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Introdução
Consideramos que o problema central do mundo não é a pobreza, mas
sim a riqueza concentrada nas mãos de poucos. Em razão disso, este
trabalho se propôs a compartilhar ideias e apresentar dados sobre a
concentração de riqueza no sistema alimentar, ou agroalimentar, isto
é, dentro da organização de produção, circulação, processamento e
consumo de alimentos e bens agrícolas.
As políticas neoliberais que desmontaram diversas economias, como
no caso da América Latina, também acarretaram na liberalização
dos mercados agrícolas, especialmente nas últimas duas décadas.
Como consequência, vários países do mundo colocaram em risco
a sua capacidade de produzir produtos básicos ao apostarem no
livre mercado como promotor do princípio regulador da vida e
também da segurança alimentar dos povos. Isto gerou grandes
impactos nos sistemas alimentares e na soberania alimentar, tais
como a transnacionalização de empresas do setor e uma profunda
concentração produtiva nas mãos de poucos grupos, tanto nos
mercados de insumos e processamentos como na comercialização
internacional e no mercado varejista.
Atualmente um reduzido número de corporações controla etapas
fundamentais das cadeias agroalimentares, fazendo com que a
alimentação seja o vetor que possibilita que grandes fortunas se
avolumem. Se a alimentação é um direito, o acesso à informação acerca
destes movimentos também é. Esta pesquisa está divida em duas
partes: a primeira apresenta uma análise dos aspectos supracitados
em nível nacional, e a segunda foca nas realidades da cidade e do
estado do Rio de Janeiro.
Boa leitura!

6

Panorama nacional: o
papel das empresas
internacionais e outros
aspectos no sistema
agroalimentar brasileiro
1. O que queremos dizer com a
expressão sistema (agro)alimentar?
Os estudos sobre a agricultura nos remetem a um tempo histórico
milenar. Os recursos genéticos vegetais são uma herança da
humanidade há mais de 10 mil anos (CARVALHO, 2013, p.39) e a
história da agricultura revela, em si, a própria vida dos vários povos
do mundo e suas culturas. As plantas sempre forneceram alimento,
combustível, abrigo e remédios. Além destas, desempenhavam e
desempenham funções primordiais em dinâmicas dos ecossistemas
nos quais estão inseridas, tais como o controle da taxa de erosão e a
regulação da quantidade de dióxido de carbono e oxigênio presentes
no ar (LAWS, 2013).
Vivenciamos, atualmente, uma continuada perda da memória
biocultural, uma sabedoria milenar de valor imensurável (TOLEDO,
2015). A dinâmica da globalização, que se acentuou nas últimas
décadas, trouxe transformações profundas na forma como produzimos,
processamos, vendemos, compramos e manipulamos os alimentos
e, portanto, como nos alimentamos. A monocultura, cuja marca é a
homogeneização e a consequente perda de variedades genéticas, (re)
produz configurações atuais dos padrões alimentares mundiais.
7

Qual a origem dos
principais produtos
consumidos pela
população brasileira?

Conforme Davis
& Golberg (1957) e
Malassis (1973).
1

Sobre este
tema, é comum
acharmos em
textos, pesquisas e
notícias dois termos:
biocombustíveis e
agrocombustíveis.
O conceito
agrocombustivel
busca enfatize que,
em que pese o
caráter “renovável”
da produção de
energia a partir de
produtos agrícolas
como cana e milho,
esta produção
também acarreta
em impactos
socioambientais,
como disputas
fundiárias,
desmatamento e
aumento no preço
de alimentos.
2
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É claro que em um
país extenso e diverso como o Brasil há muitas variações nos hábitos
alimentares
nos
estados e nas regiões. Felizmente!
Ainda assim, de forma geral, podemos
destacar o arroz, o
feijão e a mandioca
como três itens bastante característicos
da dieta brasileira.
Você sabe a origem

de cada um?
O arroz é a base de uma das culturas
alimentícias mais importantes do mundo. É nativo da Ásia e é o cereal continuamente cultivado mais antigo. Já a
mandioca é utilizada como alimento
desde as civilizações pré-colombianas.
Há muita discussão sobre de qual região dos trópicos americanos a mandioca é proveniente. Por sua vez, a
origem do feijão é múltipla e sua domesticação ocorreu principalmente na
região da Mesoamérica e nos Andes
(PORTO-GONÇALVES; ALENTEJANO,
2009; CREPALDI, 1992; LAWS, 2013).

Entendemos por sistema agroalimentar a soma total de operações de
disponibilização de insumos, produção nas unidades agrícolas, armazenamento, transformação/processamento industrial e distribuição de
alimentos1. A adesão do prefixo “agro” busca enfatizar a produção agrícola que se acentuou, sobretudo na última década, tendo como objetivo não a alimentação da população, mas sim a produção de energia2,
como, por exemplo, a produção de etanol no Brasil e de milho nos Estados Unidos da América (EUA).
Podemos identificar a existência de distintas dinâmicas dominantes
do sistema agroalimentar, ou seja, de distintos regimes alimentares3.
Quando falamos aqui de regime não se trata de dieta para emagracer,
mas sim de como se dá e quem organiza a regulação do sistema alimentar. O primeiro regime alimentar durou dos anos 1870 a 1930, quando
havia a importação de bens alimentares tropicais, como grãos advindos
de colônias para a Europa. Um segundo regime compreendeu as décadas de 1950 até 1970, e reorientou fluxos de alimentos dos Estados
Unidos para países aliados do chamado “Terceiro Mundo” pós-colonial.
É nesta época que ocorre a Revolução Verde a partir da exportação do
modelo estadunidense. Por fim, há o debate sobre um terceiro regime
alimentar que se iniciaria na década de 1980, persistindo nos dias atuais.
Ele seria caracterizado pelo aprofundamento dos processos predecessores, incorporando novas regiões à cadeia de proteína animal e coloca
a indústria de processamento em posição de destaque.

Revolução...
Verde?

Intensificando
o
processo de mecanização do campo,
presente mais vigorosamente nos países
desenvolvidos mas
também em alguns
setores limitados dos
países em desenvolvimento, a Revolução
Verde marcou a agricultura no mundo, a
partir dos anos 1960.
Base ideológica do
modelo do agronegócio (MENDONÇA,
2013, p.96; MAZOYER
& ROUDART, 2010, p.
27), a Revolução Verde fundamenta-se na
seleção de variedades
com bom rendimento
potencial e na ampla
utilização de insumos
químicos, como fertilizantes e agrotóxicos.
Em muitos países, os
poderes públicos favoreceram – e ainda
favorecem – intensa-

mente a difusão deste padrão, ao
elaborarem políticas públicas que incentivam a conversão produtiva para
este modelo, a partir de, por exemplo, subvenções aos insumos, bonificação dos juros de empréstimo e
investimento em infraestruturas relacionadas a este modelo de produção
(MAZOYER & ROUDART, 2010, p.29).
No Brasil, a adoção deste paradigma
esteve atrelada ao que alguns autores chamam de Modernização Conservadora. Este conceito busca ressaltar que a incorporação de novas
técnicas e tecnologias no campo associou-se à permanência da estrutura social existente no campo brasileiro. A Modernização Conservadora
reforça no campo a separação entre
a massa de agricultores/as e produtores/as e o controle dos meios de
produção, mantendo, assim, um caráter desigual na estrutura fundiária
brasileira, mesmo com a incorporação técnica no campo. Esta estrutura
é uma marca histórico-social do capitalismo brasileiro. Não é uma questão meramente técnica.

O estudo dos regimes alimentares nos permite compreender, dentro da perspectiva histórica e geográfica, o papel da agricultura e dos
alimentos na dinâmica do capitalismo internacional. Há um debate
sobre o possível aprofundamento do regime alimentar baseado nas
corporações, onde a gestão da segurança alimentar ficaria nas mãos
das corporações transnacionais, e não dos Estados. Tanto nos níveis
da produção como da comercialização, assistimos a transformações e
reestruturações radicais.As gigantes corporações da alimentação e do
varejo transformaram as formas de regulação dos alimentos em nível

Para entender
os movimentos
no sistema
agroalimentar,
partimos do
conceito de regimes
alimentares.
3
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global, tornando-as essencialmente privada, e não pública (GOODMAN
& WATTS, 1997, p.3).
No mercado global, a produção agroalimentar também tem caráter
mundial. Neste contexto ocorre a hegemonia de empresas internacionais em setores como a produção de agrotóxicos e sementes e a
comercialização internacional, as chamadas tradings, ou empresas
comerciais exportadoras, em português. Monsanto, Bayer, Syngenta,
ADM, Bunge, Cargill, Yara são alguns exemplos. O sistema agroalimentar mais parece uma sopa – nada nutritiva – de letrinhas, siglas e palavras estrangeiras.
O processo de reestruturação do sistema agroalimentar pode ser
compreendido em sentido múltiplo, na medida em que se desenrola
de forma distinta a depender do país, do setor produtivo e das demais especificidades. Porém, é possível identificar interconexões que
ligam estas dimensões, como a produção e a circulação de commodities agrícolas baseadas em altas tecnologias e na economia financeira.
A posição central de grãos no sistema alimentar
tradicional tanto humano como animal, sua nãoperecibilidade e a consequente capacidade de
armazenagem e transporte e a centralização e
especialização da produção de grãos na consolidação
do sistema alimentar mundial – todos estes fatores
contribuíram para consolidar o complexo de grãos,
que veio determinar a própria natureza do sistema
alimentar, ancorando-o em torno da reprodução
de produtos e de sistemas de produção específicos
(WILKINSON, 1985, p.16).

A padronização alimentar reflete e condiciona esta reorganização global na agricultura. Estas transformações também se caracterizam pelo
processo de integração intrassetorial – ou seja, implica no entrelaçamento dos setores industrial, financeiro e de serviços (MCMICHAEL, 2009, p.4). Enfim, novas estratégias corporativas emergiram,
os mercados ganharam importantes feições regionais e globais e os
sistemas de produção e distribuição perceberam uma intensa inter-relação entre capital local e transnacional, implementando inúmeros
casos de fusões e aquisições de capital. Mais adiante aprofundaremos
este tema.
Este retrato do sistema agroalimentar contemporâneo nos faz afirmar
a permanência da questão agrária, no contexto da economia política,
seja no sentido de pensar o desenvolvimento do capitalismo agrário
10

e o lugar das populações rurais neste embate de forças, seja devido
à competição do mercado que tende ao aumento da concentração
fundiária, de lucros e de poder, seja para avaliar a acumulação e os
fluxos de superávit e, especialmente, as ligações entre agricultura e indústria. Vandana Shiva, uma importante militante ecofeminista define
este regime alimentar como “ditadura do alimento”, para destacar
o protagonismo das corporações no atual sistema: “o chamado livre
comércio trouxe a liberdade para as corporações, mas não para as
pessoas. As corporações estão escrevendo as regras e se tornando os
governantes”4. Ideia semelhante é apresentada no Guia Alimentar para
a População Brasileira, publicação realizada pelo Ministério da Saúde:

“Inimiga número
um dos transgênicos, física indiana
denuncia ditadura
da indústria alimentícia”. Folha de São
Paulo, 2013. Disponível em http://bit.
ly/2FHgnxC
4

