti.Lizando a soja. Naturalmente devem e-

"xistir algumas empresas que realmente tentem a tarefa, na busca de
novas oportlmidades. .e uma questão de aceitar o risco.
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tos básicos. Dificilmente ele aceitaria produtos nao convencionais, como
alimentos enriquecidos. A não ser, eventualmente,através de programas do
Governo, onde a distribuição ê gTat~ita e acompanhada dos esclarecimentos
necessários.

Sete entrevistados acham interessante e viável esta exploração,
utilizando uma distribuição indireta, através dos canais normais.

Houve também a opinião de que, mesmo a custos mais elevados, se
ja interessante faze+Io , porque perrnite aumerrtar a participação de mercado
da empresa. Isto depende, digamos, dos objetivos da empresa.

Um entrevistado achou difícil as empresas explorarem sozinhas
o mercado, principalmente no caso do Nordeste, onde muitos produtos vindos
do Centro-Sul são onerados pelos transportes (até 25% ou 30% do custo to-
tal). Motivo pelo qual deveria, diz ele, haver urn auxílio do Governo.

Foi dito ainda que o frete não é problema por já estar incluído
no preço dos produtos. Normalmente as grandes empresas teriam um preço só
para o Brasil. Mas de qualquer forma, mesmo que exista um preço só, quan-
·to'maiores os custos de comercialização para uma. determinada região, mcnor
o lucro proporcionado pelas unidades alí vendidas.

E finalmente, houve duas opiniões contrárias ã exploração deste
mercado, pelos motivos que apontei anteriormente: custos de distribuição
e hábitos alimentares.

Realmente estas dificuldades existem, e pelo -quc foi dito, as
.empresas nao parecem dispostas a enfrentá-las diretamente. Preferem dele-
gar a tarefa aos atacadistas que cobrem o meio rural, tendo naturalmente
que contentar-se com os resultados, bons ou TUD1S, que ~stes lhes apresen-
tam.

./"''- - \/ ~o) QUE TIPO DE PROtvDÇÃO SERIA MAIS INDICADA
~ OS MERCADJS POPULARES NO BRASIL ?

PARA

Sugeriram' campanhas de caráter mais educativo do que emocional,
destacando os benefícios provenientes dos produtos,_ seu modo de preparo, e
preço acessível. Carnpru~laseducativas junto às crianças, nas escolas, fo
ram consideradas fundamentais.

Grande importância também foi atribuída à distribuição de amos-
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tras para degustação, a fim de contornar resistências aos alimentos.

Dois entrevistados acham que a promoção é secundária,
fundamental o preço.

sendo

Um terceiro é da opinião de que a utilização de uma estratégia
mercadológica de "push", com incentivos ao distribuidor, funciona melhor
do que a publicidade junto ao consumidor ..

Quanto ã mídia, o rádio e a televisão foram os veículos mais re
comendados. Foi dito que a televisão tem uma penetração de mais de 70% na
classe C.

Sugeriu-se a utilização de líderes comunitários -- políticos,
medicos, professores, artistas, etc. -- nos anúncios de televisão, princi
palment~ nos grandes centros urbanos.

Na opinião de um dos entrevistados, os brindes também funcionam
bem para este mercado. De Minas Gerais para cima umI brinde simples que
acompanhe o produto traz melhores resultados, enquanto no Sul os descontos
funcionam melhor (do tipo pague 2 e leve 3, por exemplo).

v,

Pergunta 31: HÁ MAIS ALGUM ASPECfO H1PORTANTE PARA ESTE ME.RCA-
00 QUE GOSTARIA DE RESSALTAtl.·?

o número de respostasã questão foi baixo, o que é compreensí--
vel em função da extensão do questionário.

Vejamos, de qualquer forma; o que as'respostas procuraram desta
caro

Um dos entrevistados voltou a frisar a'conveniência de se prod~
zir um pacote básico de alimentos, subsidiado, contendo produtos que a1i-'
mentem uma família por digamos uma semana, cQntendo feijão, óleo vegetal,
alguma carne enlatada, leite em pó e açúcar, entre outros. A cesta seria
posta ã venda em qualquer ponto varejista.

Um segundo reconheceu que só com muita dedicação se conseguem
obter alimentos baratos e de alto valor nutritivo, como por exemplo, uma
nustura de 70% de nülho ede 30% de leite, que tem valor nutritivo
rior ao da caseína do leite.

supe-

Um maior entrosamento entre Governo e iniciativa privada foi' fi
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nalmente destacado como fW1damental para o melhor atendimento a este merca
do.

Pergunta 32: A SUA EMPRESA JÁ TEVE OU TEM ALGUM PLANO PARA ES-
TE MERCAOO ?

A intenção foi descobrir o que já existe de concreto em termos
de atuação das empresas.

Praticamente todas as empresas pesquisadas já produziranl ou pro
çluzem algum ítem para este mercado. Houve até uma que disse ser ele o seu
mercado básico. Trata-se, porém, principalmente de alimentos tradicio-
nais.

Quanto a alimentos enriquecidos de baixo custo, existem desde·
, planos vagos para médio e longo prazos, até planos adiantados para serem

efetivados a curto prazo. Portanto, dentro em breve devem-se poder ava-
liar os primeiros resultados destas experiências.

Pergunta 33: PODERIA INDICAR OlJI'RAEMPRESA ONDE SE POSSA OBTER
INFORMAÇOES SOBRE ESTE MERCArO t

Foram citadas mais algumas empresas que poderiam ter sido pes-
quisadas. A amostra escolhida, contudo, foi considerada suficiente para
os propósitos fixados.

5-2 . CDNCLUSOES E RECOMENDAÇOES

A exceção de uma empresa especialmente criada para atender os)
programas de alimentação do 'Governo, as demais indústri~s pesquisadas tem

.nas classes médias e aItas o seu principal sustentáculo. O mercado popu-
lar continua tendo para elas importância secW1dária. As nacionais, tOda-I

'via, parecem demonstrar maior interesse por ele, considerando-se as atuais
linhas de produ tos ..



Sessenta pOT cento das empresas, pOTem, disseTam estaI'
sadas na exploraçâo das classes baixas, pelos seguintes motivos

- para atendeT os pTogramas de alimentação em massa;
- crescente urbanização, que provoca conce~tração geográfica e

mudança nos habitos de consumo desta população;
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interes-7

aumento real de sua renda disponível;
- saturação gradativa no mercado mais abastado; e
- pouca variação na margem de lucro proporcionada pelas diferen

tes classes, em função do controle de preços do CIP.

Parece-me, contudo, que o fator pTeponderante sejam mesmo os
prognamas de alimentação.

Há um interesse generalizado por eles. 1'-,.asas indústrias pedem
maior segurança nas vendas ao Governo, face às experiências passadas. Pe-
dem, por exemplo, que o Governo garanta cotas,para as, empresas, desde que
elas se atenham às normas do programa que, segundo elas, elevem ser mais de

,finidas. As concorrências, dizem, são muito arriscadas, pois podem deixar
as empresas perdedoras em situação difícil.

~ maiÇ>r entre as empresas estrangeiras a proporçao das que for-
necem ou já forneceram ao Governo., As nacionais, no entanto, o fazem com
rraior regularidade, o que as torna mais dependentes deste mercado.

As empresas nacionais também se mostraram mais propensas ã ex-
ploração direta do mercado popular, mesmo atribuindo-lhe importância ap~
nas marginal;

Por outro lado, as empresas desinteressadas apresentàram basica
mente as justificativas que seguem :

- controle 'de preços desestimulacriação de produtos baratos;
- baixo poder aquisitivo;

habitos alimentares impróprios;
- falta de ética de pequenos produtores, provocando aviltamento

de preços.
~'interessante notar que o controle de preços existente no Bra-

silfoi citado como incentivo e como desestímulo ã exploração do mercado
popular. A resposta que o aponta como desestímulo, porém, parece ser con
traditória: na ,medida em que o controle de preços diminui a margem ele lu-
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cro por unidade vendida deve-se procurar vender mais, e não menos unidades)
de.fonra a aumentar o lucro total. E para consegui-lo é necessário explo-
rar novas oportw1idades, das quáis a base da pirâmide social parece ser
um exemplo auspicioso - apesar de a margem de lucro unitária·ser ainda me
nor, o grande número de possíveis consumidores, como vimos na hipótese, p~
derá levar a um resultado global bastante atraente. Mesmo que a rentabill
dade sobre vendas caia, a lucratividade sobre o patrimônio líquido poderá
aumentar, o que sem dúvida é mais interessante.

Os hábitos alimentares desta população realmente sao um proble-
ma que deve ser enfrentado de forma racional e planejada. Por ser tarefa
onerosa e demorada, acham os empresários que cabe ao Governo fazê-lo, para
o que recomendam em primeiro lugar um esforço de esclarecimento junto aos
consumidores. De qualquer forma, a crescente urbanização já vem colaboran
do neste sentido.

De uma maneira geral as empresas se mostraram otimistas quanto
a novas oportunidades ~e mercado, independentemente do mercado popular. C~
mo lhe atribuem papel apenas secundário, ele só será mais ·valorizado quan
do as demais oportunidades forem se tornando relativamente menos interes--
santes. O que provavelmente não t~rdará a ocorrer. Os supermercados, in
clusive, como citei, já estão sentindo os primeiros sintomas desta mudança
nas características do mercado consumidor brasileiro.

Por outro lado, a explora~ão em larga escala das classes baixas
requer certo pioneirismo, que nem sempre as eI1!-presasestão dispostas a as-
sumir. Mesmo que as respostas tenham revelado um desejo unanime de pioDei
rismo, a intenção parece nao se aplicar a situações como esta, de
elevado e retorno demorado.

risco

Isto se confirma quando a maior parte dos entrevistados deixa
transparecer que acha o mercado popular antes promissor do que bom, isto
ê , acredita mais no seu futuro do que no potencial atual. Principalmente,
as multinacionais.

Quanto ao entrosamento existente entre Governo e empresa, as in
dústrias nacionais parecem estar ligeiramente maisdesco.ntentes do que as

·de capital estrangeiro. ·A pequena diferença não permite, porém, que se
chegue a uma conclusão objetiva a respeito, considerando o tam3I1ho da amos
tra.

De qualquer forma, apenas duas empresas considerar:::unsuficiente
o entrosamento existente. 'Quatro dizem' que está melhorando, e as quatro
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restantes estão mais insatisfeitas.

Os princip~is motivos de, insatisfação apontados foram :

o Governo não consulta indústrias, apenas faz sondagens;
não há entrosamento de objetivos. Os técnicos do Govel~O g~

ralrnente tem menos experiência, mas não ouvem os técnicos das indústrias;
Governo tem sido muito teórico, e falta definição em seus

planos e objetivos.

De wna maneira geral, então, o Governo é responsabilizado pela
situação.

As críticas apresentadas pelos empresários em parte se justifi-
cam e se devem ao rápido crescimento do,país nos últimos anos. A estrutu-
ra administrativa nao tem conseguido acompanhar este ritmo, principalmente
em termos de recursos humanos. ~ natural que o pessoal que vem sendo for-
mado não possa ter a experiência que seria necessária a uma perfomance
mais brilhante. Com'o decorrer do tempo porém, os crescentes investimen--
,tos que vem sendo feitos em formação de pessoal, ,deverão alterar a situa

\, çao.

O PRONAN, especificamente, recebeu críticas' de metade dos entre
vistados por falta de realismo e objetividade. As empresas porém, que

"ainda não forneceram ao Governo, ou que só o fizeram esporad ican.cntc , fo--
ram menos severas nas críticas do que aquelas que tem fornecido normalmen-
te, levando-nos a duas possíveis conclusões :

19)- os programas nao tem atendido às expectativas d~s empresas;
29)- os empresários que tem tido maior contato com os programas

podem já ter analisado mais a fundo o PRONAN e identificado certas falhas.

Mas de uma forma geral os empresários elogiarmn a iniciativa do
programa, e reconheceram os esforços que vem sendo feitos para o seu aper-
feiçoamento.

As indústrias, contudo, pedem maior participação no PRONAl\J e
afirmam que isto lhe traria benefícios. Provavelmente pela maior utiliza-
ção de alimentos industrializados na CNAE, foram feitos vários elogios a
este subprograma .

.Esta participação. mais significativa parece depender principal-
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mente do desenvolvimento de alimentos adequados a preços acessíveis, que ,
no entender dos técnicos do INl\!'i,praticamente inexistem no Brasil.

~smo que a situação não seja tão crítica como sugerem os técni
cos, é essencial, sem dúvida, que as indústrias invistam mais em tecnolo--
gia, para poderem desenvolver um composto mercadológico adequado ao novo
mercado.

~
O ITAL e outros institutos de pesquisa constituem apoio . ..•lnega-

"-vel as empresas neste sentido.

A minha pesquisa, contudo, revelou que as poucas empresas que
se utilizam do ITAL, normalmente contratam.apenas pesquisas secundárias,vi
sando algum detalhe de sua linha de produtos. Dificilmente são contrata--
dos estudos mais significativos, como o desenvolvimento de novos alimentos
enriquec~dos, ou utilizélJldofontes alternativas de matérias primas.

Os empresários devem procurar aproveitar melhor as facilidades
ã sua disposição, o que envolve o levantamento das facilidades existentes,

.e um estudo de viabilidade para a sua utilização.

Por outro lado, a maioria das empresas diz estar pesquisando ig
·ternamente alimentos ã base de produtos agrícolas mais nutritivos e bara

tos, principalmente de soja. Certamente estes trabalhos não caminham a
um ritmo que seria desejável para o T':l.ís.Devemos considerar, contudo,que
a soja é relativamente nova no 'Brasil em termos de alimentação humana, e
que existe uma inércia natural a inovações imPortantes nas grandes empre--
sas~ Existem dificuldades a contornar, priricipalmente de ordem tecnológi-
ca e de hábitos alimentares.

MUitas empresas já vem utilizando a soja, que, no entanto, tem
servido para aumentar-lhes o lucro, e nao para reduzir preços de venda.

Par isto, provavelmente, o DIPOA não permite que as indústrias
misturem soja aos·alimentos tradicionais na medida por elas desejada. Se
houvesse legislação e um controle que obrigassem as empresas a repassar

·pelo menos parte das economias de custo ao consumidor, o DIPOA poderia re-
ver suas normas.