[...] estão perdendo força sistemas alimentares
centrados na agricultura familiar, em técnicas
tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do
solo, no uso intenso de mão de obra, no cultivo
consorciado de vários alimentos combinado à
criação de animais, no processamento mínimo dos
alimentos realizado pelos próprios agricultores ou
por indústrias locais e em uma rede de distribuição
de grande capilaridade integrada por mercados,
feiras e pequenos comerciantes. No lugar, surgem
sistemas alimentares que operam baseados em
monoculturas que fornecem matérias-primas para
a produção de alimentos ultraprocessados ou para
rações usadas na criação intensiva de animais. Esses
sistemas dependem de grandes extensões de terra,
do uso intenso de mecanização, do alto consumo de
água e de combustíveis, do emprego de fertilizantes
químicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e
antibióticos e, ainda, do transporte por longas
distâncias. Completam esses sistemas alimentares
grandes redes de distribuição com forte poder de
negociação de preços em relação a fornecedores e a
consumidores finais (BRASIL, 2014, p. 19-20).
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Segurança Alimentar
e Nutricional e
Soberania Alimentar

A Segurança Alimentar e Nutricional, enquanto
estratégia ou conjunto de ações,
deve ser intersetorial e participativa,
e consiste na realização do direito
de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos
de qualidade, em
quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso
a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares
promotoras
da
saúde, que respeitem a diversidade
cultural e que sejam
ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.
O modelo de produção e consumo de alimentos é fundamental para a garantia de
segurança alimentar e
nutricional, pois, para
além da fome, há insegurança alimentar
e nutricional sempre
que se produz alimentos sem respeito ao
meio ambiente, com

uso de agrotóxicos que afetam a saúde
de trabalhadores/as e consumidores/as,
sem respeito ao Princípio da Precaução,
ou, ainda, quando há ações, incluindo
publicidade, que conduzem ao consumo de alimentos que fazem mal a saúde ou que induzem ao distanciamento
de hábitos tradicionais de alimentação.
O conceito abrange, assim, a questão
agroalimentar, a produção de alimentos
suficiente para o consumo da população e a reforma agrária como uma alternativa para alcançar esta produção. A
alimentação é um direito humano.
A Soberania Alimentar é um princípio
crucial para a garantia de segurança alimentar e nutricional e diz respeito ao
direito que têm os povos de definirem
as políticas, com autonomia sobre o
que produzir, para quem produzir e
em que condições produzir. Soberania
alimentar significa garantir a soberania
dos agricultores e das agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, sobre sua cultura e
sobre os bens da natureza.
Para mais informações:
http://www4.planalto.gov.br/consea/
acesso-a-informacao/institucional/
conceitos
http://www4.planalto.gov.br/consea/
publicacoes/cartilha-losan-portugues
http://ideiasnamesa.unb.br/upload/
bibliotecaIdeias/1391606568Caderno_
Seguranca_Alimentar.pdf

Nas próximas páginas buscaremos desvelar um pouco esta organização sistêmica e quem lucra com esta forma hegemônica de produção
e comercialização de alimentos.
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2. O que o Brasil tem a ver com isso?
Podemos considerar que o sistema agroalimentar brasileiro apresenta
uma inserção internacional secular, visto que o sistema colonial
explorador baseava-se na agroexportação. Todo o processo de
constituição de Complexos Agroindustriais da segunda metade
do século XX teve dimensões internacionais, ainda que contasse
fortemente com o capital nacional e o papel ativo do Estado. Porém, é
possível afirmar que a partir dos anos 1990 e especialmente dos anos
2000 esta inserção global do nosso sistema agroalimentar alcançou
patamares nunca antes vistos.

O que são
Complexos
Agroindustriais

Em consonância
com o paradigma da Revolução
Verde, outro processo que marca
a
Modernização
Conservadora
é
a formação dos
Complexos Agroindustriais (CAI). Assim, sobretudo no
final dos anos 1960
e início da década
de 1970, é a Revolução Verde e os CAI
que, amparados na
centralidade do Estado, marcam com-

plementarmente uma primeira grande
onda de modernização do campo brasileiro. Assim, as mudanças técnicas verificadas neste processo consolidaram
um novo modelo marcado pelo estreitamento da agricultura, por um lado,
com a indústria produtora de insumos
e bens de capital agrícola e, por outro
lado, com a indústria processadora de
produtos agrícolas, a agroindústria. O
termo ressalta a impossibilidade de
explicar a agricultura de forma isolada das outras atividades. Apesar de ter
como foco principal a agricultura, este
processo de modernização vai além e
influencia todo o uso do território em
questão.

Atualmente, o Brasil é um expressivo produtor de commodities
agrícolas e este fator é um dos principais elementos desta dimensão
internacional do nosso sistema agroalimentar. A partir dos anos 1990
verificou-se um crescimento nas exportações do setor primário, que
se intensificou ainda mais nos anos 2000, quando ganhou ainda
mais força a economia do agronegócio no país – é o chamado boom
13

das commodities. Este aumento se deu principalmente em relação a
alguns produtos específicos da pauta de exportação, como a soja e
seus produtos derivados (farelo e óleo).

E o que são
commodities
agrícolas

Commodities são
produtos de origem primária, em
estado bruto ou
com pequeno grau
de
industrialização,
produzidos
em grandes quantidades e por diferentes produtores.
Possuem cotação
e
negociabilidade globais e são
comercializados
em bolsas de mercadorias. As commodities agrícolas
são negociadas em
mercados futuros;

uma forma de “transportar no tempo as mercadorias” (DELGADO, 1985,
p.117). Nestes mercados, compradores
e vendedores de determinados ativos
ou produtos fixam o preço com vencimento para uma data futura. Nos contratos, são estabelecidas promessas de
compra e venda de mercadoria, assim
como diversas outras especificações,
como qualidade dos produtos negociados, cotação, variação mínima de
apregoação, oscilação máxima diária,
unidade de negociação, data de vencimento, local de formação do preço e
de entrega da mercadoria, período e
procedimentos de entrega e retirada
da mercadoria, liquidação financeira,
arbitramento, ativos aceitos como margens de garantia e custos operacionais.

O Brasil registra desde o início do século XXI um aumento das
exportações de bens primários intensivos em recursos naturais. Um
exemplo desta tendência é a soja. Em 2000 o grão representava 5% da
pauta de exportação. Em 2014 este valor já havia saltado para 14,5%.
Porém, o papel que o Brasil ocupa no jogo do sistema agroalimentar
hegemônico não se limita apenas à produção de commodities. Como
veremos adiante, brasileiros e empresas nacionais têm ganhado
expressivas cifras no mercado de alimentos e bebidas. A economia
brasileira tem sido palco de alta lucratividade para os agentes
estrangeiros do sistema agroalimentar.
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3. Produção e exportação das
commodities agrícolas no Brasil
O período compreendido por alguns autores como a “reestruturação
da economia do agronegócio” ocorreu a partir dos anos 2000
(DELGADO, 2012). Trata-se de um novo projeto de acumulação de
capital no setor agrícola, costurado pela política econômica e financeira
do Estado. A expressão “economia do agronegócio” transcende o uso
do termo agronegócio numa dimensão descritiva, e apresenta um
arcabouço conceitual e histórico que justifica sua existência e adoção
para classificar a agricultura brasileira empresarial. As condições
externas e internas para o relançamento da economia do agronegócio
foram a crise econômica do final dos anos 1990 (que, comumente, nos
países latino-americanos pressionou o setor primário exportador para
gerar saldo comercial) e, em nível internacional, uma sobrevalorização
no preço comercial de bens agrícolas, o já mencionado boom das
commodities. Nesta nova estratégia, houve um virtual pacto de
economia política entre cadeias agroindustriais, a grande propriedade
fundiária e o Estado.
As crises da década de 1970 e a do final dos anos 2000 revelaram uma
contradição no modo de acumulação do capital: a sobreacumulação
e a necessidade do capital buscar locais (nos sentidos geográficos
e não geográficos) onde possa investir de forma a ter lucratividade
como retorno. As baixas taxas de juros verificadas durante a crise da
instabilidade do dólar, na segunda metade dos anos 2000, levaram
investidores a buscar locais em que pudessem “proteger” seus capitais.
Uma saída encontrada foi a aplicação em ativos fixos – terra, minérios,
matérias-primas agrícolas, água, território com elevada biodiversidade
– e investimentos em setores produtivos, na produção agrícola e no
controle de fontes de energias renováveis.
Capitais inflaram as bolsas de mercadorias agrícolas e minérios e, assim,
especularam nos mercados de futuros ou simplesmente transformaram
o dinheiro em mercadoria futura: “os preços médios dos produtos
agrícolas em nível internacional já não têm mais relação com o custo
médio de produção e o valor real medido pelo tempo de trabalho
socialmente necessário” (STÉDILE, 2013). Mais do que tomadores de
preço, os produtores tomam, como base para valorar, em termos de
troca, seu produto, ações financeiras. Não são os produtores que
dizem quanto o produto deve valer, mas sim os movimentos do
mercado internacional.
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Tabela 1 – Exportação Brasileira – Produtos Alimentares dentre os
Produtos Básicos (2015-2016)*
2016
US$ FOB
Total Geral
Posição

Produtos básicos

2015
KG

US$ FOB

KG

185.235.400.805

645.317.759.066

191.134.324.584

637.627.058.322

77.762.160.147

533.370.171.875

85.444.305.191

531.574.267.807

1

Soja mesmo triturada 19.331.323.260

51.581.874.685

20.983.574.666

54.324.238.177

4

Carne de frango
congelada, fresca ou 5.946.161.495
refrig.incl.miudos

3.959.393.834

6.230.702.604

3.888.498.321

5

Farelo e resíduos da
extração de óleo de soja 5.192.780.703

14.443.791.520

5.821.073.682

14.826.662.384

6

Café cru em grão 4.842.976.634

1.823.881.374

5.555.373.845

2.005.028.061

7

Carne de bovino
congelada, fresca ou 4.344.814.772
refrigerada

1.076.041.443

4.664.109.224

1.079.118.020

21.842.345.093

4.937.592.604

28.902.801.262

8
9

Milho em grãos 3.655.162.057
Fumo em folhas e
desperdícios

2.054.088.538

466.300.119

2.109.283.553

497.956.174

11

Carne de suíno
congelada, fresca ou 1.349.499.422
refrigerada

628.654.714

1.168.415.152

472.710.458

12

Algodão em bruto 1.215.456.818

804.802.206

1.290.394.073

834.252.562

14

Carnes salgadas,
incluídas as de frango 420.475.428

185.262.647

463.353.892

183.439.120

15

Miudezas de animais,
comestíveis

399.888.453

210.579.362

389.207.370

181.496.649

16

Tripas e buchos de
animais, frescos,
salgados ou secos 290.095.442

129.352.660

334.544.424

138.095.667

18

Arroz em grãos, inclusive
arroz quebrado 251.940.764

697.941.328

350.178.515

961.542.327

19

Pimenta em grão 246.501.361

30.881.652

347.507.511

37.899.057

208.771.574

103.070.343

210.600.635

99.552.784

23

Goiabas, mangas e
mangostões frescos 180.331.420

154.383.201

184.934.119

156.557.452

24

Caulim e outras argilas
caulinicas 180.228.358

1.717.430.492

197.001.755

1.875.089.296

25

Carne de peru
congelada, fresca ou 174.706.972
refrig. incl. miúdos

93.421.252

140.584.173

83.525.179

224.688.423

154.298.760

223.746.193
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27

Bovinos vivos

Melões frescos

148.741.470

29

Castanha de caju 129.610.953

15.604.150

102.725.051

12.957.134

30

Peixes congelados,
frescos ou refrigerados 123.366.154

32.010.774

96.028.657

27.027.426

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (Mdic), 2016.
* A maioria dos valores referentes às exportações é expressa em US$ FOB. A sigla FOB
vem do inglês Free on Board, modalidade de exportação em que o comprador assume
os riscos e custos do transporte da mercadoria. O termo free refere-se ao fato de que a
mercadoria já está livre para ser levada. Mais informações em: http://desafios.ipea.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=2115:catid=28&Itemid=23
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Tabela 2 – Importação Brasileira – 10 Principais Produtos Alimentares
dentre os Produtos Básicos (2015-2016)
2016
US$ FOB
Total Geral
Posição

Produtos básicos

3

Trigo em grãos

7

Milho em grãos

8

Salmões-do-pacífico,
etc. frescos, refrig. exc.
filés, etc

9

Alhos comuns, frescos
ou refrigerados

11

Arroz em grãos,
inclusive arroz
quebrado

12

Carne de bovino
congelada, fresca ou
Refrigerada

13

Feijão preto, em grãos,
secos

14

Filés de peixes
congelados, exceto de
merluza

17

Cacau inteiro ou
partido, em bruto ou
torrado

18

Cevada em grãos

2015
KG

US$ FOB

KG

137.552.002.856

138.413.724.379

171.449.050.909

146.472.952.818

12.610.735.795

57.617.983.183

18.105.062.737

64.434.058.758

1.335.389.193

6.866.324.299

1.216.465.601

5.170.436.641

497.178.080

2.902.560.465

44.632.456

369.990.193

438.072.752

66.010.541

375.645.777

75.760.051

328.515.908

173.043.663

176.023.741

161.760.026

288.688.501

764.513.236

157.686.104

376.987.069

244.149.382

47.082.177

256.429.379

43.699.122

243.803.965

292.252.561

74.082.429

141.622.255

226.854.612

85.132.590

275.969.923

90.320.798

181.628.778

57.506.720

33.263.947

11.020.704

169.295.706

653.779.166

137.828.371

458.833.327

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(Mdic), 2016

Sem dúvida, estes fatores tornam a questão agrária ainda mais atual, a
partir da combinação do domínio tecnológico e financeiro por empresas
transnacionais e a crescente concentração fundiária, bem como a
compra de terras por empresas, fazendeiros e fundos financeiros –
nacionais e estrangeiros. Nas figuras 1 e 2, observamos a persistência
da estrutura fundiária desigual do Brasil. Os estabelecimentos com
menos de 10 hectares (ha) representam 47% do total, mas apenas
2,7% da área total ocupada. Já os estabelecimentos com mais de 1.000
ha equivalem a 0,9% do total de estabelecimentos, mas a 43% da área
ocupada.
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Figura 1 – Número dos estabelecimentos agropecuários, por
grupos de área total - série histórica (1950/2006) – Brasil

Menos de 10 ha

10 a menos de 100 ha

100 a menos de
1000 ha

1000 ha e mais

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE)/Censo Agropecuário

Figura 2 - Área dos estabelecimentos agropecuários - série histórica
(1970/2006) – Rio de Janeiro

Menos de 10 ha

10 a menos de 100 ha

100 a menos de
1000 ha

1000 ha e mais

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE)/Censo Agropecuário
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Raízes históricas da
questão agrária no
Brasil

Impossível compreender a concentração fundiária no Brasil sem
resgatar a história
do período colonial quando, através das sesmarias,
vastas
extensões
territoriais foram
doadas a um pequeno grupo de
pessoas. Findada a
época colonial, foi
a Lei de Terras, de
1850, que transformou a terra em propriedade privada no
Brasil, regulamentando e consolidan-

do o modelo racista de grande propriedade rural. Promulgada décadas antes
da Lei do Ventre Livre, de 1871, e da Lei
Áurea, de 13 de maio de 1888, a Lei de
Terras garantiu a manutenção da concentração fundiária: “Mão de obra presa, terra livre; mão de obra livre, terra
presa”. O padrão agrícola adotado ao
longo dos séculos seguintes acentuou
o padrão de concentração fundiária.
O Brasil aparece vergonhosamente na
história como um dos poucos países
que não realizou uma reforma agrária.
Equivocam-se, assim, aqueles que persistem em afirmar que a questão agrária no Brasil foi superada. Continuamos
mantendo a inexplicável combinação
de ser o 5º maior país em extensão
territorial, de um lado, e termos tantas
pessoas que ainda lutam por terra, de

Como calcular o real “peso” do
agronegócio?
A principal justificativa que legitima o agronegócio no Brasil é a sua
dimensão econômica. Segundo esta leitura, as remessas de recursos que
entram no país advindas das exportações contribuem para o equilíbrio
da balança comercial. Você já pensou, porém, quanto “perdemos”
com o agronegócio, altamente dependente de maquinários e
insumos comprados em moeda estrangeira? E, ainda, como é possível
mensurar o passivo social e ambiental, incluindo-se aí os danos à
saúde dos consumidores e, principalmente, dos/das trabalhadores/as
rurais? Além disso, quando falamos que o agronegócio é um setor
altamente produtivo, queremos dizer que ele produz muito “o quê”?
O agronegócio produz água, de forma que sustente a produção de
alimentos para o futuro? Produz saúde? Produz emprego e justiça
social? É como definem as palavras de Chico César e Carlos Rennó, na
canção Reis do Agronegócio:
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Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio
Ó produtores de alimento com veneno
Vocês que aumentam todo ano sua posse
E que poluem cada palmo de terreno
E que possuem cada qual um latifúndio
E que destratam e destroem o ambiente
De cada mente de vocês olhei no fundo
E vi o quanto cada um, no fundo, mente
(…)
Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve
Sem o agrobiz feroz, desenvolvimentista
Mas até hoje na verdade nunca houve
Um desenvolvimento tão destrutivista

4. Soja, o grão campeão
Disponível em:
https://www.
embrapa.br/soja/
cultivos/soja1.
5

Considera-se
nesta região que o
pequeno produtor
é aquele que possui
abaixo de 500
hectares; o médio
entre 500 a 2.000
hectares; e o grande
produtor aquele
que possui mais de
2.000ha.
6
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Desde 2001, a soja se tornou a commodity agrícola mais negociada
em mercados de futuros internacionais, especialmente na Bolsa
de Chicago (nos EUA). Estados Unidos, Brasil e Argentina são os
principais produtores e exportadores de soja, enquanto a China e
a União Europeia são os principais importadores. O impressionante
aumento na produção de commodities, tendo a soja como carrochefe, acompanhou uma tendência de solidificação de uma economia
que tem nas atividades agro-minerais uma base estruturante para
o crescimento econômico e o comércio exterior. A partir dos anos
2000, o agronegócio passou a desempenhar um papel ainda maior de
destaque na composição do Produto Interno Bruto (PIB).
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, sendo os EUA o
primeiro. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), a safra 2015/2016 ocupou uma área de 33,17 milhões de
hectares, o que totalizou uma produção de 85,63 milhões de toneladas.
A produtividade média da soja no Brasil é de 2.882 kg por hectare5. A
cultura da soja é responsável por 57,02% da área cultivada do país.
Segundo informações de um relatório de acompanhamento da safra

de grãos, da Conab, a soja tem ocupado o espaço de diversas culturas
no quadro de produção nacional (CONAB, 2016, p. 26). Sua produção
em larga escala, especialmente nos EUA, no Brasil e na Argentina,
apresenta pouca conexão com o histórico das respectivas regiões
produtoras; trata-se de um produto que é um “alimento de lugar
nenhum” (MCMICHAEL, 2009), ao mesmo tempo em que é produzido,
enquanto mercadoria, em algum lugar.
Atualmente, a região com maior concentração fundiária no Brasil, o
Centro-Oeste, é também a maior produtora de commodities agrícolas.
Esta região apresenta o menor número de empreendimentos familiares
e o segundo menor número de empreendimentos não familiares,
perdendo apenas para a região Norte. Porém, no que diz respeito
à área, o Centro-Oeste se destaca pelo menor número em área de
unidades não familiares e apresenta o valor mais expressivo em área
total dos empreendimentos não familiares6. A Tabela 03 apresenta
dados do Censo Agropecuário de 2006 e uma realidade já bastante
conhecida: os estabelecimentos familiares correspondem a quase 88%
do total de estabelecimentos, mas representam apenas 32% da área
total e 28% do total do financiamento destinado à agricultura.

Tabela 3 – Perfil dos estabelecimentos familiares (EF) e não familiares
(ENF) - Número, Área e Região - Brasil e Região – Censo Agropecuário
2006
N° (EF)

N°(ENF)

Área (EF)

Área (ENF)

Financ. (EF)

Financ. (ENF)

Norte

429.497

46.281

22.830.404

32.705.360

349.054

361.918

Nordeste

2.274.114

179.946

35.429.809

40.644.602

862.137

1.626.223

Sudeste

713.300

208.797

15.969.460

38.968.313

909.895

5.324.935

Sul

899.724

106.479

17.874.595

23.906.408

3.420.824

2.928.972

Centro-Oeste

235.220

82.278

14.684.192

90.666.894

546.922

5.063.111

Brasil

4.551.855

623.781

106.788.460

226.891.577

6.088.832

15.305.160

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2009

De forma geral, a economia do agronegócio tem acentuado um
processo intenso de valorização das terras, tendo como consequência
a concentração fundiária:
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[...] é preciso destacar que a formação do preço da
terra e a apropriação de terras públicas ou privadas
sempre se constituíram nos ciclos fortes de expansão
agrícola, como o atual, em processos peculiares de
associação dos grandes proprietários com as agências
de Estado, encarregadas da política fundiária. Esses
processos irão se repetir na década de 2000, sob
nova roupagem, mas fundamentalmente com o
mesmo sentido. E isto irá configurar ao setor de
agronegócio um campo peculiar de valorização da
sua riqueza, propiciada pelo boom das commodities
e alavancada, para usar uma expressão tão ao gosto
do sistema financeiro, pela frouxidão da política
fundiária (Delgado, 2012, p.99).

5. Agronegócio: negócio tóxico
Desde 2008, diversas organizações da sociedade civil apontam que o
Brasil é o campeão mundial no consumo de agrotóxicos. A legislação
federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo decreto nº
4.074, de 4 de janeiro de 2002, define como agrotóxicos os “produtos e
componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados
ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens, na produção de florestas nativas ou
implantadas, e em outros ecossistemas e também ambientes urbanos,
hídricos e industriais; cuja finalidade seja alterar a composição da
flora e da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos. São considerados, também, como agrotóxicos,
substâncias e produtos como desfolhantes, dessecantes, estimulantes
e inibidores de crescimento” (BRASIL, 2002 apud RIGOTTO; ROSA, 212,
p.88).
Esta liderança tem relação direta com o modelo conservador adotado
no desenvolvimento contemporâneo da agricultura no Brasil, bem
como com o cenário anteriormente descrito de avanço de lavouras
para a produção de commodities agrícolas. Há cerca de sessenta anos
o uso de agrotóxicos vem se difundindo na prática agrícola. Segundo
dados do Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações
Expostas a Agrotóxicos, publicado pelo Ministério da Saúde em 2016,
a comercialização de agrotóxicos no Brasil cresceu vertiginosamente
recentemente: entre os anos 2007 e 2013 o uso de agrotóxicos por
área plantada aumentou em 1,59 vezes, passando de 10,32 quilos por
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hectare (kg/ha) para 16,44 kg/ha (BRASIL, 2016). A Tabela 4 evidencia
este crescimento. A comercialização desses produtos altamente tóxicos
para a população representa a movimentação de bilhões e bilhões de
dólares!