A agricultura, envolvendo :

insegurança do agricultor, pela falta de realismo e indefini
·ção das políticas oficiais.;

" .,
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excessiva rotatividade de culturas, em virtude de preços mí-
nimos desestimuladores;

falta de modernização, gerando baixa produtividade, como co~
sequência da defasagem de preços entre os insumos modernos e os tradicio--
nais;

pouca dedicação a. pesquisa genética, levando a carência de
variedades adequadas às características do país;

e a distribuição de alimentos, no que se refere a :

- a certa ineficiência dos intermediários;
o uso inadequado de modalidades de transporte;

- à baixa capacidade de armazenagem, dificultando inclusive a
formação dos estoques reguladores;

sao apontadas pelos industriais como as principais falhas do sistema de
produção de alimentos.

Na sua oplnlao, a indústria vem desempenhando satisfatorirunente
o seu papel, esô não apresenta resultados ainda mais positivos por pade-
cer com as falhas apontadas acima'.

Dos intermediários, acham eles, que o sistema funciona melhor
para alimentos industrializados do que para os "in natura"
são mais curtos e mais eficientes.

os canais

A especulação dos intermediários, dizem,' pode ser diminuida
com uma política de estocagem bem montada para a entressafra. '

De uma maneira geral, os intermediários são considerados positi
vos e necessários.

Os' cereais, vegetais, 'carnes, leite e pescado foram os alimen--
tos mais citados como potencialidades alimentares que deveriam ser explor~
das e incentivadas no Brasil. Especial menção foi feita a soja.

Os empresários reputam o mercado composto dos consumidores com
renda familiar mensal entre I e 5 salários mínimos bom para alimentos tra-
dicionais. Em terinos de alimentos industrializados não básicos, porém, a-
ctedi tam nele apenas para o 'futuro.

Consideram o mercado difícil, pelo problema dos habitos e da
renda disponível "per capita'\e perigoso, em virtude de possíveis f,ruerras



.270.

de preços. ~Creio, porem, que esta dificuldade nao se justifica.

o problema dos hábitos poderá ser contornado lentamente, como
...•
j a foi visto.

A questão da renda disponível já foi amplamente discutida na hi
pótese e dispensa maiores comentários.

E evitar a guerra'de preços depende da criatividade das empre-
sas em termos de diferenciação do "marketing mix".

Vejamos o que a pesquisa revelou em termos de tipo de indús-
tria que teria melhores condições de explorar o mercado popular. Tres va
riáveis foram analisadas: tamanho, origem do capital e ramo.

Quanto ao tamanho, as médias- e principalmente as grandes foram
apontadas como favoritas, pelos seguintes motivos :

capacidade de fazer investimentos que permitam a obtenção de
economias de escala; -

melhores condições de negociação com distribuidores;
maior poder de compra permitindo aquisições malS econômicas;

- maior capacidade de promoção, po ssibilitando uma divulgação
wBis-ampla de seus produtos;

maior "lmow-hw" administrativo; e
facilidade de obtenção de crédito; entre outros.

Mas também às pequenas foram computadas algumas vantagens,como:

maior flexibilidade para se adaptar às alterações no mercado;
e

custos fixos menores, principalmente em termos de estrutura
administrativa, permitindo a exploração de nichos mercadológicos desinteres
santes para' as grandes.

Entre as pequenas, no entanto, o maior trunfo foi atribuído àqu~
las especialmente criadas para explorar o mercado popular. [ste mercado,di
zem, é a razão delas existirem, e por isto há maior-dedicação.

S interessante notar que algun~s empresas grandes apontam as me-
nores como favoritas, e vice-versa, muna tentativa de justificarem o seu
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interesse apenas secundâr io pelo consumidor pobre. De uma maneira geral
contudo, as médias e grandes acham que tem melhores condições de executar
a tarefa.

As respostas ao questionário mostraram,acinla de tudo,que qual-
quer tamanho de empresa apresenta vantagens e desvantagens em relação aos
demais. Caberia então a cada tIDlatentar explorar ao máximo os seus " pon-
tos fortes", e amenizar a influência dos "pontos fracos". Por exemplo, a
empresa grande diz ter menor 'flexibilidade e tIDlaestrutura n1ais cara. Por
que nao montar UnIa unidade, com certa autonomia administrativa a exem-

pIo de tIDl"venture team" - voltada para este mercado, de modo a atIDlentar
sua flexibilidade, baixar os custos administrativos, e ao mesmo tempo po-
der valer-se das vantagens da empresa grrulde ?

A empresa pequena, por outro lado, deveria de alguma forma au-
mentar seu poder de compra e de distribuição. Fazendo , por exemplo, um .

,acordo com empresa grande que produza urra linha complementar ã sua.

Quanto ao ramo, fabricantes de alimentos tradicionais, de uma
maneira geral, são tidos como mais propensos a obter sucesso neste mercado.

A última variável levantada foi a origem do capital. Ao contrá
.rio do que se possa supor, as multinacionais não levam, segundo os entre--
vlstados, vantagem sobre as 'nacionais no atendimento ao consumidor nlCnos
abastado. Foi dito que na Europa e nos Estados Unidos não existe este ti-
po de consumidor, o que impede possíveis vantagens tecnológicas e mercado-
lógicas das empresas estrangeiras.

Todavia, o "know-how" admiru.strat ivo e a capacidade de pesquisa
destas empresas, inegavelmente lhes proporciona alguma vantagelTI,que ,porem
vem sendo utilizada apenas para conquistar o consumidor rico .

.Por outro lado, a empresa nacional já pode se assessorar, em
termos de pesquisa, em instituições como o ITAL e a FEAEA, que infelizmen-
te também não vem .sendo solicitadas satisfatoriamente.

Portanto, a capacidade de pesquisa do país vem t.endo um aprove~
tamento apenas precário em termos de interE;!ssesnacionais. A ausência de
tecnologica pa~a obter alimentos industrializados adequados para as clas-
ses baixas, conforme denúncia dos técnicos do lNAN, deve-se, pois, à falta
'de interesse dos empresários e nao ã incapacidade de obte-la.

Na oplI11aO dos çmpresários, no entanto, a tecnologia nao é sufi

\



• .272 •

ciente para a obtenção de alimentos baratos. As economias de escala sao
fundamentais, mas não devem encobrir outros fatores igualmente importantes
como :

garantia de colocação da produção, no caso de fornecimento
ao Governo. Esta garantia permite malores investimentos e leva a maior de
dica.ção;

distribuição eficiente, para cobrir o mercado da forma mais
runpla e econômica possível;

matérias-primas baratas; e
incentivos especiais para alimentos básicos. Enquanto o

atendimento a este mercado for visto como "obra de caridade" pelas empr~
sas .•pelo menos aparentemente, elas reivindicarão a participação do Gover-
no nesta "tarefa-sacrifício". Mas pelo. cálculo de potencial feito no capí
tulo anterior, parece não se justificar o papel delicado que as
vem se atribuindo.

empresas

\ .

Essa ressalva é ainda mais ·oportuna, se considerarmos o argumen
to dos próprios empresários, de que os alimentos industrializados são mais
'ba~atos dos que os "in natura",' comparando-se a quantidade de nutrientes -
biologicamente·assimiláveis. Se isto for verdadeiro, é necessário apenas
difundir o seu consumo , e nao conceder incentivos espec i.a.i.sa seus fabri-
cantes. Especialmente se computarmos as demais vantagens atribuídas . aos
àlimentos industrializados:

possibilidade de melhor balanceamento de nutrientes;
ma~or facilidade de transporte, armazenagem e conservação;
regularidade de fornecimento e de preços nas entressafras;
maior facilidade de preparo, higiene, e menor perda de valor

nutritivo no preparo.

Desta forma parece não haver dúvida quanto ao aumento relativo
do consumo de alimentos industrializados no país.

As características que deve ter ú "marketing mix" para o merca-
do popular sao, na opinião dos entrevistados, as seguintes :

19)- Produto: deve ser baseado em alimentos valorizados, que
façam parte da dieta normal, e não fugir mui to aos padrões convencionais - .
como produto em si. O seu enr i.quecimcrrto deve ser disfarçado, na medida
do possJvel, para evitar a barreira dos hábitos.
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29)- Preço: o mais baixo possível, desde que não identifique
o produto como alimento para pobre, pelas consequências já citadas da in-
fluência do "efeito derronstração" sobre este mercado.

39)- Distribuição: a maior parte dos entrevistados acha que a
dis~ribuição normal, através dos canais tradicionais, seja a mais adequa-
da. Algumas inovações, como centrais atacadistas por áreas, e supennerca-
dos móveis, foram também sugeridas.

Mas é essencial que a distribuição normal seja aperfeiçoada, c~
pecialmente os canais que atendem as classes baixas, exatamente os menos
eficientes. Vimos já algumas iniciativas da COBAL neste sentido, que de-
vem ser multiplicadas e implementadas de fato.

Também para o mercado rural, altamente disperso, foram indica--
dos os canais normais. Existem Os atacadistas que agem por conta própria,
junto aos pequenos varejistas do interior, e que, portanto, facilitam o
acesso dos alimentos industrializados a praticamente todos os pontos do
país. Naturalmente é necessário controlar 'de perto as margens dos interme
diários, para evitar um estreitamento desnecessário do mercado.

As·empresas menores acham que a exploração do mercado rural só
é viável com o auxílio do Governo, dado o custo ~. distribuição. Das ~ete
empresas grandes pesquisadas, seis não veem malores dificuldades, pois no!,
malmente já fazem a cobertura deste mercado, mesmo que de forma superfi-

.cial, com o sistema de distribuição tradicional.

49) - M:lrca: deve ser genérica, e nao específica para as
ses.baixas, também devido ao "efeito demonstração".

çla~ j
Marcas conhecidas, populares, de fácil pronúncia e memorlZaçao

sao as mais indicadas.
Os alimentos básicos, Valorizados, .~deriam even tua.Imerrte ser

comerc ializados sem marcas. individuais. Um programa conjunto de empresas
produziria os alimentos e os distribuiria sob uma marca comum .

. 59)- Enilialagem: deve ser si~)les, desde que nao prejudique
conservaçao. Evitar a suntuosidade e sofistic~ções desnecessárias.

Foram sugeridas as embalagens flexíveis, à base de polipropile-
. no e similares, para alimentos desidratados principalmente.
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Os empresários reivindicaram ainda isenções fiscais para estas
embalagens.

6Q)- Promoção: campanhas educativas e menos emotivas, desta-
cando benefícios dos produtos, modo de preparo, e baixo preço.

Altamente positivas sao as campanhas educativas junto às crian-
ças, nas escolas.

A promoção deve ter o apoio de líderes comunitários, que pod~
rao aparecer nos rulÚl1Cios. O rádio e a televisão são os veículos mais in-
dicados.

Brindes funcionam bem para este mercado.
Na, medida do possível o consumidor deve poder degustar o produ-

to" para sobrepujar seus próprios preconceitos.

Para finalisar este capítulo gostaria de tecer dois
rios de ordem técnica

comentá-

lQ)- como a pesquisa foi realizada em 1976 deve-se ter presen-
te a situação ~conômica daquele ano, quando da interpretação dos' resulta-
dos; e

29)- certa superficialidade das respostas, cOl~equência da ex-
tensão do ques tionário e da poss ível falta de experiência do em..revi stador ,
prejudicou l@ pouco os resultados do trabalho. ~~s, de qualquer forma, f~
ram obtidas informações que espero possam ser úteis a ~ventuais illteressa-

'dos, e sirvam de ponto de partida para novos trabaihos.
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6. OONCLUSÃO GERAL

Creio ter almejado satisfatoriamente os objetivos propostos para o
trabalho, que em síntese foram os seguintes

a) na primeira parte do trabalho, abordando o mercado popular como
problema social :

objetivo central: montar esquema integrado das causas da desnu
trição, que·permita recomendar medidas p~ra a solução do problema;

objetivos secundários:
- chamar a atenção para a gravidade do problema;
- verificar o que está sendo feito para resolvê-lo e

destinado ã indústria alimentícia na tarefa.
o papel

b) na segunda parte do t.rabal.ho, colocando o mercado popular como
oportunidade de mércado para as i~dústrias alimentícias:

.objetivo central: ~ .alertar os empresarlos sobre o potencial que
representam as classes baixas;

objetivos secundários:
avaliar o entrosamento existente entre empresa e Governo,dado
ser ele fundamentalã consecuçao cios objetivos de ambas as
partes;

- determinar o tipo de indústria alimentícia que teria melhores
condições de explorar o mercado popular;

- sugerir um "marketing mix" adequado para.o mercado pOpular.

4O esquema que montei, relacionando várias causas da desnutrição
de forma alguma pretende ser completo ou exaurir o assunto, Il'.as.acima de
tudo, alertar para o caráter interdisciplinar do pr~blema -- que envolve
além dos aspectos ecollômicos e sociais, variáveis técnicas, psicossociais,
culturais e biológicas de modo' a sugerir abordagens inteD)rofissionais
para a sua solução .

. Jj imprescindível evitar enfoques parciais e 1imitados , como os
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que vem sendo sugeridos inclusive por técnicos que se ocupam do assunto. O
mais conhecido deles prega a di?tribuição direta da renda como única medi
da eficaz, e justifica a posição com o argumento de que um níyel insatisf~
tório de rendimentos ê característica cOlnum a todas as pessoas subnutridas.

]\bsmo que esta característica seja verdadeira, e, provavelmente
. o é, de forma algwna justifica a inflexibilidade apontada acima.

f1 necessário, acima de tudo, preparar as pessoas a viverem com
uma renda mais elevada. As classes mais abastadas normalmente já tem una.
formação pessoal mais apurada. Não é só a renda que lhes permite sobrepu-
jar o estado de desnutrição. As pessoas pobres principalmente, não sabem
selecionar, comprar e utilizar adequadmnente os alimentos. Por 1SSO, é
preciso prepará-las para tànto. Viu-se, por exemplo, que a educação for-
mal da mãe é dec i.siva na .adequaçâo da dieta alimentar de uma fami Lia ,o que'
sugere atenção especial a ela em termos de esclarecimentos em nutrição,saQ
de e higiene.

Além disto, distribuindo a renda equitativmnente entre a popul~
çao, teriamos no Brasil no milhões de habitantes vivendo com uma renda
.fmniliar mensal de 4 salários mínimos. Por isto é necessário, antes de

.•.mais nada, um esforço conjunto para aumentar a renda do pa1s. A distribui
ção deve ser ~~tes indireta, buscando melherar o padrão de vida da popul~
ção, de várias formas, como :

propiciando melhores.condições de trabalho e produtividade;
fornecendo facilidades em. termos de educação,'·assistência m~

dica e .odontológica, entre outras (é essencial, contudo, que estes mecani s
mos sejmn mais eficientes);

barateando uma cesta de alimentos básicos, o que aillnentaria
sua utilidade marginal em relação aos demais ítens de consumo que disputam
a renda desta população.

O barateamento, todavia, deve resultar da redução de custos ,que
dependerá do aumento de eficiência de produtores edist~ibuidores, e do me

"lhor aproveitamento dos recursos disponÍvels no país, e não de uma redução
no Ltc ro do produtor. Ao mesmo tempo.é importante montar um esquema que -

.garanta a transferência das reduções de custos ao consumidor final, atra
vês de tabelamento de preços ou definição de margens, para os integrantes

.do sistema, a fim de tornar o modelo viável alongo prazo.

..
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Para que as uni.dades de produção agropecuária se tornem mais
eficientes, é necessário que sejam geridas como empresas, buscando reduzir
custos e awnentar a produtividade, como fonna de melhorar sua margem de
lucro.

Por outro lado, no setor industrial presenciamos um paradoxo ex
tremamente desinteressante ao país: o setor moderno, mais produtivo (e on
de se des tacam as mul,tinacionais), com condições de baixar cus tos em fun
ção de produtividade e escala de produção, abastecendo basicamente o merca
do de elite, em função da maior margem de lucro por venda a este segmento;
e o setor tradicional, menos eficiente (composto por unidades menores, ge-
ralmente familiares, de capital nacional e muitas vezes obsoletas), abas-
tecendo as classes baixas, que acabam assi m pagando mais caro pelos bens-que adquirem. E este prob~ema e agravado ainda pela distribuição mais one
rosa às classes marginalizadas.

A solução ao paradoxo exige duas medidas complementares

19)-' levar o setor moderno a fornecer mais às classes baixas;e

29)- propiciar condições para que o setor tradicional al®ente
sua produtividade e repasse os benefícios daí decorrentes ao consumidor.

Vas nao só a'ordem econômica e o sistema produtivo sao responsa
veis pelo estado de carência alimentar da população marginalizada. Aind~
mais quando certos técnicos dizem que o Brasil já produz alimentos sufici-
entoes para alimentar sua população. Só a nossa produção de arroz, feijão,
milho, trigo e soja, por exemplo, seria suficiente para fornecer a cada
brasileiro mais de 3000 calorias, e 70 gramas de proteínas por dia, duran-
te o ano. Sem considerar os demais produtos, como mandioca, açúcar, leite
e carnes.

Um grande obstáculo, que no mínimo torna a solução do proble-
ma alimentar extremamente difícil e demorada, são os hábitos alimentares -
da população, que não permitem que se utilize o caminho economicamente,
mais viável para a realização da tarefa .. Também a pesquisa de campo que
efetuei demonstrou ser esta a maior dí.f í.cul.dadea enfrentar por quem quer
que se aventure no mercado popular.

Os hábitos nao.permitem que se aproveite de forma racional os
alimentos. disponíveis no país. Só para citar o exemplo de alguns produtos
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básicos, verificamos um déficit na produção de carnes, leite, feijão e t1i.
go, que provoca o aumento dos preços destes alimentos - quando não subsi-
diados, corno o trigo - e até à escassez temporária, obrigando a in~orta-
çoes. Por outro lado, alimentos biologicamente mais ricos do que o fei-
jão e o trigo, e quase co~aráveis aos produtos de origem animal, corno a
soja e o milho, e que encontram no Brasil condições favoráveis à sua prod~
çao, sao destinados ao consumo humano em quantidades apenas insignifican--
teso Justan~nte por falta de hábito de consumo.

Mesmo que os hábitos só possanl ser contornados a médio e longo
prazos, existe a possibilidade de se aumentar ,o consumo destes alimentos
convenientes, num prazo bastante curto, misturando-os em alimentos ampla--
mente aceitos, de fOTTIlamuitas vezes i~erceptível.

Mas é imprescindível, também, montar un esquema para alterar os
hâbitos indesejáveis. E vimos já, que o melhor caminho para consegui-lo -
são os'programas de alimentação em massa, e os refeitórios institucionais,
onde a resistência à'adoção de novos alimentos é menor, apoiados por uma
campanha de esclarecimento em nutrição, saúde e higiene básica. Entre os
programas' de alimentação, a merenda escolar talvez deva merecer a maior
atenção pelos seuS efeitos multiplicado;es(l) .

Foram estâS, em suma, as principais ,conclusões e recomendações,
envolvendo o objetivo central da primeira parte do trabalho.

Objetivos secundários: ,

19)- chamar a atenção para a gravidade do problema.

As calorias e proteínas sao consideradas os nutrientes básicos '
,para o corpo humano, pois fornecem a energia necessária ao metabolismo. De

acordo com os dados da FAO, o conswno diário "per capita" de calorias e
proteínas no período 1969-1970 foi no Brasil, respectivamente, de 2820 cal
e 66,8 g, mostrando um Í1ível médio bastante satisfatório (em 1960 era de
2470 cal e 60,1 g) . Devemos considerar, contudo, a grande disparidade e-
xistente entre o nível alimentar das classes mais abastadas, e o das mais
pobres. Dados médios não sao muito úteis quando a população nao é sufi-
cientemente homogênea.

(1)- A minha pesquisa revelou que na opInião dos empresários o esforço de
alteraç.ão de hábitos, por ser investimento de retorno demorado, cabe

mormente ao Estado.
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Mas pesquisas realizadas no país, jW1tO as classes baixas, tem
indicado que a principal carência não se situa nas calorias e proteínas, c
sim no cálcio, ferro e vitaminas A,' B e C. ~ a estes nutrientes, pois,que
devem ser dirigidos os primeiros esforços.

29)- Verificar o que está sendo feito para resolve-lo, e o pa-
pel destinado ã indústria alimentícia na tarefa,

A iniciativa de maior significado é sem dúvida o PRONAN, cujos
objetivos e disposições gerais foram apresentadas no trabalho.

o papel destinado à indústria no programa é bastante linutado,
e está longe daquilo que os empresários gostariam que fosse.

Os tecnicos do INAN, princip~is responsáveis por esta orienta--
çao, fundamentam-na da seguinte maneira :

a) a indústria brasileira nao possui tecnologia que pemita ob
ter alimentos industrializados atraentes para o PRONAN em termos de pre-
ços , e de fácil aceitação no mercado;

-b) baseando a suplementação 'e~ alimentos "in natura", é possi,
vel aumentar a renda do pequeno produtor rural, pela compra da sua ,produ-
çao.

'As indústrias, porem, contestam a pOSlçao tonlada pelos técnicos
do Governo, principalmente no que se refere ao preço dos alimentos.

Dizem eles, que o preço de alimentos deve ser comparado em fw1
ção do seu valor biológico, ou seja, de nutrientes assimiláveis, e nao .em
função de.peso ou volume. Partindo deste princípio de çomparação, os ali

'mentos industrializados talvez se tornem mais baratos do que os alimentos
primarios. Não me consta que o argumento tenha podido ser descartado pe-

.Ios defensores dos alimentos "in natura" .

Alem do mais, uma serie de outros fatores, entre os quais as
entressafras - que encarecem os alimentos "in natura" -, as facilidades
de tranSporte e armazenagem, e a possibilidade de atender carências nutri-
cionais específicas, favorecem a utilização dos alimentos industrializados
em determinadas circunstâncias.

Se, 'contudo, o preço pode VIr a favorecer as indústrias, certa
mente os hábitos de consumo não o fazem. E este parece ser o ma i.or redu-
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to dos que continuam não vendo grandes possibilidades para os produtos pr~
cessados. Além dos alimentos tradicionais -:-açúcar, sal, leite ,farinhas ,
pão, e óleos, principalmente - dizem, as indústrias provavelmente pouco
terão a oferecer às classes baixas. Referindo-se aos ,alimentos enriqueci-
dos, argumentam que em nenhum lugar do mundo se conseguiu um produto indu~
trializado, de alto valor nutritívo, baixo custo e que fosse bem aceito.

Os pesquisadores do ITAL, todavia, nao concordam com esta posi--
çao. Acreditam na possibilidade de se obterem alimentos adequados, desde
que na sua concepçao as variáveis custo, qualidades organolépticas,aparên-
cia, modo de preparo e conservação, sejam devidamente valorizadas, o que,
afirmam, não tem sido uma característica das experiencias até hoje realiza
das. Por outro lado, lamentam o pouco iriteresse que as indústrias tem de
monstrado por este tipo de pesquisa(2) .

Mas a urbanização 'crescente da população brasileira vem favore-
cendo o consumo de alimentos industrializadOs. O meio urbano favorece este
consumo pelos seguintes motivos básicos:

- conveniência no preparo;
tacilidade de transporte e conservaçao;
força dos meios de comlu1icação, no sentido de incutir
valores à populaçã.o;

- influência do "efeito demonstração", que leva as camadas infe
riores a imitarem, na medida do possível, as classes mais a-
bastadas, onde o consumo de alimentos industrializados é maior.

novos

Naturalmente o aumento relativo no consuma de alimentos indus-
trializados é um processo gradativo, que se'fará sentir de fOllTIaum tanto
lenta. E não atenderá aos objetivos de curto e médio prazos da indústria,
de aumentar sua participação nos programas do Governo. Para que isto pos- ,
sa ocorrer, faz-se necessário 'antes de mais nada wn maior entrosamento en
t'reo Governo e os empresários. Deve haver não só mais diálogo, mas um
planejamento integrado em torno de objetivos comuns.

Havendo maior receptividade por parte do Governo, e uma parcial
adaptação das empresas aos objetivos sociais <;lopaís, poder-se-ia formular
urra política de al í.nen taçâo mais eficiente, na qual cada alimento, .indus-

(2) - Pnrece-meque a incapacidade 'tecnológica ,das empresas deve-se mais à
falta de 'interesse dos empresários, do que fi falta de pesquisa,o que
é bastante lamentável.
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trializado ou "in natura", fosse utilizado quando suas vantagens compara-
tivas em relação aos demais ass~m o recomendassem. Isto seria benéfico
tambénl para as indústrias, na medida em quc estari~n se capacit~1do a ex-
plorar diretamente as classes baixas, que prometem ser o principal mercado
de consumo de bens não duráveis num futuro talvez até bastante próximo. O
PRONAN poderia assim servir de "estágio" para as indústri as. uma vez que o
baixo risco do negócio -- pois há maior previsibilidade nestas vendas
permi te trabalhar com uma menor margem de lucro. J\iListarde, com o "know-
how" mercadológico e tecnológico adquiridos, certamente surgirão economias
de escala em todas as áreas da empresa, levando a uma redução nos custos e
consequente aumento na margem de lucro.

Para que isto possa ocorrer, no entanto, as empresas devem, em
primeiro lugar, adotar um conceito social de narketirig, ou seja, utilizar.
unlmarketing social~8nte !esponsável, buscm1do não só o lucro a curto pra-

,ZO, mas um equilíbrio, a longo prazo, entre os desejos do, consumi.dor , os
lucros da, empresa e o bem-estar social. As empresas que se sensibilizarem
com esta' causa social, independentemente de pressões externas, estarão se
antecipando aos acontecimentos, e conquistando a boa vontade, tanto do Es-
tadQ,como do público consumidor.

Na seglli1daparte do trabalho, a determinação do'potencial do
mercado popular forneceu, dados bas tant.e animadores, para as empresas dis,-
postas a desenvolverem uma política específica para este se~nento.

\'
As famílias, com renda familiar mensal entre 1 e 5 salários mí-

nimos, representaram em 1977 um potencial de aproximadamente Cr$ 120 ,bi-
lhões (cruzeiros de 1977) para alimentos em geral, e de Cr$35 bilhões para
alimentos industrializados, não computando neste último caso a população -
rural, que certamenté apresenta maior resistência ao consumo, de alimentos
industrializados, especialmente aos não tradicionais.

, .

A pesquisa que realizei demonstrou que os empresarlos veem no
PRONAN uma ótima oportunidade, mas a maioria gostaria de não precisar ln-
troduzir grandes modificações no seu composto, para atender ao prograna.

Em termos de atendimento direto, acreditam neste mercado apenas
'para alimentos' tradicionais. Al guns esperam mu ito do, seu futuro', nas po~
cos tem consciência do potencial atual(3). Isto parece ser consequência -
'(3) - As, empresas nacionais 'parecem mais propensas a urna exploração direta

do que' as mUltinacionais, sCglli1dorevelou a pesqu~sa.
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de umi importância excessiva atribuída ao índice de rentabilidade sobre
vendas, que é tanto màor quanto maior for o lucro por unidade vendida. Os
empresários precisam aprender a trabalhar em função do volwne de vendas e
do lucro total, e não em função da margem de lucro unitária. Dentro em
breve, provavelmente, serão induzidos a isto, quando o seu mercado atual
- consumidores com renda familiar mensal de 6 a 18 salários - nao lhes
permitir mais manter o ritmo de crescimento ao qual estao habituados.

Objetivos secundá~ios

a) avaliar o entrosamento existente entre empresa e Governo.

Já vimos anteriormente que o entrosamento deixa a desejar.
- .Entre os en~resarlos

reconheçam uma lenta melhoria.
finição de objetivos, planos e

a insatisfação é geral, mesmo que alguns
Queixam-se de não poderem participar na de

programas.
Certamente uma melhoria nesta área requer concessoes de ambas

as partes. A indústria deve utilizar abordagens menos imediatistas na for
mií açâo de suas estratégias, e o Governo deve ser mais flexível e procurar
aproveitar a experiência dos empresários.

b) determinar o tipo de indústria alimentícia que teria melho
res condições de explorar o mercado populêr.

Já tive a oportunidade de externar o meu pont;o de vista ares
peito, ·em favor das nrultinacionais, dadas as várias facilidades de que dis
põe: acesso fácil à tecnologia de ponta, avançado "1mow-how" administratl
vo, "back-ground" financeiro, escala de produção, eficiente sistema de di~

.tribuição, e maior poder econômico, que lhes favorece em diversas circw1s-
tâncias, como nas compras, nos acordos com distribuidores, e nas reivindi·

.caçoes junto a quaisquer outros grupos de interesse.

Nas·o que pensam os empresários a respeito·?