Tabela 4 – Vendas e crescimento do mercado de agrotóxicos no Brasil
Ano

Vendas (ton de
produto comercial)

Crescimento
anual

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

313.824
328.413
306.583
376.077
463.604
485.969
480.120
599.834
673.892
725.577
708.593
730.628
823.226
902.409
914.220

4,65%
- 6,65%
22,67%
23,27%
4,82%
-1,20%
24,93%
12,35%
7,67%
-2,34%
3,11%
12,67%
9,62%
1,31%

Crescimento
acumulado
desde 2000
4,65%
-2,31%
19,84%
47,73%
54,85%
52,99%
91,14%
114,74%
131,21%
125,79%
132,81%
162,32%
187,55%
191,31%

Vendas (US$
bilhões)

Crescimento
anual

2.500
2,287
1,952
3,136
4,495
4,244
3,920
5,372
7,125
6,626
7,304
8,488
9,710
11,454
12,248

-8,50%
-14,68%
60,69%
43,32%
-5,59%
-7,63%
37,05%
32,64%
-7,01%
10,24%
16,21%
14,40%
20,4%
4,2%

Crescimento
acumulado
desde 2000
-8,50%
-21,93%
25,46%
79,80%
69,75%
56,80%
114,88%
185,01%
165,03%
192,16%
239,52%
288,41%
468%
488%

Fonte: Produção Agrícola Municipal//IBGE e Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola
(Sindag). Elaboração: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida.

A preocupação com o uso dos agrotóxicos tem ganhado projeção
no Brasil haja visto que o próprio Instituto Nacional do Câncer (Inca)
posiciona-se de forma contrária às atuais práticas agrícolas e ressalta
seus riscos à saúde, em especial nas causas do câncer. Da mesma
forma, diversas organizações e movimentos sociais vêm empenhando
esforços a fim de denunciar os impactos da sua utilização. A Campanha
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida é um exemplo desta
articulação. Desde 2011, ela congrega um conjunto amplo de entidades
(movimentos sociais, redes, universidades, centros de pesquisa,
entidades de classe, ONGs e instituições do poder público), buscando
dar visibilidade a este problema na sociedade brasileira, de modo a
denunciar os impactos do modelo social e ambientalmente predatório
do agronegócio e o papel das grandes corporações neste jogo. Para
mais informações, o site da campanha é http://contraosagrotoxicos.
org/.
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Imagem 1 – Quem lucra com a comercialização dos agrotóxicos?

Fonte: http://contraosagrotoxicos.org/

6. O lugar das grandes empresas do
sistema agroalimentares
8
Paralelo a
este cenário de
concentrações, há
também a presença
de indústrias
pulverizadas, que
não são lideradas
por determinados
grupos, sejam
eles nacionais ou
internacionais,
como é o caso dos
grãos e da cadeia
de carnes. Exemplos
são o feijão, o
arroz, a farinha e a
produção de frutas
e legumes.

http://www.
revistarural.com.
br/Edicoes/2004/
Artigos/Rev82_
fusoes.htm
9

As grandes empresas dominam diversos ramos do sistema
agroalimentar, que se torna, então, um cenário marcado pela
concentração e centralização de capital, ou seja, pelo crescimento do
volume do capital através da união de vários capitais num só, ou na
absorção de um pelo outro, como a fusão de empresas e a constituição
de sociedades anônimas8. Nos anos 1990 cresceu significativamente o
número de fusões e aquisições no mercado internacional, inclusive de
indústrias alimentares.
Esta tendência é bastante verificada em contextos de crise, e a presença
do capital internacional é um traço característico destas movimentações.
Na década de 1990, por exemplo, a italiana Parmalat adquiriu onze
laticínios no Brasil. Naquela mesma época, a Nestlé aumentou suas
atividades no Brasil, com a compra de laticínios, postos de resfriamento
de leite e empresa de biscoito e massas, dentre outras9. A presença do
capital internacional no ramo tem, dentre tantas consequências, uma
drástica: a emissão de vultuosos recursos para o exterior. Em 2012, por
exemplo, as remessas de recursos do setor de bebidas ultrapassaram
as da indústria automobilística10. Foram remetidos US$ 2,49 bilhões
para as matrizes das empresas que aqui comercializam bebidas.
Nos últimos anos, este processo se intensificou consideravelmente.
Segundo informações da consultoria KPMG, entre 1992 e 2004, a
indústria de alimentação foi o setor que mais empreendeu fusões e
aquisições, com 388 casos, 11,4% do total nacional. Multiplicam-se,
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assim, os conglomerados alimentícios, pouco presentes até o início
de 1990. Em 1995, os quatro maiores grupos do setor eram Nestlé,
Unilever, Copersucar e Bunge, nesta ordem. Em 2004, Bunge, JBS, BRF
– ambas de origem nacional - e Cargill, nesta ordem, eram as quatro
maiores empresas alimentícias no país (REPÓRTER BRASIL, 2015). Assim,
embora haja um papel determinante das empresas internacionais,
é importante destacar que algumas empresas brasileiras do ramo
também se destacaram sobremaneira no comércio internacional.

http://www.
cartacapital.com.
br/economia/
em-quatro-anossetor-de-bebidasenvia-us-82bilhoes-aoexterior.
10

Tabela 5 – Posição das empresas líderes do Sistema Agroalimentar no
ranking das 100 maiores transnacionais, 1993
Grupo Transnacional
Nestlé

País de Origem

Posição no Ranking

Suíça

8

Anglo-holandês

11

Ferruzzi-Montedison

Itália

26

Philip Morris

EUA

30

Inglaterra

41

Procter & Gamble

EUA

66

Mc Donalds

EUA

92

Unilever

Grand-Metropolitan

Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) apud VEGRO;
SATO, 1993.

Lista “Maiores e Melhores”
Produzida pelo Instituto Fipecafi, a lista “Maiores e Melhores” é
divulgada anualmente pela revista Exame e apresenta dados das
grandes empresas internacionais. Na Tabela 6, selecionamos as que
são relacionadas ao sistema agroalimentar dentre as 100 empresas
com maiores vendas. As quatro primeiras – Cargill, Bunge, JBS e BRF
– são empresas ligadas ao que podemos classificar como cadeia
carne/grãos. Em seguida, temos o Grupo Pão de Açúcar, sobre o qual
falaremos mais tarde, e a Ambev, ambos originalmente brasileiros
e hoje internacionalizados. Outros nomes bastante conhecidos do
consumidor também estão presentes na lista, tais como JBS, Walmart,
Carrefour e Unilever. Juntas, estas empresas totalizaram em 2016 um
valor de vendas de US$ 118,428 milhões.
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Tabela 6 – Empresas ligadas ao sistema agroalimentar dentre as
100 empresas do ranking “Maiores e Melhores” 2016
Empresa
9
10
11
12
13
14
16
17
18
27
30
31
34
39
41
43
46
48
52
53
59
60
65
66
68
72
74
81
83
84
86
89
90
93

Cargill
Bunge
JBS
BRF
GPA
Ambev
Via Varejo
Atacadão
JBS Foods
Walmart Brasil
Carrefour
Louis Dreyfus
ADM
Amaggi
Commodities
CopersucarCooperativa
Unilever Brasil
Bayer
Coamo
Yara Brasil
Assai Atacadista
(Barcelona)

Setor
Bens de
Consumo
Bens de
Consumo
Bens de
Consumo
Bens de
Consumo
Varejo
Bens de
Consumo
Varejo
Varejo
Bens de
Consumo
Varejo
Varejo
Prod.
Agropecuária
Diversos
Atacado
Prod.
Agropecuária
Bens de
Consumo
Química e
Petroquímica
Prod.
Agropecuária
Química e
Petroquímica
Varejo

Química e
Petroquímica
Química e
Basf
Petroquímica
Bens de
Spal
Consumo
Cencosud Brasil
Varejo
Prod.
Nidera Sementes
Agropecuária
Makro
Atacado
Bens de
Aurora Alimentos
Consumo
Copersucar
Atacado
Química e
Mosaic
Petroquímica
Química e
Heringer
Petroquímica
Prod.
Minerva Foods
Agropecuária
Prod.
Marfrig
Agropecuária
Química e
Hydro Alunorte
Petroquímica
Cnova
Varejo
Syngenta

Controle

Vendas (em
milhões)

Crescimento

Lucro

Rentabilidade

Estadunidense

U$ 8.552,3

13,20%

U$ 108,2

11,20%

Holandês

U$ 7.790,1

-3,40%

U$ 221,9

9,60%

Brasileiro

U$ 7.745,5

1,60%

U$ 1.130,4

14,60%

Brasileiro

U$ 7.165,2

NA

U$ 764,3

19,20%

Francês

U$ 6.022,9

-7,20%

U$ 5,7

0,20%

Belga

U$ 5.926,9

1,50%

U$ 2.605,7

17,50%

Francês
Francês

U$ 5.164,7
U$ 5.081,1

-21,90%
NA

U$ -55,7
NI

-4,50%
NI

Brasileiro

U$ 5.017,5

NA

NI

NI

Estadunidense
Francês

U$ 3.754,6
U$ 3.662,4

NA
NA

NI
NI

NI
NI

Francês

U$ 3.604,5

7,00%

U$ -118,8

-21,90%

Estadunidense

U$ 3.230,4

NA

NI

NI

Brasileiro

U$ 3.036,0

27,60%

U$ 126,8

17,10%

Brasileiro

U$ 2.957,8

-8,70%

U$ -0,6

-3,90%

AngloHolandês

U$ 2.895,5

NA

NI

NI

Alemão

U$ 2.712,3

14,10%

U$ 126,7

14,70%

Brasileiro

U$ 2.695,4

13,20%

U$ 182,4

17,40%

Norueguês

U$ 2.543,3

6,80%

U$ -242,5

-93,10%

Francês

U$ 2.506,5

NA

NI

NI

Suíço

U$ 2.370,1

13,40%

U$ 3,6

0,40%

Alemão

U$ 2.312,4

1,70%

U$ -78,7

-13,30%

Mexicano

U$ 2.215,5

-2,40%

U$ 57,2

6,70%

Chileno

U$ 2.097,4

NA

NI

NI

Chinês

U$ 2.014,0

NA

U$ 22,9

12,20%

Holandês

U$ 1.875,6

NA

NI

NI

Brasileiro

U$ 1.852,2

3,70%

U$ 64,7

14,10%

Brasileiro

U$ 1.715,7

-5,50%

U$ -5,4

-5,50%

Estadunidense

U$ 1.706,7

49,30%

U$ -52,3

-19,10%

Brasileiro

U$ 1.691,3

-2,60%

U$ -84,9

-115,30%

Brasileiro

U$ 1.683,7

6,30%

U$ -191,0

NA

Brasileiro

U$ 1.631,0

1,90%

U$ -143,3

-68,70%

Norueguês

U$ 1.607,4

43,20%

U$ 75,8

6,30%

Francês

U$ 1.590,1

NA

NI

NI

Fonte: Revista Exame, 2016 < http://mm.exame.abril.com.br/empresas/filtrar/2016/Todos/Todos>
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Fusões e aquisições: a grande “marca” do
setor
O setor de alimentos, em particular, é um dos que vem liderando as
fusões e aquisições que ocorrem no mundo das corporações. No Brasil,
em 1993, somente duas aquisições somaram cerca de US$420 milhões:
a compra da Cica S/A pela Gessy Lever por US$250 milhões e a compra
da Frutesp pelo grupo Dreyfus por US$170 milhões. Para este mesmo
período, contabilizando aquisições do grupo Parmalat, Nestlé, Danone
e Bunge & Born, o montante negociado salta para aproximadamente
US$700 milhões. Ao mesmo tempo em que ocorrem aquisições de
empresas brasileiras por empresas transnacionais, também está
ocorrendo a redivisão do mercado entre empresas transnacionais
(VEGRO; SATO, 1997). Esta tendência marcou o início dos anos 1990 e
se manteve nas décadas seguintes.
No âmbito internacional, uma das últimas grandes fusões no ramo
foi a compra da Monsanto pela Bayer11, duas empresas que atuam
na produção de sementes e agrotóxicos. A transação alcançou o
astronômico valor de US$ 66 bilhões. No Brasil, duas grandes fusões
também merecem destaque. Em 2008, Sadia e Perdigão se fundiram,
criando a BR Foods, uma das maiores exportadoras do país. Outra
expressiva fusão, aprovada em 2013 pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), foi da JBS com a Bertin, consolidando-se
na maior empresa de carnes do mundo. A operação de fusão entre as
duas fora anunciada em setembro de 201012.