A origem do capital parece nao ter importância para eles. Isto
porque, dizem os .representantes das multinacionais, no.s seus países de ori
gem nao existe este tipo de consumidor, o que elimina uma possível vanta-
gem tecnologica e mercadológica .. Eu diria antes que elas não estão tiran
do proveito de seu favoritismo latente, como foi apontado quando da carac-
terização do paradoxo existente no setor indUstrial.
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Quanto ao ramo, nao foi possível obter wna indicação específica.
Mas as respostas penderam claramente em favor de empresas que tenham prod~
tos tradicionais em sua linha de produção.

o ponto rrais controvertido foi o relacionado ao tamanho da em
presa. A maior parte das respostas, porém, atribui um favoritismo as em-
presas médias e grandes (principalmente às últimas) em virtude de possí-
veis vantagens tecnológicas (pesquisa e econo~ias de escaIa) , financeiras
(maior facilidade para obtenção de crédito), comerciais (maior poder de
barganha na compra e na distribuição) e maior poder econômico (capacidade
de fazer grandes campanhas promocionais).

Mas também as empresas menores, especialmente criadas para aten
der o mercado popular, foram creditadas grandes virtudes neste sentido

este mercado é a razão de elas existirem, e por isto há
maior dedicação;.
a estrutura administrativa de empresas menores·ê menos onero
sa; e
empresas menores são mais ágeis na adaptação às alterações -
do mercado.

A conclusão a tirar destes dados ê que qualquer t.arranhode em-
presa tem pontos favoráveis e desfavorâve í.s ao sucesso neste mercado. Cabe
a cada uma posicionar-se corretamente,· e tentar explorar ao máximo seus
pon~os fortes, neutralizffildoconcomitantemente aqueles aspectos que pode--
riam lhe dificultar a tarefa. Assim, como já citei, éi. empresa grande pod~
ria criar um "venture team", e a pequena tentar, por exemplo, acordo com
empresa grande que tenha urra linha complementar ã sua, para obter melhores
condições de compra e de distribuiçã~ _

..

-
"marketing mix" adequado ao mercado popular.

Na opinião dos empresários, o produto para o conswnidor de bai-
xa renda deve ser barato, mas não identificado como alimento para pobre, -
pois, como já disse, por· influência do "efeito demonstração", estes consu-
midores procuram imitar as classes mlis abastadas, em termos de consumo.
·Para evitar ao rnâXimo os problem~s de hábitos alimentares, os produtos não
devem fugir muito ao tradicional, e devem ser baseados em alimentos valori
·zados, que façam parte da dieta norma l ; . O enriquecimento .destes produtos,

I·
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independentemente da fonra como ocorra, deve ser encoberto, pelo menos' en-
quanto uma campanha de esclarecimento ao consumidor não conseguir incutir
valores mais convenientes na população.

Em síntese, então, o produto deve ter as seguintes caracterÍsti
cas

ser de baixo custo;,
nao ser identificado como alimento especial para o merca-
do popular;

39)- não fugir nn.litoao tradicional em termos de sabor, aparê~
cia, modo de preparo e forma de conservação;

49)- na medida do possível ser baseado em alimentos valoriza--
dos pelo consunridor, que façam parte da dieta normal;

19)-

29)-

59)- ser enriquecido com vitaminas, sais minerais e proteínas,
até o ponto em que este enriquec..imentonão prejudique ou
tros aspectos corno o custo, a aparência, ou as caracterÍs
ticas organolêpticas.

o importante, pois, ê fazer o produto parecer normal.
\ .

Cabe agora um esforço para reunir estas qua~idades .

.Quanto ao preço, ê indispensável que seja o malS baixo possível.
Se o preço de uma cesta básica de alimentos, especialmente selecionada pa-
ra este 'mercado -- os alimentos básicos que compõem a cest a poderão variar
geograficamente, em função das características da denBnda, da própria ofe~
ta a nível regional, e dos hábitos e atitudes de consumo -- for reduzidD
em relação ao preço dos demais bens de co:nsumo, teremos, com isto aumentado

'a utilidade marginal destes alimentos. Consegue-se assim or ient.ar de cer
ta forma o consumo das pessoas num sentido mais conveniente, tarefa que d~

.ve ser buscada concomitantemente por um esforço de esclarecimento em nutri
çao.

Mas a forma de pagamento tem 'sido tão ou mais importante do que
o'preço em si, para oconswnidor pobre. Importa-lhe mais "como pagar" do
que "quanto pagar.". Este fato tem sido decisivo para a preferência destes
conswnidores por empórios e.annazens, onde, apesar de os produtos serem-rrais caros, existe a possibilidade de comprar "fiado". Em vista disso e
da maior importância tentar aumentar a eficiência destes pontos de venda,
atravêsde assistência gerencial, apoio financeiro, e fonna~ão de cen-
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trais de abastecimellto, de modo a baixar o custo de seus serviços. Natural
mente deve ser montado um sistema de controle que obrigue os varejistas a
repassarem os benefícios ao consumidor.

Em termos de distribuição os empresários mostraram preferência
pela utilização dos canais tradicionais, e frizaram a importância de se
abranger o maior número possível dos 150 mil pontos varejistas existentes
no país. Isto vem reforçar a conveniência da observação que fiz acima, so
bre a eficiência dos alnazens.

Houve tambem duas sugestões que me pareceram interessantes e
pertinentes :

19)- formar centrais atacadistas congregando pequenos varejis--tas, por areas, de modo a baixar os custos do atual siste
ma;

29)- utilizar o supermercado-móvel,. montado no reboque de um
caminhão, que iria ate o consumidor. Parece-me que a 00-
BAL já vem testando esta possibilidade.

A OOBAL, cabe destacar, vem tomando uma série de iniciativas no
sentido de aumentar a eficiência do sistema de distribuição. Em coordena-
ção com o INAN, por exemplo, ela ampliará sua rede de ,varejo nas perife':"
rias dos grandes conglomerados urbanos onde se localizam as populações ope
rárias de baixa renda, com a finalidade de vender a preços mais baixos os
alimentos básicos obtidos diretamente dQ produtor cooperativado.

Por seu iIltermédio,tambem está'sendo iIltr6duzida no país ,uma
nova modalidade de atacado as cadeias voluntárias -- que sao na reali
dade grandes armazêns ; por ela administrados, para abastecer grupos de pe-
quenos varejistas, e prestar-lhes serviços. A iniciativa de certafonna
vai, ao encontro da sugestão citada acima, de se formarem centrais atacadis
tas.

.Outras modalidades, como os mercados expedidores de origem, po-
deriam ainda ser citadas.

Acho fundamen tal que se desenvolvam sist.emas eledistribuição
mais curtos para os alimentos básicos. Poder:...se-iaaté pensar na hipótese
de uma empresa estatal, dedicada exclusivamente ã produção e distribuição
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de alimentos populares, sem a i.ntermedi.açãodo sistema privado.

Em termos de marca, o mais importante, na opinião dos empresá-
rios entrevistados, é não utilizá-la de modo. a que identifique produtos
específicos para o mercado popular, pelo motivo já exposto anteriormente .
Foi sugerida uma marca genérica, de preferência conhecida, que explore al
gum motivo popular, e seja de fácil pronúncia e memorização.

Houve também a sugestão, digna de ser estudada, de se comercia-
lizarem os alimentos básicos sem m~rca Ce sem promoção). üm programa con
junto de empresas produziria os alimentos e os distribuiria sem identifica
çao, ou, no máximo, com uma marca comum a estas empresas.

Quanto à embalagem, reconheceu-se a necessidade de um equilí--
brio entre redução de custos e conservabilidade. Experiências passadas
mostraram que a simplicidade 'da embalagem não deve comprometer a sua capa-
cidade de conservar os alimentos. As embalagens flexíveis - são mais le
ves, no que favorecem o transporte, e não quebram - a base de po Li.propí Ie

no, polietileno e PVC foram recomendadas, especialmente para. os alimentos
desidratados. Surgiu também o apelo no sentido de isentar as embalagens .
para este mercadQ do ICM e do IPI.

" Finalmente, no que diz respeito à publicidade e ã promoçrto, os
empresários consideram apropriadas campanhas de caráter mais educativo do

"0 •

que emocional, onde sejam destacados os benefícios provenientes dos produ~
tos, seu modo de preparo, e seu baixo preço. As campanhas seriam veicula-
das pelo rádio e televisão, utilizando como'personagens, nos anúncios, lí
qeres comunitários - políticos, médicos, .professores e 'artistas, entre ou
tros.

Complementando esta propagrulda com campanhas educativas, princi'
palmente junto às cr i.anças nas' escolas, onde a facilidade de introdução de
novos valores ê bem maior,' obter-se-iam resultados rrais .duradouros ;

Foi t~nbêm atribuída grande importância à distribuição de amos
tras para degustação, como forma de vencer resistências a nuitos alimen--
tos de consumo conveniente. Estas degustações deverirun ser acomprulhadas -
de explicações de nutricionistas treinadas ,s:i:lreformas de preparo, de con
servaçao, de consumo, e vantagens destes alimentos.

Fez-se alusão ainda aos br indes , que parecem surtir um efei to
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bastante favorável neste mercado.

Concluindo, volto a colocar a pergunta inicial, e que deu ori-
gem ao trabalho: a alimentação das classes baixas é apenas um problema s~
cial ou é também lllIlél oportunidade de mercado para as indústrias alimentÍ-
cias ?

Eu diria que é mais do que uma oportunidade, é urna ótima oport~
nidade.

Não pretendo com isto -- e nem há condições para tal -- desmere
cer o mercado das famílias que percebem de 6 a 18 salários ffiÍllimospor mês,
que é o principal sustentáculo do setor alim~ntÍcio nos dias atuais. Ele
é, e sempre será, um grande mercado. O que gostaria, isto sim, éde ale~
tar as empresas para uma oportunidade de mercado que elas não estão saben-
do explorar, em prejuízo delas próprias e do bem estar social. Mesmo que
os empresários, em muitos casos, já estejam vendo nas classes baL~as um
mercado de grande futuro, ainda estão longe de acreditar nele como um mer-
ca~o não apenas secundário. ~ certo que co~dições TIlaispropícias para a
sua e:x-plo!açãodependem do Governo, de uma maior 'eficiência na agricultura

\ ' e na distribuição" entre outros. Mas dependem também, e muito, de uma
torrada de posição dos empresários'. Não se trata de introduzir valores fi-
1antrópicos nos objetivos das empresas, e sim de as empresas criarem condi
"-çoes para sua própria sobrevivência a longo prazo, pela conquista de novos

mercados. E certamente uma maior dedicação a este, que vem sendo chamado
de "o mercado do futuro", beneficiará aquelas empresas, que compreenderem,
que ser verdadeiramente pioneira na exploração de novas oportunidades pode
requerer urncerto sacrifício de lucros presentes, em favor de maiores lu-
cros e melhores condições de liderança futura.



, .

A N

\ .

E x o s



·289.

7. ANEXOS

7-1. ANEXO I - INFDRMAÇOES SOBHE NUTRIÇÃO EXTRAíDAS DE RELAT(jHIO 00

DIEESE.

"Os elementos nut~itivos que fornecem energia potencial ao or~
nismo humano para satisfazer seus processos metabólicos 'são: os hidratos
de carbono que se encontram em açúcares, cereais, massas e farinhas (ar-
roz, trigo, pão, bolo, macarrão, etc.); as proteína.s encontradas em ali-
mentos de origem vegetal (ervilhas, feijão, lentilhas, nozes, castruUlas,
cereais, etc.) e de origem animal (leite, queijo, carnes, peixes, aves,
ovos) e as gorduras encontradas em carnes gordas~ toucinho, 'óleos vege-
tais, manteiga, gema de ovo, nozes, castanhas ... As Eroteínas sao com-
postas de' aminoácidos e estes existem em quantidade e qualidade variável

.nos alimentos. Assim, as proteínas provenientes de alimentos de orlgem
aninlal são bem mais completos e de valor nutritivo superior às de orlgem
vegetal, em virtude da presença dos aminoácidos essenciais. Uma dieta ln
suficiente em proteínas tem consequências graves principalmente para as
crlanças. O Kwashiorkor, doença que se deve à menor ingestão de proteínas

,'eà má qualidade das mesmas, ataca as crianças de I a 4 anos, provocando -
desenvolvimento físico e mental deficiente, além de outras perturbações.E~
bora as vitaminas e minerais não fc .meçam energia, são subs tâncias indis-
pensáveis para o desenvolvimento normal do organismo humano, atuando como
elementos de síntese e na regulagem do'metaboiismo, além de acelerar as
r~ações orgânicas ... A vitamina A, necessária para a saúde dos olhos ,
crescimento e constituição dos tecidos, é encontrada nas hortaliças verdes
e amarelas: cenoura, cotive, mostarda, espinafre, almeirão e outras, nas
frutas: pêssego, mamão, manga, caqui, etc. ,bem como no fígado, gema do
ovo, manteiga e queijo. Dos efeitos atribuídos ao déficit de vitamina A,
os que afetam os olhos são específicos e podem ser descritos, em geral,com
o termo inclusivo de xeroftalmia, que compreende toda a série de altera-
ções oculares desde' a xerose benigna local ou generalizada da conjuntiva ,
até o tipo mais grave que afeta a córnea - queratomalácia, que pode dar l~

,gar a perda parcial ou completa da visão.' As vitaminas'do complexo B cons
,tituem um grupo importante de nutrientes para o funcionamento nonnal das
células orgânicas~ A tiamina ou,Vitrurina BI é indispensável para o desdo-
brarrento do ácido piruvico, composto intermediário do'metabolismo dos hi-
dratos de carbono. A mrulutenção do apetite, o tônus muscular e a saúde

"
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mental guardam relaçã.o com a ingestão de tiamina. A carência de tiamina -
provoca uma doença comwnente conhecida com o nome de beriberi, que atinge
principalmente o sistema nervoso, provocando LUnaneurastenia manifestada -
por falta de iniciativa, depressão mental, irritabilidade, fadiga fácil e
outros sintomas. Atinge também o aparelho gastro-intestinal e sistema cá!.
dio-vascular. A riboflavina ou vitamina B2, semelhante à tiamina, serve
como coenz ima em alguns sistemas enzimáticos corporais que participam no
metabolismo dos nutrientes energéticos, além de contr ibuir para a manuten-
ção nonnal dos tecidos, pele e membranas mucosas. A deficiência de ribo
flavina provoca lesões bucais (queilosee estomatite angular) , oculares
(com o comprometimento das pálpebras e lesões do globo ocular) e cutâneas
do rosto (que constituem a dermatite seboreica). A niacina tem como prD1-
cipal função, formar parte das coenzimas como fazem a tiamina e a ribofla-
vina. A carência de niacina provoca a pelagra, doença conhecida como a
dos três D: dermatlte, diarréia e demência. Desenvolvem-se ulcerações do'
lorosas na boca, a língua toma uma coloração vermelha viva, a pele fica