http://g1.globo.
com/economia/
negocios/noticia/2016/09/
bayer-anuncia-compra-da-monsanto-por-us-66- bilhoes2016.html
11

http://www1.
folha.uol.com.br/
mercado/2013/04/
1264334-cade-aprova-fusao-e-jbs-e-bertin-formam-a-maior-empresa-de-carnes-do-mundo.shtml
12
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A JBS e o
Congresso

Empresas brasileiras
crescem no mercado
exterior
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“Deflagrada
em
março de 2014,
a operação Lava
Jato investiga um
esquema de pagamentos de propina e lavagem
de dinheiro que
envolve políticos,
empresários, funcionários de estatais e operadores
financeiros de todo
o país (…)”. A JBS é
uma dentre tantas
empresas envolvidas em escândulos
de corrupção que
são alvo da operação. Esta mesma JBS
financiou 36% da

atual bancada do Congresso Nacional.
57% dos deputados e 48% dos senadores eleitos receberam recursos da indústria de alimentos e bebidas em suas
campanhas. O dado mostra “o peso
de grandes empresas privadas no processo de financiamento de campanhas
eleitorais e a influência das mesmas na
formulação de políticas públicas”

Cabe,
portanto,
destacar o expressivo aumento da
internacionalização
das empresas brasileiras nos últimos
anos, especialmente no setor alimentí-

cio. As citadas BRF e JBS são empresas
de origem brasileira que atuam e investem, hoje, em vários países. Empresas
do setor de carnes e de produção de
suco de laranja são exemplos de empresas brasileiras que passaram por
este processo de internacionalização.

Retirado de Reportagens do Jornal Brasil de Fato
https://www.brasildefato.com.br/especiais/especial-cobertura-da-operacao-lava-jato/
https://www.brasildefato.com.
br/2017/05/22/conflitos-de-interesse-jbs-financiou-36-da-atual-bancada-do-congresso-nacional/

As campeãs na indústria de alimentação
O relatório Behind the Brands (Por trás das marcas), lançado pela
organização Oxfam Internacional13 em 2013, apresenta dados das
dez maiores empresas de alimentos e bebidas no mundo e mostra a
contradição existente entre o lucro e acúmulo de poder, pelas empresas,
e problemas relacionados ao acesso à terra e água e às condições
de trabalho digna, sentidos pelos trabalhadores e pelas populações
rurais. A Imagem 2 mostra a concentração mundial na indústria da
alimentação. Muitas vezes quando compramos determinados produtos
sequer sabemos seu produtor original.

https://www.
oxfam.org/sites/
www.oxfam.
org/files/file_
attachments/bp166behind-the-brands260213-pt_2.pdf
13

http://www.abia.
org.br/vsn/temp/
NumerosdoSetor2015.
pdf
14

Imagem 2 – A “Sopa de letrinhas” que é a nossa alimentação

No Brasil, a indústria da alimentação faturou R$ 561,9 bilhões somente
em 2015. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de
Alimentação (Abia), sendo que, deste total, 81% correspondem a
alimentos e 19% a bebidas. O setor é composto por 34,8 mil indústrias,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que
representam 18% das exportações totais brasileiras14. Mesmo em um
29

http://www.
valor.com.br/
empresas/4819592/
marcas-dealimentospreveem-inicio-derecuperacao
15

contexto de recessão, o setor não mostra sinais de crise, tal como na
maioria dos outros ramos da economia. Um representante da Abia
afirmou em reportagem do jornal Valor Econômico que “o setor de
alimentos é o último a entrar em uma crise e o primeiro a sair dela.
Em 2015, o setor fechou com queda na produção de 2,9%. O ano de
2016, teve como pico negativo o mês de junho, com queda de 1,49%
no acumulado de 12 meses, mas tem melhorado mês a mês. Em 2017,
o setor volta ao terreno positivo”15.
Em relação às empresas de processamento de alimentos que também
atuam na exportação das commodities agrícolas, conforme a Lista
“Maiores e Melhores”, Cargill (9º) e Bunge (10º) são as líderes. Grandes
tradings internacionais, elas têm, claro, forte atuação no Brasil. Louis
Dreyfus, ADM e a nacional Amaggi, que também são tradings, aparecem
na lista, nas posições 31º, 34º e 39º, respectivamente.
Em 2012, das quinze maiores empresas do agronegócio brasileiro, a
Cargill era a líder da lista, com vendas no valor de US$ 11,914 bilhões,
seguida pela Bunge, em segundo lugar, com um total de vendas
de US$ 11,099 bilhões. Após a JBS e BRF, aparece a ADM, com US$
5,44 bilhões. A Dreyfus aparece em sétimo com US$ 4,74 bilhões e a
Amaggi em 12o com US$ 2,853 bilhões. Já em termos de exportação,
a primeira da lista é a Bunge (total exportado de US$ 6,3 bilhões),
seguida da Cargill com US$ 4,1 bilhões em exportação, ADM (US$ 3,8
bilhões), Dreyfus (US$ 3,3 bilhões) e Amaggi (US$ 1,6 bilhão).
Figura 4 – Vendas líquidas (USS Bilhões) das principais tradings 2011-2013 – Brasil

Fonte: Revista Exame apud SILVA, 2015
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Figura 5 – Valor das Exportações (USS Bilhões) das principais
tradings - 2011-2013 - Brasil

Fonte: Revista Exame apud SILVA, 2015

Além de exportadoras de soja, Cargill e Bunge também atuam no
processamento dos alimentos, algumas marcas bastante conhecidas
fazem parte de seu portfólio. Muitas vezes compramos um
determinado produto sem saber que ele é de propriedade de um
grande conglomerado. Quantos produtos das imagens 3 e 4 você
conhece e consome?
Imagem 3 – Produtos da Cargill
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Imagem 4 – Produtos da Bunge

7. As campeãs do Varejo
O varejo também se constitui num ramo de alto faturamento e passou
nos últimos anos por um profundo processo de transnacionalização.
A entrada do Walmart no Brasil, a compra da brasileira Pão de Açúcar
pela francesa Casino e a abrangência da atuação do Carrefour são
exemplos do poder do capital estrangeiro no país. Segundo dados do
grupo Supermercado Moderno, a Carrefour é a campeã do ranking de
faturamento do varejo.
Já de acordo com o Ranking Ibevar, do Instituto Brasileiro de Executivos
de Varejo e Mercado de Consumo, o campeão é o Grupo Pão de Açúcar
(GPA), com um faturamento de R$ 76,9 bilhões em 2015. Ou seja, há
uma significativa diferença nos valores de faturamento da empresa

Tabela 7 - Ranking dos maiores supermercados – Brasil/2015
Posição

Supermercado

Estado

1º
2º

Carrefour
Cia. Brasileira
de Distribuição
Walmart Brasil
Ltda.
Cencosud Brasil
Comercial Ltda.
Makro
Atacadista S/A
Dia Brasil
Sociedade Ltda.

SP
SP

42.701.594.004
40.243.000.000

288
927

76.077
78.176

Faturamento/
Funcionário
(R$)
561.294,40
514.774,367

SP

29.323.141.083

485

71.864

408.036,58

SE

9.022.255,997

222

23.326

386,789,68

SP

7.747.897.308

77

10.730

722.078,03

SP

6.147.543.480

929

8.853

694.402,29

3º
4º
5º
6º
32

No
Lojas

No
Funcionários

7º

8º
9º
10 º

Companhia
Zaffari
Comércio e
Indústria
Mateus Superm.
S/A
Irmãos Muffato
& Cia. Ltda
Supermercados
BH Comércio
De Alimentos
Ltda

RS

4.508.000.000

31

9.942

453.429,89

MA

4.178.913.895

33

11.882

351.701.22

PR

4.095.683.945

44

10.367

395.069,35

MG

3.972.886.248

149

14.998

264.894,40

Fonte: Supermercado Moderno <http://www.sm.com.br/ranking-de-supermercados>

entre um ranking e outro. No Ranking Ibevar, o GPA é seguido pelo
Carrefour e, em terceiro lugar, pelo Walmart, ambos com os mesmo
valores de faturamento do ranking Supermercado moderno, R$ 42,7
bi e R$ 29,3 bi, respectivamente. Segundo o Ranking da Ibevar, as 120
empresas estudadas faturaram juntas, em 2015, R$ 444.680.183.77516.
Este Ranking não analisa apenas supermercados e varejos relacionados
à alimentação, mas também empresas de vestuário e drogarias, dentre
outras. Ainda segundo o Instituto, em relação ao peso dos segmentos
varejistas, veículos, motos e peças representam 34% do total; em
seguida aparecem na lista os hiper e supermercados, com 29%17. Notase que no Ranking da Ibevar, mesmo tendo sido analisadas diversas
áreas do varejo, os três primeiros colocados são supermercados.

http://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,859701,Edicao_2016_do_
RANKING_IBEVAR_-_120_MAIORES_EMPRESAS_
DO_VAREJO_BRASILEIRO_apresenta_as_maiores_empresas_do_setor,8
59701,7.htm
16

http://www.emobile.com.br/site/
varejo/ranking-ibevar-maiores-empresas-do-varejo-brasileiro/
17

Tabela 8 – 10 maiores companhias do varejo brasileiro, segundo
Ibevar – 2016
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grupo Pão de Açúcar – Cia
Brasileira de Distribuição
Grupo Carrefour
Grupo Walmart Brasil
Lojas Americanas - LASA
Magazine Luiza
Grupo Boticário
Raia Drogasil
Cencosud Brasil Comercial Ltda
Máquina de Vendas*
Lojas Renner SA

Faturamento
2015

No de
Lojas

No de
Funcionários

76.933.000.000

2.181

146.000

42.701.594.004
29.323.141.083
20.714.500.000
10.498.300.000
10.100.000.000
9.424.777.000
9.267.780.338
8.586.232.000
8.073.387.000

288
485
485
786
3.962
1.235
222
1.100
380

76.077
71.864
71.864
21.745
7.000
26.520
33.301
30.000
17.000

* Valor Estimado
Fonte: http://www.emobile.com.br/site/varejo/ranking-ibevar-maiores-empresas-do-varejo-brasileiro/
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Empresa fundada em 1948 pelo pai de Abílio Diniz, um dos homens
mais ricos do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), passou para as
mãos do grupo varejista francês Casino numa rumorosa batalha entre
os anos 2010 e 2012. O Pão de Açúcar tornou-se o maior varejista
do país ainda na era Abílio, manteve sua posição de liderança e,
atualmente, GPA controla diversas outras marcas. Quando vemos a
marca “Pão de Açúcar”, sequer imaginamos a dimensão do poder e
do protagonismo no capital estrangeiro que este grupo detém. Na
maioria das vezes, a “dança das cadeiras” das fusões e aquisições é de
total desconhecimento da população. Você conhece as marcas abaixo?
Todas fazem parte do portfólio do GPA/Cia. Brasileira de Distribuição!
Imagem 5 – Portfólio do GPA/Cia. Brasileira de Distribuição

Fonte: http://www.emobile.com.br/site/varejo/ranking-ibevar-maiores-empresas-do-varejobrasileiro/
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8. Sistema agroalimentar e grandes fortunas
Quando analisamos as maiores fortunas no Brasil e no mundo,
observamos que muitos nomes relacionam-se com o ramo da
alimentação. Trata-se de empresários que diversificam seus
investimentos, não lucrando apenas com este ramo, como veremos
adiante. Porém, em todos os casos o setor alimentício foi decisivo em
suas trajetórias de enriquecimento, como demonstra a Tabela 9.
Tabela 9 – Grandes fortunas mundiais relacionadas ao sistema
agroalimentar – Lista Forbes 2016