'áspera com o aparecimento de diarréia persistente. Há distúrbios acentua-
dos do sistema nervoso, tais como, delírio e alucinações conduzindo even--
tualmente à insanidade mental. Destacam-se o levedo de cerveja e germe de
trigo como as principais fontes de'vitamina do complexo B. OS cereais,
principalmente os de grão inteiro ou enriquecidos (arroz integral, aveia,
centeio, trigo, pão de trigo integral); as hortaliças (brocoli, esplna--
fre, mostarda, salsa, entre outras); as leguminosas (feijão, ervilha se
ca, soja, grão de bico, amendoim) ; 'nozes e castanhas; carnes em geral
principalmente as vísceras -- produtos deriva~os do leite e peixes, sao
fontes importantes dessas' vitaminas. O ácido ascórbico ou Vitamina C tem
comó principais funções manter o normal fúncionamento das células, evitan-,
do doenças da boca e principalmente o sangramerito das gengivas; impede que
os ossos se tornem frágeis e porosos, aumenta a resistência do organismo
a certas infecções, principalmente das vias 'respiratórias. A deficiência
de vitamina C provoca o escorbuto que se caracteriza pela fragilidade e p~
rosidade dos ossos, pelo rompimento dos pequenos vasos capilares superfi-
ciais com hemorragias; certos tecidos dentários são destruídos, as gengi
vas ficam esponjosas, verifica-se a incapacidade de cicatrização dos novos
tecidos. As principais fontes de ácido ascórbico são as frutas cítricas
(laranja, tangerina, limão), goiaba, mamão, ctc ., e as hortaliças: couve,
brocoli, pimentão, mostarda, abóbora, tomate, quiabo, repolho. A vitamina
,Q previne e cura o raquitismo, doença na qual os ossos não se calcificam.A
exposição aos raios solares ou luz ultravioleta, ativa a síntese da vitami
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na que se apresenta na pele e no sangue. As fontes alimentares mais ricas
de vitamina D são os óleos de fígado de peixe cuja concentração varia con
forme a espécie. ~ encontrada também, em concentração pequena, no leite,
ovos e manteiga. As crianças, adolescentes e adultos' jovens necessitam de
raçoes diárias estabelecidas, ao passo que a necessidade de vitanúna D su-
plementar para os adultos normais ê mínima ou talvez não exista. A concen
tração corporal de cálcio ê maior que a de qualquer outro mineral. Apre
senta duas funçôes importantes:
diversas nos tecidos e no' sangue.
contração normal do miocárdio e a
parte da concentração de cálcio.

formar ossos e dentes e regular funções
O funcionamento adequado dos nervos, a

coagulação sanguínea dependem em grande
A demanda de cálcio é maior durante a in

fância e a adolescência do que em outras épocas da vida, mas nao cessa ao
terminar o crescimento. Sabe-se que a osteomalácia está ligada ã carência
desse mineral. Lei te e produtos derivados são fontes seguras de. cálcio .

.Se 'se consome quantidades adequadas de 'leite e produtos derivados, garan-
te-se praticamente a ração necessária desse nutriente. Tambénl as hortali-
ças verdes em geral, particularmente couve, e brocolie as frutas cítricas
sao fontes regulares.desse mineral. O ferro está an~lamente distribuído

.no organismo sendo que a maior parte se encontra no sangue, quantidade va
, .. .'

riável n~ tecido mUscular, fígado, baço, rins e medula óssea. ~ D consti-
tuinte essencial da hemoglobina que transporta o oxigênio pulmonar aos te"":
cidos ... Quando se verifica a carência de ferro, a concentração de hemo-
globina torna-se mais baixa que o normal e os glóbulos vermelhos vao dimi
nuindo de tamanho (anemia microcítica h.ipocromica) ocorrendo um.: diminui--
ção de capacidade de. transportar o oxigênio para os tecidos. O ferro nao
é.de fácil absorção, de modo que a quantidade desse mineral ingerido na
alimentação não é necessariamente igual ã quantidade absorvida, pois uma
série de fatores no organismo e nos alimentos interferem na absorção desse
mineral. O fígado é fonte excelente de ferro seguido de outras vísceras,
carnes e gema de ovo. As hortaliças verdes, leguminosas e os cereais enri
.quecidos ou de grãos inteiros proporcionam ferro em quantidades importan--
tes para a dieta".

A lnais importante deficiência vitamínica, em termos de saúde p~
blica é a de vitamina A. Os especí.al i.stas afirmam que 33% a 50% das crian
ças que·sofrem de deficiência grave de vitamina A morrem ou perdem a Vlsao
irremediavelmente.
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7-2. ANEXO 2 - DECRETO N9 77.116, DE 6 DE FEVEHElm DE 1976, QUE
CRIA O PHONAN; CAlU~ EM QUE OS MINISTROS POOPOEM AO PHESIDEN-
TE DA HEPÚBLICA A APROVAÇÃO DO DECHETO; E QUADRO DE CONSOLIDA-
çÃO DE DESPESAS - 1976/1979.

"O Presidente da República, usando das.atribuições que lhe con
ferem os ítens 111 e V do artigo 81, da Constituição, e.tendo em vista o
disposto no artigo 29 da Lei n9 5.829, de 30 de novenilirode 1972, e na ali
nea c, ítem I, do artigo 19 da Lei n9 6.229, de 17 de julho de 1975, DEC~
TA: Art. 19 - Fica aprovado o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição-
í>OONAN, para o período de 1976 a 1979. Art. 29 - são diretrizes gerais da
ação do Governo na área de alimentação e nutrição: I - a racionalização da
assistência e da educação na área da alimentação e da nutrição; II - o es-
tímulo à produção, armaz~nagem, transporte e comercialização de alimentos'

.básicos necessários aos programas oficiais de suplementação alimentar, me-
diante, especialmente, concessão de incentivos financeiros, fiscais e de
mercado 'aos pequenos produtores cooperativados; !II - o combate a caren--
cias nutricionais, sobretudo através de medidas preventivas; IV - o lncen
t.ivo a estudos e pesquisas para melhor ia dos padrões e das condições de
alimentação e de nutrição; V - o apoio à capacitação de recursos humanos
para os serviços técnicos referentes ã alimentação e nutríção; VI - a ex-
pansão do sistema de alimentação do trabalhador, através de concessão de
financiamentos e de incentivos .as émpresas e instituições civis de empreg~
dos e empregadores; VII - a organização de sistema integrado de.aquisição,
armazenamento e distribuição de alimentos destinados aos programas de su-
plementação alimentar. Art. 39 - O PRONANdeverá contar no período 1.~76/
1.979 com recursos no valor de Cr$ 12.490 mil~ões(a preços de 1975), dos
quais Ci$2.340 .miIhôes em 1976. Par. único ..As fontes dos recursos para o
exercído de 1976 e respectivos montantes· são os seguintes: .r - Orçamento
da União: Cr$1.700 milhões; II - sistema bancário federal, compreendendo a
atuação conjunta do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Crédito Cooper~
tivo: Cr$255 milhões; !II - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS :
Cr.$200 milhões não restituíveis, com recursos da Loteria Esportiva e Fede-
ral, obedecido o que dispõe o ítem I do artigo .39daLe~ n9 6.100, de 9 de
dezembro de 1974; IV - Financiadora de Estudos e Projetos S/A - FINEP,
'Cr$27 milhões, não restituíveis;
Distrito Federal; Cr$336 milhões';

V -.Estados, Municípios, Territórios e
VI - EmpréstÍmos e;x:temo até·o corres--

pondente a Cr$300 milhões. Art. 49 :-Os recursos orçamentários da União,na
.parte.relativa ao Ministério da Previdência e Assistência Social, no pr~
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sente exercício, correr50 por conta do Fundo de Liquidez da Previdência So
cial até o limite de Cr$283.l96.000,OO (duzentos e oiterta e tres milhões,
cento e noventa e seis mil cruzeiros). Parágrafo único. Será incluída na
proposta orçamentária para 1977 previsão de recursos destinados a ressar--
cir o mencionado Fundo das despesas de que trata este artigo. ,\rt. S9 - Ao
Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição-INAN,
de que trata o artigo 39 do Decreto n9 73.996, de 30 de abril de 1974, com
petem as funções de coordenação, acompanhamento, avaliação e controle da
execuçao do POONAN. Parágrafo único - O Conselho Deliberativo de que trata
este artigo, presidido pelo Presidente do INAN, passa a ser integrado por
representantes da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e
dos Ministérios da Agricultura, da Educação e -Cultura, do Trabalho, da Sa~
de, da Indústria e do Comércio, do Interior e da Previdência e Assistência
Social. Art. 69 - Os órgãos e entidades federais a que cabem atribuições

_relativas a compra, annanzenamento, emhalagem, transporte, distribuição e
incentivo da produção de alimentos, especialmente a Companhia Brasileira
de Alimentos - OOBAL, a Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM e
a Empresa Brasileira de Assistênc~a Técluca e Extensão Rural - E~ffiRATER,-
prestarão apoio e concederão prioridade à execução do PRONAN. Art. 79 - Na
ex~cução?o PRONAN, o INAN utilizará, para realização de trabalhos técni-
cos, pessoal espeçializado, contratado na forma prevista nos arts. 96 e 97
do Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, consoante for aprovado
pelo Presidente da República. Art. 89 - Os Ministérios executores, tanto
quanto possível , delegarão a execução das atividades previstas r» PRONAN ,
preferentemente aos Estados, Territórios e Distrito Federal. Art. 99 - O
INAN, como órgão coordenador das atividades de alimentação e nutrição, pr~

-moverá a~ redidas complementares necessárias à execução deste Decreto.
Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrario.- Brasília, em 6 de fevereiro de 1976,1559

da Independência e 889 da República."

...//. .. .

'~.M. n9 02/76 - CDS* Em 04 de fevereiro de 1976.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Temos a honra de
propor ã elevada consideração de Vossa Excelência a-minuta de Decreto ane

(*) Aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na reu-
nião do Conselho de Desenvolvimento Social - CU;, de 04 de fevereiro
de 1976.
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xa , que aprova o ,~ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PRONAN, p~
ra o período 1976/1979, desbnado a dar cumprimento ao previsto no II Pla-
no Nacional de Desenvolvimento (PND) em sua Estratégia de Desenvolvimento
Social, no que respeita à nutrição. 2. A sociedade brasileira, cada vez
mais, torna consciência da importância ft.mdamental da correta alimentação e
nutrição de grupos biologicamente vulneráveis - gestantes, nutrizes,criél:!!
ças entre O e 14 anos de idade - e trabalhadores de baixa renda. Esses
grupos, os mais diretamente atingidos por problemas alimentares e nutricio
nais, são justamente os que têm menor defesa, a despeito de sua importân--
cia na continuidade do progresso brasileiro. 3. Com a execução deste Pro-
grama tem-se em vista a redução do l1ível de pobreza absoluta que ainda pr~
valece em significativos contingentes de nossa população. 4. Ademais, o
PRONAN terá outro grande efeito econômico e'social ao apOIar, de forma de-
cisiva, o pequeno produtor.agrícola. S. Desenvolvido em articulação com
os Ministérios da Saíide, Previdência e Assistência Social, Trabalho, Educa·

.ção e Cultura e Agricultura, o PRQ.\lANidentificou um elenco de programas
e projetos que formam um conjunto integrado e coerente de atuação. 6.Cons
tam dele' os seguintes programas e projetos: I - Programade·Suplementação
Alimentar, contemplando: a) atendimento a gestantes, nutrizes e cria~ças
entre O a 6 anos; b) alimentação ao escolar de 7 a 14 anos e ao pre-esco-
lar. 11 - Programa de Apoio ao Pequeno Produtor; 111 - Programa de Ativi
dades de Apoio; IV - M3canismos de Incentivos a Programas' de Alimentação
do Trabalhador, com ênfase nos de baixa renda. 7. O PRONAN prevê a apl ic~
ção direta de recursos da ordem de C.•$12. 490 milhões, para o período de
1976/1979, sendo Cr$2.340 milhões em 1976. Esses valores elevam-se a
Cr$24.6l0 milhões e Cr$3.150 milhões, respectivamente, se computadas as. e~
tinritivas de dispêndios decorentes dos mecanismos de incentivos a Progra--
mas de Alimentação do Trabalhador. 8. O Programa de Suplementação Alimen-
tar visa a dar cobertura a gestantes, nutrizes, crianç.as entre O e 14 anos
de idade através de complementação de suas dietas alimentares. 9. Na exe-
cuçao do Projeto Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças entre O e 6
anos, utilizar--se-ão as estruturas operacionais já existentes - do INPS ,L~
g.i.ao Brasilei ra de Assis tência - LBA, da Pundaçào SESP, do RJNRUHAL, da
CNAE e da"sSecretarias de Saúde dos Estados, Territórios e DF. lO. Atra-

·vés do Projeto Alimentação Escolar procurar-seá reforçar a estrutura já
·existente da Campanha Nacional de Alimentação Escolar, que atua com as re-
des escolares estaduais e rnunicipai.s e com a comun idade . 11. O Programa

,de Apoio aó Pequeno Produtor é de importância fÚl1damental por suas implic~
ções na agricultura brasileira. Desde que é o pequeno produtor o grande

.responsável pelo abastecilTl~ntode gêneros alimentícios no Brasil, este pr~
\.
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grama, através de garantia de compra de sua produção, poderá, efetiv3men--
te, desencadear uma transformaç~o no campo brasileiro, de consequências e~
tremamente benéficas. Ademais, o programa apoiará decisivamente o forta-
lecimento de cooperativas já existentes, além de estimular o aparecimento
de novas unidades. Prevê-se para este programa entre outras as seguintes
atividades de apoio: assistência técnica, basicamente a cargo da EMBRA1~R,
crédito, através da rede bancária, e mecanismos de compra de produção. 12.
O Programa de Atividades de Apoio visa a cobrir outros aspectos da proble-
mática alimentar e nutricional de menores proporções, mas igualmente impo!
tantes. As atividades a serem desenvolvidas concentrar-se-ão nas áreas de
pesquisas e estudos, treinamento de pessoal e combate de carências nutri-
cionais específicas, mediante, entre outras modalidades, o uso de flúor
(prevenção de cáries dentárias) e de substâncias enriquecedoras em alimen-
tos (vitamina A no açúcar,' iodo no sal). 13. As medidas objetivando a me-
lhoria da alimentação do trabalhador serão desenvolvidas, sob a coordena--
ção do Ministério do Trabalho, através da ação ~rticulada de diversas enti
dades corno o SESI e SESC, Sindicatos, e das próprias empresas. 14. Caso
Vossa Excelência haja por bem aprovar a presente proposição, poderá o Con-

·selho Deliberativo do INAN incumbir-se da coordenação, controle e avalia--
ção.de desempenho referente à execução do PRONAN, em estreita articulação
com os·demais órgãos envolvidos. Aproveitamos a oportunidade para reite
rár a Vossa Excelência os protestos do nosso mais profundo respeito. JOÃO
PAULO tos REIS VELLOSO, .Mirií.st.ro Chefe da Secretaria de Planejamento; PAU-
LO DE ALM3IDA MA.QWX),Ministro da Saúàe; LlJIZ GONZAGA to NASCIMENTü E
SILVA, Min í.s t.ro da Previdência e Assistência Social; NEY.NvlIN1HAS DE BAR-
ROS BRAGA, Ministro da Educação e Cultura; ARNALro DA COSTA PRIETO, Minis-
tro do Trabalho; MAURÍCIO RANGEL REIS, Ministro do Interior; ALYSSON PAULI
NELLI, Ministro da Agricultura".