Posição

Nome

Fortuna

País

Idade

15º
16 º

Jim Walton
Alice
Walton
S. Robson
Walton
Jorge Paulo
Lemann
Beate
Heister e
Karl
Albrecht Jr.
Forrest
Mars Jr.
Jacqueline
Mars
John Mars
Maria
Franca
Fissolo
Theo
Albrecht Jr.
Dieter
Schwarz

33,6 bi
32,2 bi

EUA
EUA

68 anos
66

Origem do
Patrimônio
Walmart
Walmart

31,9 bi

EUA

72

Walmart

27,8 bi

Brasil

76

25,9 bi

Alemanha

Cerveja e
investimentos
Supermercados

23,4 bi

EUA

84

Mars

23,4 bi

EUA

76

Mars

23,4 bi
22,1 bi

EUA
Itália

79
98

Mars
Nutella

20,3 bi

Alemanha

65

Supermercados

16,4 bi

Alemanha

76

Varejo

17 º
19 º
21 º

27 º
27 º
27 º
30 º
34 º
47 º

Fonte: http://www.forbes.com.br/listas/2016/03/70-maiores-bilionarios-do-mundo-em2016/#foto1

Outro forte símbolo de poder na indústria do varejo é o Walmart,
dos Estados Unidos. Fundado em 1962, seus donos aparecem no topo
da lista Forbes de maiores fortunas.. No Brasil, o Walmart chegou
em 1995 e foi se expandindo, inclusive com a aquisição de varejistas
nacionais, como a Rede Bompreço. Outras bandeiras que fazem parte
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do portfólio da empresa são: BIG, Hiper Bompreço, Mercadorama,
Maxxi Atacado, Nacional, Sam’s Club e Todo Dia. Algumas das marcas
estão presentes em regiões específicas do país, não tendo atuação
nacional.

Wal-Mart: o alto
custo do preço
baixo

Em 2005 foi lançado o documentário Wal-mart: the
hight cost of low
price (Wall-mart: o
custo alto do pre-

ço baixo), que apresenta diversas denúncias de violações realizadas pela
empresa. O filme está disponível na
internet em https://www.youtube.com/
watch?v=jf-Sr3SjBzk.

Outra conhecida marca está vinculada à lista dos maiores bilionários.
Do mesmo modo que diversos produtos da Cargill e da Bunge fazem
parte do nosso dia a dia, sem que saibamos sua origem corporativa, o
mesmo ocorre com a empresa internacional Mars.
Imagem 6 – Portfólio de marcas da Mars, comercializadas no
Brasil

Fonte: http://www.mars.com/brazil/pt/brands.aspx
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No Brasil não é diferente. Em 2016, dos 70 maiores bilionários do Brasil,
nove eram ligados à indústria de alimentação e bebida.
Tabela 10 – Grandes fortunas brasileiras relacionadas ao sistema
agroalimentar – Lista Forbes 2016
Posição e
fortuna no
ranking
em 2015

Nome

Fortuna

Idade

Origem do
patrimônio

Jorge Paulo
Lemann
Marcel Hermann
Telles

R$ 103, 59
bilhões
R$ 48,69 bilhões

76
anos
66
anos

Bebidas e
Investimentos
Bebidas e
Investimentos

Carlos
Alberto
da Veiga
Sicupira
Abílio dos Santos
Diniz
Maria
Consuelo
Leão Dias
Branco e
família

R$ 43,16 bilhões

66
anos

Bebidas e
Investimentos

4º/R$ 36,93 bi

R$ 12,39 bilhões

79
anos
81
anos

Varejo

10º/R$ 12,83 bi

Produção de
alimentos

12º/R$ 10,36 bi

16 º

Walter Faria

R$ 12,07 bilhões

Bebidas

11º/R$ 10,4 bi

19 º

José Luis Cutrale e
família

R$ 8,08 bilhões

60
anos
70
anos

Frutas

15º/R$ 7,82 bi

29 º

Michael Klein

R$ 5,71 bilhões

Varejo

50 º

Rubens Ometto
Silveira Mello

R$ 4,02 bilhões

65
anos
66
anos

Posição
1º
3º
4º

14 º
15 º

R$ 12,2 bilhões

3º/R$ 42,26 bi

Etanol/açúcar

Fonte: http://www.forbes.com.br/listas/2015/08/20-maiores-bilionarios-do-brasil/#foto20
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Os donos...

3G Capital: criada em 2004 pelos
empresários Jorge Paulo Lemann,
Marcel Herrmann
Telles e Carlos Alberto Sicupira, esta
empresa, que é um
fundo de investimentos, é composta por marcas como
Ambev, Heinz, Kraft
Foods, Burger King
e Lojas Americanas.
A ação conjunta dos
três empresários é
antiga. No começo
dos anos 1980 eles
compraram as Lojas
Americanas, e no fim
da mesma década
a Brahma. Em 1999,
criaram a Ambev,
que era, então, a terceira maior empresa
de cerveja do mundo.
Em 2004, a Ambev e
a belga Interbrew se
fundiram, mediante
a troca de ações entre as duas empresas,
nascendo a ABInbev,
maior cervejaria do
mundo; o que sig-

nificou uma abertura do mercado internacional para as marcas brasileiras.
São partes do grupo belga as cervejas
Stella Artois e a Beck’s. Atualmente, outras marcas da ABInbev são Budweiser
(comprada em 2008), Corona e Leffe
Hoegaarden. Em 2015, a Kraft Foods foi
fundida com a Heinz, que já pertencia
ao grupo desde 2013. Outra aquisição
recente da Ambev foi a “Suco do Bem”
por um valor não anunciado.
Jorge Paulo Lemman é o homem mais
rico do Brasil. Em 2004, com a fusão da
Ambev com a belga Interbrew, foi a primeira vez que ele apareceu na lista de
bilionários da Forbes. Naquela ocasião,
ele ocupava o 514º lugar, com uma
fortuna de US$ 1,1 bilhão. Em apenas
12 anos sua fortuna se multiplicou por
trinta, e hoje Lemann é um dos vinte
mais abastados do mundo. Em moeda
nacional, Lemman possui mais de R$
100 bilhões! Cem bilhões de reais…
Marcel Hermann Telles era o dono da
Brahma, que, em 1999, foi fundida com
a Antártica, fundando a Ambev. Ele é
o terceiro na lista dos brasileiros mais
afortunados e logo após seu nome
aparece Carlos Alberto da Veiga Sipicura na lista dos brasileiros bilionários,
a terceira parte do trio empreendedor.

Na primeira parte desta pesquisa apresentamos informações sobre
relevantes atores internacionais do sistema agroalimentar e sua
inserção na realidade brasileira. Cabe-nos agora aprofundar nosso
conhecimento sobre como este cenário se materializa no nosso
cotidiano. Decerto, ao passarmos pelo universo de siglas e marcas
destas grandes empresas, fomos identificando-as a partir do nosso
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dia a dia. Entre as marcas dos produtos ultraprocessados e as redes
de supermercados que nos avizinham, passando pelas bebidas que
consumimos, as empresas do ramo da alimentação fazem parte da
nossa vida. Veremos em seguida algumas formas através das quais
esta lógica hegemônica de organização do sistema agroalimentar se
expressa nas realidades do território fluminense e carioca.

39

O sistema
agroalimentar no
estado e na cidade do
Rio de Janeiro: grandes
empresas e fortunas
no dia a dia da nossa
alimentação
1. Principais aspectos das questões
agrícola e agrária fluminenses
O estado do Rio de Janeiro é considerado o mais urbanizado do
país (com 96% de sua população em ambiente urbano), de acordo
com o Censo 2010 do IBGE, contando com uma grande parte de
área metropolizada. Atualmente, verificam-se, lamentavelmente, a
manutenção da concentração fundiária no estado bem como a queda
da atividade agrícola.
O enorme crescimento da cidade do Rio de Janeiro e o esvaziamento
pelo qual passou o interior do estado levaram a uma imensa
dependência do espaço fluminense em relação à sua capital. Fatores
históricos, como o desenvolvimento do capitalismo no campo e
a intensa concentração de terras, geraram um árduo processo de
exclusão social dos pequenos produtores rurais e o consequente
aumento do número de trabalhadores em luta pela posse da terra.
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O turismo também se constitui, muitas vezes, como um desafio para a
permanência da atividade agrícola (ALENTEJANO, 2003; ALENTEJANO,
2012, p.1-2). A agricultura “não aparece, sufocada de um lado pela
pouca visibilidade social e política que estes agricultores têm na
sociedade e, de outro, pelo enorme peso que têm os setores industrial,
comercial e de serviços no estado” (ALENTEJANO, 1997, p.45).

Agricultura,
geografia e história
do Rio de Janeiro

A cultura cafeeira foi
a atividade agrícola
de maior importância no estado, tanto
em termos de volume de produção e
ocupação de terras
como em desenvolvimento de infraestrutura.
Ocorrendo
predominantemente
no Vale do Paraíba,
a expansão dos cafezais levou à implementação de uma
infraestrutura e malha urbana até então
inexistentes. A capital
fluminense concentrava a comercialização e
exportação do café.
No norte fluminense, destacou-se o setor canavieiro, cultura

mais antiga que o café, embora não
tenha tido a mesma importância que
ele. Na década de 1970, com o impulso da produção do álcool como
combustível, ocorre um processo de
modernização produtiva na região.
Todavia, a cultura da cana-de-açúcar
passou por uma grave crise na década de 1990. Hoje, a história do Rio
de Janeiro não é marcada por uma
agricultura comercial de porte expressivo. Isto significa dizer que o estado não integra o hall dos grandes
produtores nos moldes da modernização conservadora, tal como ocorre
nas regiões Centro-Oeste e Sul e em
estados como São Paulo e Minas Gerais.
Segundo dados do Sistema IBGE de
Recuperação Automática (Sidra), referente à safra de 2012, a produção
de cana-de-açúcar ocupa 56% da
área plantada do estado do Rio de
Janeiro (BRASIL, 2016).

A agricultura, como atividade econômica, tem registrado queda nos
índices de produção, área ocupada e emprego. Os dados relativos
à área colhida também são categóricos em apresentar este quadro,
visto que se registra redução em quase todas as lavouras entre 1985
e 2006. A taxa alta de urbanização traz desafios para a permanência
da agricultura, pois em diversos casos vem associada à lógica da
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especulação imobiliária (ALENTEJANO, s/d).
Nas Figuras 6 e 7 podemos ver a transformação do espaço agrário
fluminense, de 1970 a 2006, no que tange ao número e à área dos
estabelecimentos agropecuários, por área total. Quanto ao número
de estabelecimentos, vale registrar o aumento no número de
estabelecimentos entre 100 a 1.000 hectares. De forma geral, salvo
pequenas variações entre os períodos, o número de estabelecimentos
com menos de 10 hectares manteve-se aproximadamente o mesmo,
quase 60% do total.