.·.1 I ...



Programa Nacional de Alimentação .e.Nutrição
. Consolidação de Despesas - 1976/1979

(Va1óres correntes de 1975 - Em Cr$1.000,00)

Subprogramas e Projetos
A NOS

TOTAL
1976 19791977 1978

1. SUPLEMENTAÇÃO ALlMENfAR 1.652.372
1.1 Gestantes,Nutrizes e Crianças

menores de 7 anos 584.500
1.2 Escolares de 7 a 14 anos 1.067.872

2 ..RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
ALlMENfOS 438,JOO

3. PJ'IVInADES DE COMPLEMENfAÇÃO E
APOIO 245.558
3 .1 Combate às Carências Nutri cio

nais 11. 099
1.523

22.763
5.009

205.164

3.2 Desenvolvimento de Tecnologia
3.3 Estudos e Pesquisas
3.4 Capacitação de Rec. Humanos
3.5 Irri.p1em.Redede Di.stri.bui.çâo:

1.882.953 2.277.400 2.847.858 8.660.583

720.441
1.162.512

1.014.400
1.263.000

1.568.581
1.279.277 ~

3.887.922
4.772.661

724.000 998.000 1.007.283 3.167.283

297.103 63.272 55.638 661.571

16.000
1.264

21.938
7.901

250.000

69.325
57.211
53.571
26.300

455.164

20.000
27.512

8.870

22.226
26.912

6.890 6.500

. T O T A L (1) 2.335.930 3.910.7792.904.056 12.489.4373.338.672

(1) Os valores desta linha pass~m'a ser Cr$3.150, Cr$4.480, Cr$7.003, Cr$9.977 e Cr$24.611 milhões quando sao
incorporadas as estimativas de dispêndios decorrentes dos mecanisnIDs de incentivo a Progrmas de Alimenta--
ção do Trabalhador.

.
N
I.D-....:.



------~------ ....•...-------------
.Programa Nacional de Al írnerrtaçâoe Nutriç~~

Fontes de Recursos. - 1976/1979
(Valores correntes de 1.975 -, Em Cr$ 1.000,00)

Usos 1976 1977 1978 1979 1DTAI..Fontes
RECURSOS DA UNIÃO 1.700.058 2.57L956 2.970.672 3.450.779 10.693.465

Orçamentários 1.217.658 2.012.950 2.350.672 2.830.779 8.412.065
Mrrnistério da Saúde - INAM 316.869 673.534 634.752 880.502 2.505.657
~tinistério da Saúde e Coordenação de
Proteção Materno Infantil 45.000 55.000 18.000 18.000 136.000
Ministério da Previdência e Assistência
Social 283.196 379.010 557.920 863.000 2.08'3.126
Ministério da Educação e Cultura CNAE 182.006 605.412 670.000 594.277 2.051.689
~tinistério da Agricultura 140.593 300.000 470.000 475.000 1.385.593
Encargos Gerais da União· 250.000 250.000

Não Orçamentários 482.400 559.000 620.000 620.000 2.281.400
B~co do Brasi1/BNCC-(Cred.Agríco1a) 255.000 324.000 390.000 390..000 . 1. 359.000
Fas-(Recursos não restituíveis) 200.000 225.000 225.000 225.000 875.000
Finep . 27.400 10.000 5.000 5.000 47.400

Outras Fontes 635.872 332.100 368.000 460.000 1. 795.972
Estados, DF,Terri tôrios e'Mmi.c.Ip ios . 335.872 332.100 368.000 460.000 1.495.972
Empréstimos Externos 300.000 . 300.000

T O T A L 2.335.930 2.904.056 3.338.672 3.910.779 12.489.437 .
N
'-D
co.
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7-3. ANEXO 3 - LISTA DE EMPRESAS CADASTRADASJUNTO i\ CNAE, COM INS
CRlÇÃO REVALID'\DA (JUNHO 1976).

1- BHERING COMPANHIA S/A. - SOCIEDADE ALIMENTrCIA;

2- PRODUTOS ALlMENT1CIOS CADORE S/A.;

3- CIA. INDUSTRIAL DE Ca~SERVAS ALI~lliNTICIAS ClCA;

4- ABEL PEREIRA DA SILVA (~r.mazém Cristal);'

5- COOPERATIVA CENTRAL ros PRODUTORES DE LEITE·-CCPL;

6- EITI - CIA. INDUSTRIAL E MERCANTIL PAOLEITI;

7- PRODUTOS ALlMENTrCIOS FLEISmMANN E ROYAL LTDA.;

: 8- CIA. PARANAENSE DE ALIMENTOS - GERMANI;

9- PRODUTOS ALlMENTlCIOS IBIÃ LTDA.;

10- ccor. CENTRAL OOS PROI?UTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA.-ITAMBE;

11- INDUSTRIALIZAÇÃO DE AMENDOIM INAM LTDA. ;

12- INDÚSTRIA DE rnOCOLATE LACrA S/A. ;

, 13- S/A., INDÚSTRIAS REUNIDAS F • MATARAZZO;
14- S/A. MASSAS ALIMBIT1.CIAS MAZZEI;

15- LATICINIOS MOCOCAS/A. ;
16- COMERCIAL DE LATICINIOS MEIER LTDA. ;
17- - ,E~ Ma3ELLE S/A. ESTABELECIMENTOS VINICULAS IND. E COM:êRCIO;

18- CYANAMIDQU1MICA 00 BRASIL LTDA.;

19- ICEBERG INDÚSTRIA E C~RCIO LTDA. ;
20- LloBRÃS - PRODUTOS 'LIOFILIZADOf, BRASILEIROS S/A.;

21- LIOTÉGJlCA QUíMICA LTDA.;
22- NUTRIMENTAL S/A. INDÚSTRIA E COMERCIO DE'ALIMENTOS;

23-· ERNESTO NEUGEBAUER S/A. ,INDúSTRIAS REUNIDAS;
24- NlJfRICIA S/A. - PRODU1DS DIEruTICOS E NUTRICIONAIS;
25- CIA. INDUSTRIAL E COML. BRASILEIRA DE PROD. ALIMENTARES NESTLÉ S/A.;
26- PRATlKA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALlMENTICIOS INSTANTÂNEOS LTDA.;

27- CEREALISTA PERNAMBUCANA;

28- SuPER MERCAOOPÃO DE AçúCAR S/A. ;
29- CEREALISTA PLANALTO LTDA.;

'30- PETISCO & MARA'S/A.;
31- PRODUTOS ALIMENTrCIOS QUAKER S/A.;
,32- S.L. ALVES S/A. INDÚSTRIA E COMERCIO;
33- SANCO - PRODUTOS ALlMENTICIOS LTDA.;
34- SÃO BRÁS - INDÚSTRIA E coMERCIO JOS~ CARLOS· S/A.;

35- fÁBRICA DE GlOCOLATES SATURNO;
36- INDOS11UA E COj\ffiRCIO DE BEBIDAS SANTA M)NICA LTDA. ;

, .
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37- SALVATORE NISTA (Armazéns S. José);
38- SPAM - soe. PRODUTORADE ALIMENTOS MANHUASSUS/A.;

39- TODDY SUCDNASA IX) BRASIL SíA. ;

40- FRIGORIFICO VERA CRUZ S/A.;
41- SWIFf ARIvDUR INDÚSTRIA E COM~RCIO S/A.;

42- WANDERS/A.;

43- CERINTER S/A.;
44- DICOCD - MEL!CIO MACHADOS/A. - IND. E CO~RCIO;

45- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DUNORrE S/A.;

46- INCOBRASA INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA S/A. ;

47- MINASA - INDUSTRIALIZAÇÃO DE MILHO E ÓLEOS VEGETAIS S/A.;

48- REFINAÇOES DE MIlliO BRASIL S/A.;
49-· OLVEBRA S/A. - INDÚSTRIA E COMfiRCIO DE <JLEOS VEGETAIS;

50- INDÚSTRIA DE ÓLEOS PACAEMBUS/A.; .
51- SANBRA-SOCIEDADE ALGOOOEIRA IX) NORDESTE BRA~ILEIRO S/A.;

52- UFE - UNIÃO FABRIL EXPOlTIAOORA S/ A~

BIBtIOTt:~\ A.SOE DE(KER

.300.
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7-4. ANEXO 4 - ESTIMATIVA 00 SALÁRIO M1NIMO MBDIO ro PAIs EM 1977.

ESTADO
(a) (b)

Participação re1ati
va na população ati Sa.1ário
va (1) Mínimo

.0,00115 868,80
0,00194 "
0,00866 "
0,00039 "
0,01959 "
0,00102 "

0,02993 787,20
0,01522 "
0,04065 r;

0,01372 "
0,02156 .11

0,05073 828,00 *
0,01570 . 787,20
0,00001 11

0,00878 11

0,07236 828,00 *

0,11914 1.106,40
0,01485 -945;60
0,11555 1.106,40
0,23258 1.106,40

0,06654 986,40 *
0,02691 11

0,07247 1.027,20
0,01608 868,80
0,02907 11

0,00632 1.106,70
Salário Mínimo Médio do País

(a) . (b)

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá

Muanhão
Piauí
Ceará

-Rio G. do Norte
Paraíba -
Pernambuco
Alagoas
Fernando Noronha
Sergipe
Bahia

Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
são Paulo
Paraná -.
Sta. Catarina
Rio G. do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

0,99912
1,68547
7,52381
0,33883

17,01979
0,88618

·23,56090
11,98118
31,99968
10,80038
16,97203
42,00444
12,35904

0,00787
6,91162

59,91408

131,81650
14,04216

127,84452
257,32651

65,63506
26,62475
·74,44118
13,97030
25,25602
·6,99245

988,91387
Conforme Censo de 1970 do IBQ~. Ob têm-se esta participação subraindo
do total da populaçã.o ativa de cada estado, a população ativa sem
rendimentos cOYreSl~ndente,_ e dividindo esta quantia pela diferença
entre o total da.população ativa do país e a população ativa sem ren
dimentos correspondente. -
Como existem duas subrcg iões , nestes estados, determinei a 1l1êdia
ar:itmética dos dois salarios para-chegar aos respectivos salários mí
nimos lnêdlos. Seria mais correto calcular mêd ias ponderadas, usando-
a população de cada 5ubregião. Esta diferença, porêm, pode ser des--
prezada, sem comprometer os rest.iltados~

.(1)-

(*)-
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7-5. ANEXO 5 - METOOOLOGIA DE PESQUISA UTILIZADA

A metodologia de pesquisa utilizada foi relativamente simples,
e para efeito de apresentação será dividida em dois subitens, a saber :

a estratégia de pesquisa
técnicas de pesquisa.

7-5-1. FSTRAT~GIA DE PESQUISA

A pesquisa teve caráter 'predominantemente exploratório,
pois parti de ideías pouco. elaboradas para chegar a uma fonnulação mais
clara e precisa do problema, o que me permitiu lançar uma hipótese central·
para o estudo.

Numa segwida etapa, com o intuito de avaliar o grau em
que a idéia de minha hipótese era conhecida, aceita e explorada pelos em
presarios, procedi a uma pesquisa .de cunho descritivo, que porém, procurou
antes verificar a ocorrência de certas variáveis, do que medir a sua inte~
sidade. Por isto, apesar do cunho descritivo, não passou.também de wn es-
tudo de caráter exploratório, que procurou acima de tudo colher idéias e
sugestões sobre o assunto, e não de~onstrar hipóteses ou mensurar eventos.

Sabendo que a pesquisa exploratória visa levantar idéias
e sugerir hipóteses que possam ser elaboradas e testadas em futuras pesqui
sás descritivas ou experimentais, temos caracterizada a orientação e o.es-
pírito deste trabalho.

Vejamos com mais detalhes do que constaram as duas pe~
quisas.

.A primeira delas, de caráter mais informal, visou basi-
camente levantar dados para a elucidação dos seguintes aspectos

a - em que medida a desnutrição é um prob Lena r no Br asiI ?

b - o que está sendo feito para resolvê-lo?
c - como funciona o nosso sistenllide produção de alimentos ?
d - como poderia ele tornar-se mais eficiente para amenizar o probl~

ma da desnutrição ?
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e - as classes baixas. além de problema social. são também um merca-
do potencial para as indústrias alimentícias ?

Os ítens de a a ~ compõem o que no relatório foi denomi
nado de Análise do Problema. subdividida nos seguintes tópicos :

I - subnutrição;
2 deficiências do nosso sistema de produção de alimentos:

agricultura e pecuaria;
- indústria de alimentos;

3 planos e programas do Governo na área de alimentação e nutrição;
4 - alimentos de alto valor nutritivo e potencialmente adequados pa-

ra as classes baixas.

E o Ítem e foi analisado no desenvolvimento da hipótese.

A coleta de dados. opDliões e material bibliografico.ne~
ta primeira fase, foi feita junto, a secretarias. min.is têr ios , instituições
de pesquisa, entidades de classe, universidades, e autoridades no assunto.

, A segunda pesquisa, partindo já de certo conhecimento
do assunto, foi efetuada junto a ,indústrias alimentícias, e teve como prin-
cipalobjetivo verificar em que medida as empresas tem'consciência dopote~
cial' de mercado das classes baixas~ se interesSâ.Jllpor ele, e tem
de comprovar este interesse.

~. -COTIu.lçoes

Além disto, a pesquisa procurou obter opiniões e suges-
'tões sobre os seguintes assuntos

entrosamento existente entre Governo e indústrias alimentícias;
como melhorar a disponibilidade de alimentos no país ?;

'a empresa estrangeira está mais capacitada para explorar'as classes
baixas do que a nacional? Teoricamente a subsidiária de empresa multina--
cional leva vantagem sobre a empresa privada nacional na exploração de no
vas oportwlidades de mercado, pelos seguintes motivos: acesso mais fácil
à inovação tecnológica; maiores possibilidades de obtenção de crédito
recursos da matriz e empréstimos externos (esta vantagem perdeu parte de
sua validade com o apoio que a empresa nacional vem-recebendo do sistema
creditício do Estado); e maior dispontbilidade de "lmow-how" administrati-
vo. Ma$. por outro lado. a vantagem tecnológica sugere a exploração de me!,
cados,queconsumam produtos mais sofisticados. por serem estes altamente de
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pendeütes de inovações tecnológicas. Portanto, teoricamente, as empresas
estrangeiras teriam melhores condições. mas menor interesse em explorar os
mercados populares.

que produtos seriam mais adequados pàra as clqsses baixas ?;
que vantagens teriam os alimentos industrializados sobre os "in na
tura", para o abastecimento deste mercado?;
qual o "marketing mix" mais apropriado para se alcançar o consumi-,
dor pobre ?

Abordarei com mais detalhes o questionário utilizado, a
seguir, quando da exposição das técnicas de pesquisa utilizadas.

7-5-2, ~aHCAS DE PESQUISA

Foram utilizadas tecnicas diferentes para as duas pes-
quisas caracterizadas acima. Vejamos como foi feita cada uma delas.

7-5-2-1. PRIMEIRA PESQUISA

Já vimos que foi ~"a pesquisa eÀ~lorntõria,
com o objetivo de levantar informações sobre o assunto enl estudo, e de su-

.gerir hipóteses que pudessem ser ·testadas em. trabalhos futuros (1) .
A coleta de dados foi dividida em duas partes:

la. - pesquisa bibiiográfica

Procedi a busca' principalmente nas bibliote--
cas da EAESP/GV, da Escola de Economia da USP, da Faculdade de Engenharia
de Alimentos da UNICAMP, e no ITAL, onde obtive informaçõe~ e dados secun-
dários sobre o assunto, que, inicialmente, para efeito de orientação, foi
dividido em quatro partes:

- problema da subnutrição;
produtos agropecuários mais expressivos no pais;

(1) - Apesar de a hipótese central já ter sido discutida e analisada no tra
balho, com base em dados secundarias, poderá ser testada no futuro em
estudos que usem de maior rigor científico ..
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- alimentos industrializados de baixo preço;
- potencial de mercado das classes ba ixas .

2a. - pesquisa de crunpo

Foram colhidas informações, tanto de caráter
primario como secundário, a partir de entrevistas pessoais, e da coleta de
material bibliografico pertinente.

o universo para esta pesquisa era composto
por quaisquer órgãos, instituições, associações, ou pesquisadores que esti
vessem de alguma forma ligados aos quatro slJb-assuntos citados acima e
a mais um quinto, referente aos esforços do Governo para melhorar o nível
alimentar da classe pobre ~ e que pudessem me fornecer dados e inforrna-

(2):çoes a respeito .

.Aamostra foi escolhida sem qualquer critério
estatístico, daJa a natureza unicamente exploratória da pesquisa, e o seu

. .' .
.intuito de apenas colher idéias e informações, sem a preocupação de lnedir

tendências ou intensidades de quaisquer variáveis predeterminadas.

Segue a relação das Eyincipais fontes pesqui- .
sadas, com a mençao aos respectivos entrevistados,' quando for o caso:

. .1 - INSTITUfO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)
.Av. Brasil, 2.880 ..:.CAMPINAS.

a) Roberto V. Cobbe - Assistente do Diretor Geral.
b) Cyro Teixeira. - Diretor da Divisão de Processamento de

Alimentos.
c) Lygia Pereira - NutricioDista.

2 - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
a) Val.demiro C. Sgarbieri Professor.

3 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
INSTITUfO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INAN) - BRA-
SILIA

(2) - Al gumas das uni.dades de amostragem não puderam ser-me úteiS
sentido, .mas o foram indicando outras fontes de dados.

neste
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a) Osmar G. Reis - Ex-Coordenador de Orientação Técnica
b) João Bapt is ta L. Filho ..Técnico.

4 - MITNISTtRIO DA AGRICULTURA
19 - Escritório Regional de São Paulo - Av. São João, 313,

159 anelar.
29 - Esplanada dos Ministérios - Bloco 8 - Brasília

,
1) Secretaria de Planejamento e Orçamento (SUPLAN):
a) Agõp Kàyáyárí

b) Luiz A. D. Valente
c) José Ramalho

5 - MINIST13RIO_DO TRABAlliO - ESPLANADA OOS MrNIS~RIOS, BRAS!-
LIA

SECRETARIA 00 BEM ESTAR SOCIAL:
a) Davi Baí.ànowskí.

6 SEr:RETARIA DO PLANEJAMENTO DA PRESIDb~CIA DA RRESIDENCIA
DA REPÚBLICA

INSTITIITO DE PLANEJAMENTO EcoNOrvrrcoE SOCIAL (IPEA):
a) Eduardo M. Kértesz - Coordenador do Setor de Saúde
b) Leandro A. Lop=s ,

7 - MITNISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTiJRA
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO CAMPAN1-IANACIONAL
DE ALIMENrAÇÃO ESCOLAR (CNAE):
19- Coordenadoria Regional no Estado de São Paulo

Rua Xavier de Toledo; 280, 79 andar
a) Lrene Pereira - Coordenadora Regional.

29- Coordenadoria Geral - Edifício Venâncio, 11,19 a.,
Brasília.
a) Coronel Hélios Perillo Fleury - Superintendente.

8 - CQ~GRESSO NACIONAL BRAS!LIA
CÃMARA OOS DEPlJfAOOS:
a) Ulysses Guimarães - Presidente Nacional do r-mB
b) Alceu Collares - Deputado R.G.S.
c) Jaison Barreto - Deputado SC ..



·307.

9 - UNIVERSIDADE NACIONAL' DE BRl\SlLIA
Departamento de Economia:
a) EIca R. Ro~enberg - Professora e pesquisadora.

10 - UNIVERSIDADE IE SÃO PAUlD '
1) 'Faculdade 'de Economia e Administração - Cidade Universi

tária.
19- Instituto de Pêsquisas Econômicas (IPE).

a) Antônio C.C. Campino - Professor
2) Faculdade de Saúde PÚblica

a) Yaro R. Gandra - Professor.

11 - DEPARTAMENTO INTERESINDICAL DE ESTATíSTICA E ESTUDOS SÓCIO
ECONOMICOS (DIEESE) - são Paulo.

12 - FEDERAÇÃO DAS COOPER4TIVAS DE TRIGO E SOJA IX) RIO GRANDE
00 SUL (FECOTRIGO) - Rua dos Andradas, Edifício Santa Cruz,
1.234, Porto Alegre.

13 - fSSOCIAç;AO BRASILEIRADAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO (ABIA)
Av. 9 de Julho, 3.452 - são Paulo.

14 - RJNDAç;AO CENTRO DE tsruros DE CO~RCIO EXTERIOR
a) Affonso Celso Pastore.,

Dentro dos órgãos acima relacionados houve
ainda contatos com outras pessoas, cuja citação pode ser dispensada., Da,
mesma forma, não foram mencionadas as fontes que não puderrun fornecer in-
formações satisfatórias. , .

A coleta das informaçóes foi feita de duas ma
neiras:

19 _ requisição de relatórios, pesquisas e outro material lTIl-

presso disponível; e
29 - entrevistas pessoais.

O material impresso foi obtido de três fonnas
.a saber, através de
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- visitas pessoais
- cartas
- telefonemas,

sendo que as visitas pessoais representaram mais de 90% dos casos. Foi
também nas visitas que procedi as entrevistas.

,As entrevistas pessoais em alguns casos nao
passaram de conversas totalmente informais. Em outros, basearam-se em
questionários, não estruturados, contendo apenas pergw1tas abertas, e adaE
tados a cada caso particular. Seguem no Apêndice 1 alguns exemplos.

Como trabalho de campo poderia citar, além
das diversas visitas realizadas em São Paulo, três viagens a Can~inas e
duas a Brasília. Não houve maiores dificuldades para chegar as pessoas in
dicadas ,sem qualquer apresentação fonnal.

A duração das entrevistas variou num interva-
lo de uma a quatro horas, estendendo-se os entrevistados por vezes além do
assooto inicialmente levantado, numa demonstração de interesse e boa vonta
de. _

E como já foi esclarecido, os resultados des-
~a pesquisa permitiram que se passasse de uma vaga' idéia sobre o assunto ,
para uma poslçao definida, conforme o mostram a "Análise do Problema" e a
hipótese central do relatório.

7-5-2~2 . SEGUNDA PESQUISA

Esta pesquisa, de características tanto des-
critivas (na medida em que buscou sentir uma tendência - do interesse das
indústrias pelo mercado popular) como eÀ~loratórias (por ter procurado ob-
ter uma série de informações, idéias e sugestões dos empresários), teve

.seus obj etivos já estabelecidos acima, quando da definição da estratégia -
,utilizada.

-Sabemos que o universo de uma pesquisa e o
'conjunto de entes'portadores da característica que se deseja estudar. E a
característica a ser estudada neste caso era o interesse das indústrias a-

,limentlcias pelo mercado popular.
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Em princípio o universo seria composto pelo
conjunto das indústrias do ramo alimentício (excluídos os setores de fWllos
e bebidas por motivos já expostos). Dada, porem, a natureza do meu traba
lho, limitei o universo as empresas produtoras de alimentos de consumo fi-
nal, de porte médio ou grande, ou então as especializadas no fornecimento
de alimentos enriquecidos para cons~o popular, porque pressuponho existir
nestes casos maior probabilidade de sucesso na eventual exploração desta,
nova oportunidade de mercado. E os resultados n~straram que o pressuposto
ê verdadeiro.

Foi justamente pela natureza exploratória da
pesquisa, buscando resultados mais qualitativos do que quantitativos, que
se fez possível a limitação das empresas amostráveis.

Quanto a or igem, tanto" as empresas privadas
nacionais como as subsidiárias de TIRlltinacionais foram incluídas no univer
so. O-Iáinclusive o interesse, como já foi mencionado, em levantar possí--
veis diferenças no comportamento presente ou futuro das duas categorIi:a$de
.empresas). Pelo que me consta, não existem no ramo empresas estatais.

A amostra utilizada foi do tipo não-~robabi--. .

como nao poderia deixar de ser~ em decorrência do tipo de pes-
quisa - e as unidades de amostragem foram escolhidas de acordo com o· crl
terio "conveniência". Sabemos que este tipo de amostra não pe rmi te medir
o erro dos resultadôs, nem tampouco estabelecer um intervalo de confÍança
para os mesmos. Mas como o próprio nome o diz, é uma amostra extremamente
convenlente·de ser levantada, pois pennite a seleção de empresas.as quais
se tenha fácil acesso, e que se imagina disporu1am das informações procur~
das.

Além do mais, nao se desejam fazer inferên-
·cias estatísticas que justifiquem a adoção de amostras que partam de crite
rios científicos.

Dentro destes critérios foram selecionadas do
ze empresas - nao foi feito nenhum cálculo de tamanho de amostra, que se-
ria injustificável a esta altura, sendo o número de empresas pesquisadas -
considerado suficiente para se obterem as i.nformaçôes desejadas - das
quais foi possível entrevistar dez, com resultados satisfatórios.

Segue a lista ·das empresas pesquisadas, com
os respectivos D1formantes
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1 - CO~WANHIA INDUSTRIAL DE CONSERVAS ALIMENTIcIAS CICA
Pedro Carlos C. de Andrade ~ Diretor Comercial

2 - !'.UTRIME.NTALSI A. - IND. E CO~-tnRCIODE ·ALIME'ITDS
Rodrigo Costa da R. Loures - Diretor.

3 - REFINAÇOES DE MILHO BRASIL LTDA~
Wilson Lima - Gerente de P'ioduto

4 - COMABRA - COMPANHIA DE ALIME'ITDS 00 BRASIL SI A.
Eduardo Buarque de Almeida - Diretor de Marketing.

5 INDÚSTRIAS GESSY LEVER S/A. - DIVISA0 DE PRODUTOS ALIM8~r
CIOS VAN DEN BERGH
Antonio Carlos Zil10 - Gerente de Grupo de Produtos.

6 - GRUPO INDUSTRIAL TODDY 00 BRASIL
Edward Riggs-Miller - Presidente.

- 7 - CDMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE PRODUTOS
ALIMENTARES - NESTL~.
Sérgio Alves Braga _.Chefe de Novos Produtos.

8 - SI A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. lvíATARAZZO
Roberto L. B. Penteado - Gerente de Pesquis a e Desenvolvi-
mento .

. .I

9 - CIA. INDUSTRIAL E MERCANTiL PAOLETTI~ETTI
Allan Kardec Ribeiro Filho - Gerente de Produtos.

10 INSTITIITOADVENTISTA DE ENSINO - PRODUTOS SUPERBOM
Joel Zukovski .- Gerente Indus.trial.

Estruturei um questionário único, composto
especialmente de perguntas abertas, dentro do intuito, justamente, de bus-
car opinIões.e sugestões dos entrevistados - Apêndice. 2.

O questionário cóntém 33 questões que visarrun
basicamente o seguinte
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Perguntas de 1 a 6: caracterizar a empresa e o entrevistado;
Perguntas de 7 a 9:· verificar a sensibilidade da empresa a novas opor

tunidades de mercado;
Perguntas de 10 a 13: identificar o entrosamento existente entre in-

dústria e Governo;
Pergw1tas de 14 a 16: colher sugestões sobre.a possibilidade de se au

mental' a disponibilidade de alimentos no país;
Perguntas de 17 a 18: obter a opinião dos entrevistados sobre o merca

do popular;
Pergunta 19: verificar que tipo de indústria tem, na opiniao dos en--

trevistados, melhores condições de explorar· comercialmente as classes bai-
xas;

Perguntas de 30 a 23 e 25: ver que alimentos industrializados pode-
riam ser obtidos a baixo custo, de que forma, e em que circunstâncias se-

.riam mais indicados para a alimentação das classes bai~s do que os alimen
tos "in natura";

Perguntas 24 e de 26 a 30: colher sugestões sobre possíveis caracte-
rísticas de um "marketing mix" para o mercado popular;

Pergunta 31: obter informações adicionais;
Pergunta~: ver se a empresa já tem planos para o mercado popular;
Pergunta 33: conseguir indicação de outra empresa que pudesse ser pe~

quisada.

Busquei assL~ informações que atendessem a to
dos os objetivos a que se propôs a pesquisa.