Figura 6 – Número dos estabelecimentos agropecuários, por
grupos de área total - série histórica (1970/2006) – Rio de
Janeiro

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário
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Figura 7 - Área dos estabelecimentos agropecuários - série
histórica (1970/2006) – Rio de Janeiro

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário

Este perfil de forte concentração fundiária também é verificado ao
analisarmos os dados do Censo Agropecuário de 2006, que utiliza
a categoria agricultura familiar e agricultura não familiar na
contagem de número e área dos estabelecimentos. Novamente,
observamos que enquanto os estabelecimentos familiares são ¾ do
total, representam menos de ¼ da área. Enquanto isso, a equação
inverte-se nos estabelecimentos não familiares que representam,
em número, ¼ do total, mas, em área, mais de ¾. Analisando estes
dados, torna-se inviável afirmar que o Rio de Janeiro não apresenta
a questão agrária como um passivo social, político, ambiental e ético
a ser enfrentado.
Em 2014, dois novos assentamentos foram concedidos pela Justiça:
o assentamento Osvaldo de Oliveira, no município de Macaé, e o
assentamento Irmã Dorothy, em Quatis. Desde 2007 até a concessão
destas duas posses, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) não havia concedido nenhuma outra posse de terra
no estado. Isto significa que – caso não haja nenhuma concessão de
posse neste ano de 2017 – o estado do Rio irá registrar apenas dois
novos assentamentos num período de 10 anos (MST, 2014a; MST,
2014b). Se não se preocupam em realizar a reforma agrária, será
mesmo que nossos governantes se importam com a nossa comida?
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Figura 8 - Número de estabelecimentos de agricultura familiar
(AF) e não familiar (ANF) -– Rio de Janeiro

14.372

44.121

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário

Figura 9 – Área de estabelecimentos de agricultura familiar (AF)
e não familiar (ANF) -– Rio de Janeiro

468.797

1.590.665

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário
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Outro dado preocupante diz respeito à queda verificada na produção
da maioria das culturas alimentares, de acordo com a Pesquisa
Agrícola Municipal, realizada pelo IBGE. Nas Tabelas 13 e 14 podemos
ver os dados relativos à área plantada, área colhida e quantidade
produzida das lavouras permanentes e temporárias no estado do
Rio de Janeiro, entre 1990 e 2015. Nota-se a variação negativa em
praticamente todas as culturas, à exceção de borracha, caqui, coco,
goiaba, palmito e uva em lavouras permanentes (sendo a variação da
uva basicamente inexpressiva), e abacaxi em lavouras temporárias.
Tabela 11 - Área destinada à colheita, área colhida, quantidade
produzida, rendimento médio e valor da produção das lavouras
permanentes - estado do Rio de Janeiro (1990 – 2015)

Abacate
Banana (cacho)
Borracha (látex
coagulado)
Café (em grão)
Total
Caqui
Coco-da-baía
Figo
Goiaba
Laranja
Limão
Mamão
Manga
Maracujá
Palmito
Pêssego
Tangerina
Urucum (semente)
Uva

Área destinada à colheita
(Hectares)
1990
2015
Variação 1990
- 2015
128
28
-100
34.570
20.124
-14.446
133
133

Área colhida (Hectares)

127
34.532
-

28
20.124
127

Variação
1990 - 2015
-99
-14.408
127

17.607

14.341

-3.266

17.574

14.321

485
603
3
316
34.391
3.143
80
224
1.940
3
1.586
151
-

579
3.378
588
5.876
1.242
15
183
420
393
1
1.434
10
7

94
2.775
-3
272
-28.515
-1.901
-65
-41
-1.520
393
-2
-152
-141
7

485
603
3
316
34.186
3.141
80
199
1.932
3
1.586
151
-

579
3.378
588
5.876
1.242
15
183
419
393
1
1.434
10
7

1990

2015

Quantidade produzida (Toneladas)
1990

2015

Variação 19902015
-4345
106.710
254

4.721
34.166
-

376
140.876
254

-3.253

24.152

17.097

-7.055

94
2.775
-3
272
-28.310
-1.899
-65
-16
-1.513
393
-2
-152
-141
7

53.290
4.051
396
23.141
2.449.673
640.028
1.261
9.004
314.995
288
227.378
144
-

11.899
44.787
15.082
75.113
21.354
412
3.157
6.544
727
12
41.371
16
101

-41.391
40.036
-396
-8.059
-2.374.560
-618.674
-849
-5.847
-308.451
727
-276
-186.007
-157
101

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM)
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Tabela 12 - Área plantada, área colhida, quantidade produzida,
rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias
- estado do Rio de Janeiro (1990 – 2015)

Abacaxi
Alho
Arroz (em
casca)
Batata-doce
Batatainglesa
Cana-deaçúcar
Feijão (em
grão)
Mandioca
Melancia
Melão
Milho (em
grão)
Tomate

Área plantada (Hectares)
1990
2015
Variação
1990 2015
498
3.614
3.116
58
-58
23.390
354
-23.036

Área colhida (Hectares)
1990
2015

Variação
1990 - 2015

453
58
15.892

3.614
214

3.161
-58
-15.678

-1.462
-106

1.826
145

574
39

-1.252
-106

2.036
145

574
39

206.786

79.388

-127.398

204.802

79.388

15.601

1.707

-13.894

15.153

12.313
21
22
33.410

11.132
2.440

-1.181
-21
-22
-30.970

3.023

2.532

-491

Quantidade produzida (Toneladas)
1990
2015
Variação
1990 2015
13.554
93.240
79.686
186
-186
43.084
690
-42.394
27.098
1.327

10.075
628

-17.023
-699

-125.414

5.574.696

3.919.509

1.646

-13.507

10.273

1.747

-8.526

12.261
21
22
22.659

11.132
2.370

-1.129
-21
-22
-20.289

195.216
23
24
31.685

154.045
6.234

-41.171
-23
-24
-25.451

3.003

2.529

-474

142.214

185.889

43.675

-1.655.187

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM)

O IBGE divide os
92 municípios do
estado em seis mesorregiões geográficas: Metropolitana
(30 municípios: Rio
de Janeiro, Belford
Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá,
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova
Iguaçu, Paracambi,
Queimados, São
Gonçalo, São João
de Meriti, Seropédica, Tanguá, Mangaratiba, Cachoeiras
de Macacu, Rio
Bonito, Teresópolis,
Engenheiro Paulo
de Frontin, Mendes,
Miguel Pereira, Paty
do Alferes, Vassouras, Petrópolis e São
José do Vale do Rio
Preto); Centro Fluminense (16 municípios: Bom Jardim,
Cantagalo, Carmo,
Cordeiro, Duas Barras, Macuco,
18
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Os componentes básicos da alimentação brasileira, como arroz, feijão
e mandioca, também apresentam queda na produção. Por serem
elementos estratégicos, Alentejano (2012) analisa, principalmente, os
dados relativos a estas três culturas, sugerindo que:
[...] se a crise da agricultura fluminense é generalizada,
ela é mais expressiva no que diz respeito aos alimentos
básicos, como arroz, feijão e mandioca. Este cenário
combina-se com o aumento da especulação fundiária
e a ineficácia das políticas agrárias para criar o pano
de fundo para o acirramento dos conflitos no campo
[...]” (ALENTEJANO, 2012, p.7).

As Tabelas 13, 14 e 15 apresentam, respectivamente, os dados
relativos às culturas de mandioca, arroz e feijão, desagregados de
acordo com as seis mesorregiões do estado . As tabelas nos mostram
uma distinção importante entre as regiões do estado. No caso da
mandioca, enquanto no Noroeste e no Centro Fluminense há uma
leve alta em termos de área plantada e quantidade produzida, na
Baixada e no Sul Fluminense ocorre uma queda de pelo menos
50% da produção. O Norte Fluminense e a Região Metropolitana
também apresentam queda, mas menos expressiva. Estes dados
ratificam o desafio acima exposto de manutenção da prática agrícola

em um processo desenfreado de urbanização e de desincentivo e
desvalorização desta atividade produtiva
Tabela 13 – Produção de mandioca no estado do Rio de Janeiro –
1990-2015

Brasil
Estado do Rio
de
Janeiro
Noroeste
Fluminense
Norte
Fluminense
Centro
Fluminense
Baixadas

Área Plantada (ha)
1990
2007
2015
1.975.643
1.941.104
1.536.161
12.313
9.678
11.132

Quantidade Produzida (t)
1990
2007
2015
24.322.133
26.541.200
23.059.704
195.216
131.533
154.045

89

110

240

1.173

1.480

3.263

3.702

3.344

4.574

70.894

44.652

60.153

360

564

640

5.077

9.306

11.157

2.232

1.148

793

33.970

14.095

10.228

Sul Fluminense

1.061

310

184

16.115

4.246

2.207

Metropolitana

4.869

4.202

4.701

67.987

57.754

67.037

Fonte: ALENTEJANO, 2012 apud Pesquisa Agrícola Municipal(PAM)/IBGE; Pesquisa
Agrícola Municipal(PAM)/IBGE

No caso do arroz, os dados são mais alarmantes. Todas as regiões
apresentam queda na área destinada à cultura e na sua produção,
entre os períodos de 1990 e 2015. Cabe destacar o Noroeste
Fluminense, que passou de 13.272 hectares para 177 hectares, o que
levou a uma diminuição da produção de 17 mil para 566 toneladas.

Nova Friburgo,
Santa Maria Madalena, São Sebastião
do Alto, Sumidouro,
Trajano de Moraes,
Areal, Comendador
Levy Gasparian,
Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios);
Sul Fluminense (14
municípios: Barra do
Piraí, Barra Mansa,
Itatiaia, Pinheiral,
Piraí, Porto Real,
Quatis, Resende, Rio
Claro, Rio das Flores, Valença, Volta
Redonda, Angra dos
Reis, Paraty); Noroeste Fluminense (13
municípios: Itaocara,
Itaperuna, Laje do
Muriaé, Miracema,
Natividade, Porciúncula, Santo Antônio
de Pádua, São José
de Ubá, Varre-Sai,
Aperibé, Bom Jesus
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Tabela 14 – Produção de arroz no estado do Rio de Janeiro –
1990-2015

Brasil

Área Plantada (ha)
1990
2007
4.158.547
2.915.316

2015
2.162.178

Quantidade Produzida (t)
1990
2007
2015
7.420.931 11.060.741 12301201

Rio de Janeiro

23.390

2.279

354

43.084

7.644

690

Noroeste
Fluminense
Norte
Fluminense

13.272

1.995

177

17.040

6.888

566

3.732

160

170

8.869

418

96

Centro
Fluminense

1.012

94

7

1.745

278

28

Baixadas
Sul Fluminense

2.799
971

10

-

11.128
1.786

14

-

Metropolitana
do
Rio de Janeiro

1.604

20

-

2.516

46

-

Fonte: ALENTEJANO, 2012 apud Pesquisa Agrícola Municipal(PAM)/IBGE; Pesquisa
Agrícola Municipal(PAM)/IBGE

do Itabapoana, Cambuci,
Italva); Baixadas
(10 municípios:
Araruama,
Armação de
Búzios, Arraial
do Cabo, Cabo
Frio, Casimiro de
Abreu, Iguaba
Grande, Rio
das Ostras, São
Pedro da Aldeia,
Saquarema,
Silva Jardim);
e Norte Fluminense (9 municípios: Campos
dos Goytacazes,
Carapebus,
Cardoso Moreira, Conceição de
Macabu, Macaé, Quissamã,
São Fidelis, São
Francisco de
Itabapoana, São
João da Barra).
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O mesmo cenário ocorre em relação ao feijão. Todas as regiões
do estado mostram queda na área plantada. Apenas o Noroeste
Fluminense registrou um aumento na produção no período entre
1990 e 2007, mesmo com a queda na área plantada. Ainda assim,
trata-se de um crescimento inexpressivo frente à queda de produção
nas demais regiões, além desta produção ter caído no período
2007-2015. Isto significa que quando comemos estes itens básicos
da alimentação dependemos, necessariamente, de outras regiões
produtivas, de fora do estado, o que gera impactos no preço, na
qualidade do produto e na própria dinâmica de abastecimento.
Novamente, este é um antiexemplo de segurança e soberania
alimentar!