Mas gostaria de ·deixar bem claro que as entre
vistas buscavéllIlbasicamente os pontos de vista dos entrevistados, dada a
sua experiência profissional, e não o das empresas correspondentes. Esta
tática taniliemfacilitou a obtenção das informações, pois os executivos nor
ma lmen te estão mais propensos a opinar em nome próprio do que em nome da

.empresa, onde a responsabilidade ê maior -.
As entrevistas sempre foram marcadas por te1~

fone, e tiveram uma duração que variou de wna hora e meia a tres horas.

I·
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APENDICE 1

Questionários que orientaram as entrevistas, junto a algunlas fontes pesqui
sadas :

1) - O\MPANHA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1- Quais os óbjetivos da CNAE, qual seu programa e quais as suas a-
tribuições ?

2- Dados sobre o que já foi realizado, e suas metas para o futuro.
3- Quem são os fornecedores de alimentos, e como são selecionados?
4- Quem define os tipos de alimentos a. serem utilizados? Com base

em que critérios?
5- Quais as empresas cB;dastradas ?
6- As empresas alimentícias tem se interessado pelos mercados cria--

dos pela CNAE? Mais as de capital'privado nacional, ou estran-
geiro ?

7- Qual tem sido a reação .das empresas tradidonais do ramo?
8- Que produtos são consumidos? Em que quantidades ?
9- Quais tem sido os gastos com'estes produtos nos últimos anos '?

10- Que novos produtos estão sendo estudados para a utilização pela
CNAE ?

11- Quais são, na sua opinião, as principais deficiências do nosso
sistema de produção de alimentos (agricultura ~ indústria) ? Corno
poderiam melhor ser eliminadas ?

2) - PROF. Y.AOO GA"JDRA

1- Quais as principais deficiências nutricionais de nossas .classes
baixas?

2- 'ComO poderiam ser eliminadas ?
3- Que medidas deveriam' ser tomadas pelG estado, pelas indústrias do

ramo alimentício, e pelos agricultores?
.4- QUe produtos deveriam ter 'seu consumo incentivado?

.1 •
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5- Que diretrizes deveriam nortear o desenvolvimento de novos produ-
tos 'alimentícios pelas empresas ?

3) - PROF. AFFONSO CELSO PAS1DRE :

1- Dentro da recente preocupação do Governo em melhorar os níveis a-
limentares da população brasileira, que medidas sugere devessem,
ser adotadas? (pelo Estado, pelas indústrias do ramo; em re1a--
ção à agricultura (novas culturas, novas técnicas, etc.), ao de-
senvolvimento de novos produtos basicos, ou ao seu enriquecimen--
to) •

2- Quais as principais deficiênciaS do nosso sistema de produção de
alimentos (agricultura e indústria) ?

3- Como poderiam estas deficiências melhor ser eliminadas ?
4- Qual, de acordo com as potencialidades do país, seria a melhor

maneira de melhorar os níveis alimentares de nossas classes bai-
xas ?

S-Discutir o Decreto-Lei que crla o PRONAM.
6- Pontos a comentar:

habitos alimentares
_ classes baixas representam mercado 'para as empresas do ramo? '

7- Empresas de capital privado nacional, ou estrangeiro tem maior ln
teresse ou melhores condições de explorar novas oportunidades, em
especial as surgidas com o PRONAM ?

8- Exemplos de novos produtos.
9- .Dentro das potencialidades do Brasil, que produtos deveriam' ter'

~ior participação na dieta do nosso povo? Qual a produção no
Brasil destes elementos? Esta produção poderia ser expandida ?
Qual o consumo per capita no Brasil; comparado com o de outros

.,palses ?

4)- INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
1- O que é o ITAL, como funciona, quais'são suas atividades?
2- Que tipos de pesquisas tem sido encomendadas pelas empresas? Es

tas pesquisas tem sido postas em prática ?
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3- As pesquisas financiadas pelo Governo e publicadas pelo ITAL tem
sido aproveitadas pela indústria?

4- Quais seriam, na sua opinião, algumas providências a tomar, para
minorar o problema alimentar de nossa população (classes baixas -
principalmente) ?

5- Os objetivos do PRONAM são viáveis.? Poderia haver alguma alter~
ção ?

6- Que medidas sugere, devam ser adotadas para que estes objetivos -
possam ser alcançados ?

7- Quais as principais deficiências do nosso sistema de produção de
alimentos (agricultura e indústria) ?

8- ComO po~eriam estas deficiências melhor ser eliminadas ?
9- Quais tem sido as principais colaboraç0es do ITAL, para obter um

melhor nível alimentar para a nossa população? (Sugestões fei-
tas a partir das pesquisas) •.

10- Entre os resultados das pesquisas aqui efetuadas, provavelmente
:xistem ~uitas sugestões de produtos novos ou enriquecidostde no
vos metodos e culturas agrícolas. Seria possível obter alguns
destes resultados, que sejam considerados de grande utilidade?

11- Teriam alguma sugestão geral a fazer aos empresarios do ramo ali-
mentício, no que diz respeito a se alcançar o objetivo social de
elevar o padrão alimentar da população brasileira ?

. \

5)- INAN, MINIS'ffiRIODA AGRICULTURA, IPEA e OurROS 6RGAoS 00 GOVERNO

1- Qual a política do Governo no que diz respeito ãalimentação ?
Planos, objetivos, metas.

2- Às empresas alimentícias caberia que papel dentro deste contexto?
O que se espera delas? Foram-lhes 'feitas imposições?

3- Existe dialogo' entre empresa alimentícia e Governo, no sentido de
unificar objetivos, e de obter colaboração mútua? Que medidas
já fora~ tomadas neste sentido ?

-4- Qual foi a reação dos. empresários do ran~ ã política de alimenta-
ção recentemente lançada ?

5- Existe a necessidade de um maior entrosamento entre a política de
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produtos das empresas e o PRONAN? Se sim, que medidas poder-iam
ser ou deveriam ser tomadas para que isto pudesse ser alcançado ?

6- Como as classes baixas poderiam vir a ser um mercado lucrativo pa
ra o empresário? Existe algum programa de incentivos para as
empresas alimentícias que derem maior atenção a estes segmentos -
do mercado ?

7- Quais as principais dificuldades para se alcançarem os objetivos'
do PRCNAN? (hábitos alimentares, produtos baratos, despertar o
interesse pelos mercados de baixa renda, baixa renda dispcnível,
produção agrícola deficiente, etc.).

8- •.O Gov.erno fornece resultados de pesquisas as empresas, para
es.tas lancem novos produtos ?

que

9- Qual o esquema montado para a·execuçao do PRONAN, para a sua ope-
racionalização? Corno se pretende atingir as crianças pré-escol~
res e os não trabalhadores --- esposas que nao trabalham, princi--
pa1mente gestantes e nutrizes? Como atingir o pequeno agricul--
tor para possibilitar-lhe o aumento de renda?

10- .Que empresa tem melhores condições' ou maior interesse em aprovei-
tar as oportunidades de mercade surgidas com o PRONAN, a de cap~
tal privado nacional, oli a de capital estrangeiro? Por que?

.11- Qual a produção e o consumo brasileiros dos seguintes produtos em
1975 e quais as projeções para 1976: soja, trigo, milho, carne,
feijão. Qual o consumo per capita destes mesmos produtos no Bra
si1 comparado com o de outros países ?

-12- Por que no Brasil a farinha de trigo e mais barata do que a fari-
.nha de soja ?

13- Por que o trigo nacional tem um custo superior ao trigo importado?
14- Subsídios dados as diversas culturas.



·316.

APE.t\IDlCE 2

QUESTIONÃRlO'Q5MPRESAS)

1. NCME DA EMPRESA:

2. NOME 00 ENfREVISTAlX>:
4. ~ EMPRESA DE CAPITAL:

a) privado nacional () \
b) estrangeiro ( )
c) joint-venture ( )

5. FATURAMENTONOS OLTIMJS 3 ANOS:

a) 1974:
, b) 1975:'

c) 1976: (estimado)

3. CARGO:

, '. . -

6. QUAIS AS PRINCIPAIS LI~ DE PRODUTOS DA EMPP..ESA, E A QUE MERCAIDS SE

IESTINAM RESPECTIV.AMFNIE, EM rsreos DE NlVEIS DE RENDA ?

7. A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA EXISTENTE NO BRPSIL IMPOE ou SUGERE ALGUMA CA-

RACTERIsTlCA ESPECIAL À POLITICA DE NOVOS PRODUTOS ?

8. QUANTO'A NOVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO, EM TERMOS DE NOVOS MERCAOOS(I!i

1ERt~OS), AmA, QUE:

a) existem muitas ( )
" 'b) estâo aurnentando( )

Não ( )

Não ( )

9.A EMPRESA GOSTA DE SER PIONEIRA NA EXPLORAÇÃO DE NOVAS OPORfUNI DADES,OU

PREFERE QUE OUTRPS DEEM O PRIMEIro PASSO '?

10 •. EXISTE ENTROSAMENTOENTRE AS INDÚSTRIAS DO CAMPO ALtMENTlcIO E O GOVE,R-

NO? HÃ DIÁLOGO ?

11. A EMPRESA PROCURA BUSCAR NOVAS OPORTUNIDADES JUNTO Â INSTITUTOS DE PES- .

QUISA COM) O ITAL, OU JUNTO AO OOVERNO? COMENTAR •.•

12. O QUE AGIA 00 PRONAN E DE OUTROS PROGRAMAs ALIMENTARES 00 OOVERNO ? sÃO
'REALISTAS? FAVORECEMALGUtJvl? DEVERIAM SER MJDIFICAOOS? Cm,O?

13. A EMPRESA JÁ FORNECEU, FORNECE, OU TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE PRO-

GRAMASALIMENTARES 00 GOVERNO? CÜi\1ENTAR.

14. rnDE ESTÃO AS PRINCIPAIS FALHAS 00 NOSSO SISTEMA DE ProDUÇÃO DE ALIMEN-
Ta> (AGRICULTURA E INDÚSTRIA) E (DMJ POIERIAM MElHOR SER ELIMINADAS ?
CITAR AS MEDIDAS QUE DEVERIAM SER TOMADASA CURTO E A LONGO PRAZO.

. )
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15. a; INTERMEDIÁRIOS TEM CONTRIBUIoo POSITIVA OU NEGATIVAMENTE PARA A DIS

TRIBUIÇÃO EFICIENTE (RAPIDE.Z, DIRJSÃO, usro) DE ALIMENTOS ?

16. QUAIS PS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES ALIMENTARES QUE DEVERIAM SER EXPW

RJ\DAS E INCENTIVADPS NO BRASIL ?

17. O QUE O SR. AGIA DO MERCAOOCOMPOSTO PELOS CONSUMIooRES QUE GANHAM DE

1 a 5 sALÃRIos MINItvDS ?

18. ~'UM MERCAOOATRAENTE PARA PS INDÚSTRIPS ALIMENT!CIPS ?

a) Sim () Por que ?

b) Não () Por que ?

Poderá se-lo no futuro ?
O que seria necessário para isto ?

19. ALGUM TIPO DE INDÚSTRIA EM PARTICULAR TEM MElliORESCONDIÇOES DE EXPLO-

RAR ESTE MERCAI·J? POR QUE ?

, 20. QUE TIPOS DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZAOOS SERIAM OS MAIS INDICAOOS PARA
ESTE MERCADJ, EM TERtvDS DE PODEREM CONCORRER COM PRODUTOS "IN NATURA",

NO PREÇO, E AINDA SEREM INTERESSANTES PARA PS EMPRESPS ? 'ISTO SERIA

POSS!VEL ?

21. POR QUE PS EMPRESPS NÃO LANÇAMALIMENTOS UTILIZANDO PRODUTOS AGR!COLPS
, ' MAIS NUTRITIVOS E BARATC6 CCMJ A SOJA? (PROBLEMAS DE I-lABITOS ALIME.N- '

TARES? FOI FEITA ALGl1v1APESQUISA DE MERCAOO? ONDE, COMJ, QUANDO ?)

22. vE ALGUMA FORl\1ADE BAIXAR O CUSTO DE ALGUNS ALIMENTOS BÁSI CDS? QUE
FATORES PoDERIAM CONCORRER P/ISTO? (ECONOMIPS DE ESCALA, INTEGRAÇÃO

" VERTICAL, GARANTIA DE COLOCAÇÃO DA ProDUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO MAIS EFICIEN

TE, ETC.).

23. EM 'QUECIRCUNSTÂNCIPS OS ALIMENTOS 'INDUSTRIALIZADa; PODERIAM APRESEN-
TAR VANTAGENS NO, ESFORÇO DE MElliORAR A ALIMENTAÇÃO DAS CLPSSES BAIXAS

NO BRASIL, EM RELAÇÃO AOS PROwrOS "IN NATURA" ?

24. QUE TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERIA SER UTILIZADA PARA ESTE MERCADO ?

, 25. NO QUE DIZ RESPEITO A HÁBITOS ALIMENTARES, QUE MEDIDAS DEVERIAM SER
, TCMWAS PARA A SOLUÇÃO 00 ProBLEMA ALIMENTAR M) BR.l\SIL ?

,26. EM TERMJS DE MARCA, O QUE SERIA INTERESSANTE t:AZER PAJ~ ESTE ivlERCAID ?

'27. NA SUA OPINIÃO, DE QUE FORMA PODER-SE-IA CONSEGUIR COM QUE A EMBALAGEM

NÃO ENCARECESSE ESTES PRODUTOS ?

28. DE QUE FORMA PODERIA l1v1A INOOSTRIA ALIivlENTrCIA CONSEQJIR GRANDE PENE-"
TRAÇÃO NESTE MERCAOO, PARA PODER USUFRUIR DE ECONOMIAS DE ESCALA ?

\ '
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29. A EXPLORAÇÃO IX) MERCAOO RURAL SERIA IN1ERESSANTE E VIÁVEL ?

30. QUE TIPO DE PROM)ÇÃO SERIA MAIS INDICADA PARA OS MERCAJJC6 POPULARES 00

BRASIL ?

31. HÁ MAIS ALGUM ASPECTO IMPOIITANfE PARA ESTE MERCADO QUE GOSTARIA IE

RESSALTAR ?

32. A SUA EMPRESA JÁ TEVE OU TEM ALGUM PLANO PARA ESTE MERCAOO ?

33. PODERIA ME INDI CAR OlITRA' EMPRESA ONDE EU POSSA OBTER INroRMAÇOES SOBRE

ESTE MERCAOO ?

\ .

\ -
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