Tabela 15 – Produção de feijão no estado do Rio de Janeiro –
1990-2007
Área Plantada (ha)
Brasil
Rio de Janeiro
Noroeste
Fluminense – RJ
Norte Fluminense
–
RJ
Centro
Fluminense
– RJ
Baixadas – RJ
Sul Fluminense –
RJ
Metropolitana do
Rio de Janeiro –
RJ

1990
2007
5.304.267 3.975.900

2015*
3.130.036

Quantidade Produzida
(t)
1990
2007
2015
2.234.467 3.169.356 3.090.014

15.601
3.328

6.655
3.122

1.707
725

10.273
1.660

5.560
2.535

1.747
617

3.564

694

289

2.547

578

397

3.836

1.656

246

2.612

1.362

296

1.290
2.192

251
581

156
181

1.144
1.458

236
540

133
170

1.391

351

110

852

309

134

Fonte: ALENTEJANO, 2012 apud Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)/IBGE; Pesquisa
Agrícola Municipal(PAM)/IBGE
* Apenas 76 dos 92 municípios

Você recorda o
que ocorreu com o
preço do feijão em
2016?

“Na última semana,
fomos bombardeados pelas notícias
sobre a alta no preço do feijão. O povo,
chocado em ver o
quilo passando de
R$ 10, ouviu as mais
diversas explicações
dos analistas: geada e muita chuva no
Sul, falta de chuva
em outras regiões, e
até o boato de que
uma pequena doação para Cuba, feita
em outubro de 2015,

teria sido a causa da escassez.
A solução mágica apresentada pelo ministro interino da agricultura, o Rei da
Soja, foi zerar a taxa de importação para
facilitar a entrada de feijão estrangeiro.
O que estranhamente não saiu em lugar
nenhum foi um elemento muito simples:
o agronegócio brasileiro não se preocupa em produzir alimentos para o Brasil.
E isso fica muito claro quando olhamos
a mudança na utilização das terras no
país.
Nos últimos 25 anos, houve uma diminuição profunda na área destinada
à plantação dos alimentos básicos do
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nosso cardápio. A
área de produção
de arroz reduziu
44% (quase metade
a menos), e a mandioca recuou 20%.
A área plantada com
feijão, o vilão do
momento, diminuiu
36% desde 1990, enquanto a população
aumentou 41%. Apesar de ter havido um
aumento na produtividade, a diminuição
da área deixa a colheita mais vulnerável
e suscetível a variações como estamos
vendo agora.

No mesmo período em que a área plantada de arroz e feijão caiu 44% e 36%,
respectivamente, a área de soja aumentou 161%, enquanto o milho aumentou
31% e a cana, 142%. Somados os três
produtos, temos 72% da área agricultável do Brasil com apenas três culturas.
São 57 milhões de hectares que ignoram a cultura alimentar e a diversidade nutricional do nosso país em favor
de um modelo de monocultura, que só
funciona com muito fertilizante químico, semente modificada e veneno, muito veneno. Ao deixar de plantar comida
para plantar mercadorias, ficamos extremamente dependentes do mercado
externo, e vulneráveis às mudanças climáticas”.
Alan Tygel em “O Golpe ruralista e o
preço do feijão”, Brasil de Fato, junho de
2016

Tal como ocorre no contexto nacional, também verificamos uma
intensificação da concentração fundiária no território fluminense.
Atualmente, o Rio de Janeiro é considerado o estado mais urbano
do Brasil, com quase 97% da população vivendo em áreas
urbanizadas, segundo o último censo do IBGE (2010). Esse processo
teve início na segunda metade do século passado, quando houve
um intenso processo de migração campo-cidade. Sem desconsiderar
o impacto do urbano na paisagem e no espaço fluminense, cabe
sempre nos perguntarmos qual o limite entre uma área rural e uma
área urbana e que possíveis distorções existem concernentes a esta
delimitação.
No Brasil, além dessas transformações pelas quais
passaram campo e cidade, os próprios critérios
oficiais utilizados pelo IBGE para definir o que
é rural e urbano têm promovido discussões em
várias áreas das Ciências Humanas e Sociais, já
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que essa instituição ainda se utiliza da delimitação
criada em 1937 durante o Estado Novo, e que, por
consequência, não leva em consideração as recentes
mudanças que ocorreram nesses espaços e que
redefinem suas formas e conteúdos neste início de
século (HESPANHOL, 2013).

É inclusive neste contexto que chamamos atenção para a construção
de um rural para além das atividades agropecuárias. O rural
também como espaço de outras atividades; é o que chamamos de
pluriatividade dos espaços rurais e da agricultura familiar (CARNEIRO,
2006; MEDEIROS, 2011). Muito embora esta pluriatividade se
apresente de maneira dinâmica, cabe avaliarmos em que medida a
ausência de políticas adequadas para a manutenção e o crescimento
da população no campo e da produção de alimentos contribui para
isso, ou seja, em que medida “isso pode ser explicado como uma
consequência das políticas de modernização agrícolas adotadas pelo
Estado, nas quais este segmento de pequenos produtores não foi
privilegiado” (TEIXEIRA, 1996, p.142 apud ALENTEJANO, 1997, p.63).
É preciso estarmos atentos/as, porém, para que isto não torne
ainda mais invisível a prática existente e resistente de agricultoras
e agricultores familiares, camponesas e camponeses, quilombolas,
ribeirinhos e pescadoras e pescadores do estado do Rio de Janeiro,
do Noroeste Fluminense à Costa Verde.
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Mas, afinal, como
definimos o que
é rural e o que é
urbano?
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Esta é, talvez, uma
das discussões mais
complexas. O que
define o que é cidade? E o que define o que é campo?
No que se baseiam
as noções de rural e
urbano? Seria o rural
sinônimo de atraso
e tradicionalismo e
o urbano a expressão por excelência
do capitalismo? E
quanto às ideias de
urbanidades e ruralidades? Há, na atualidade, espaços urbanos com a presença
de símbolos, práticas e manifestações
rurais? O contrário
também ocorre? Afinal, onde está o sentido desta distinção,
de olhar a realidade
a partir destas duas
concepções?
Este
debate é ainda mais
interessante quando estamos falando
de um estado como
o Rio de Janeiro,
com forte presença
do urbano, mas que
mesmo neste espaço urbano verifica-se a permanência
de práticas agrícolas
e da dimensão do
que convencionou-se
compreender por rural; aspecto bastante
trabalhado e refletido
pela Rede Carioca de
Agricultura Urbana.

Cabe falar de um rural e de um urbano
como realidades muito díspares? Este
recorte ainda é válido como chave de
leitura? Como são as dinâmicas de espaços rurais próximos a grandes centros
urbanos? O processo de industrialização da agricultura é o fim do rural? Para
Alentejano (1997) uma importante diferenciação entre o rural e o urbano está
na relação da sociedade com a terra e
sua importância como elemento de produção, reprodução ou valorização.
José Eli da Veiga é um dos principais
mediadores deste debate e busca destacar a importância do Brasil rural a
partir de outras opções de abordagem
demográfica dos territórios. Segundo
ele, ao levantar novas análises do espaço para além da dicotomia rural-urbano, chegamos aos fatos de que 80% dos
municípios e 30% da população brasileira pertencem ao lado “essencialmente rural” do país; um considerável contraponto à estatística oficial, segundo
a qual é considerada urbana toda sede
de município (cidade) e de distrito (vila),
não importam quais sejam suas características estruturais ou funcionais. Para o
autor, esta regra desconfigura e atrapalha a análise da configuração territorial
brasileira já que, por exemplo, encontra-se como cidade uma sede de município
com apenas 18 habitantes.
“De um total de 5.507 sedes de município existentes em 2000, havia 1.176 com
menos de 2 mil habitantes, 3.887 com
menos de 10 mil, e 4.642 com menos
de 20 mil, todas com estatuto legal de
cidade idêntico ao que é atribuído aos
inconfundíveis núcleos que formam as
regiões metropolitanas, ou que constituem evidentes centros urbanos regionais. E todas as pessoas que residem em
sedes, inclusive em ínfimas sedes distritais, são oficialmente contadas como ur-

banas, alimentando este
desatino segundo o qual
o grau de urbanização do
Brasil teria atingido 81,2%
em 2000”. Há, assim, uma
série de municípios que
se encontrariam numa
condição ambivalente, no

“meio do campo”. Como saber qual a
melhor linha de corte na delimitação
do que é rural e do que é urbano?
Na sua cidade e região de moradia, quais são as implicações e os
interesses envolvidos na vigente
classificação? (VEIGA, 2007).

O padrão concentrador e excludente de posse da terra no Brasil tem
como marca a violência no campo. Em 2016, os índices de violência
em conflitos agrários atingiram os piores níveis dos últimos anos,
em escala nacional. De acordo com os dados parciais da Comissão
Pastoral da Terra (CPT), 59 pessoas foram brutalmente assassinadas
por lutarem por direitos, pela reforma agrária e por seus territórios
tradicionais. O número foi o maior desde 2003, quando 71 pessoas
foram assassinadas em conflitos no campo. O estado de Rondônia
ocupa o topo da lista, seguido do Maranhão e do Pará. Em 2016,
a Comissão Pastoral da Terra contabilizou 98 casos de trabalho
escravo19 envolvendo 968 pessoas.

Dados ainda
provisórios apresentados pela CPT em
janeiro de 2017.
19

No estado do Rio, em 2014, foram registrados quatro casos de
trabalho escravo em atividade pecuária, todos no município de São
Fidélis, na fazenda do proprietário Paulo César Azevedo Girão. Em
2015, dois casos foram registrados, envolvendo onze trabalhadores
em atividade pesqueira (nas embarcações Alarriba e Lara). No que
tange a conflitos por terra, em 2016, a CPT registrou três casos,
sendo um em Parati (incluindo 23 famílias) e dois no município de
São João da Barra, envolvendo 190 famílias e o Complexo Portuário
Açu/Minas-Rio. Três foram os conflitos ligados ao uso da água,
em 2016, sendo um em Campos do Goytacazes, um na região da
Baía de Sepetiba, que envolve os municípios Itaguaí, Mangaratiba
e Rio de Janeiro (e a empresa Thyssenkrupp/CSA), e um no Rio
de Janeiro, com a comunidade do Rio Sarapuí. Ainda neste mesmo
ano, registrou- se o assassinato de um caiçara em Parati, decorrente
do conflito vivenciado pelas comunidades tradicionais e caiçaras
do Sul Fluminense, e uma tentativa de assassinato de um pequeno
proprietário, em São João da Barra, no conflito que envolve o Porto
do Açu.
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20
https://www.
cartacapital.com.br/
sociedade/forca-do-agronegocio-barra-a-reforma-agraria
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O latifúndio pode não ser mais o mesmo de décadas
atrás. Apresenta-se hoje como eficiente, moderno e
global, vinculado às grandes cadeias de valor global.
Do lado dos trabalhadores, porém, persiste o cenário
de graves violações de direitos, inclusive do direito
à vida. Embora o latifúndio persista no Brasil, ele
apresenta caras diferentes ao longo do tempo. O
latifúndio já foi a cara do velho coronel das oligarquias
agrárias, do senhor de engenho. Hoje, embora
ele ainda exista assim, tem, fundamentalmente, a
cara de megaempresas capitalistas, de expressivos
monopólios financeiros, de empresas transnacionais
e de gigantes grupos empresariais brasileiros, que,
inclusive, se utilizam de instrumentos como grilagem
de terras, para se apropriarem de terras públicas, e
de trabalho escravo. Em 2016, o Rio de Janeiro foi
o estado com o maior índice de trabalho escravo
no Brasil em função de casos identificados na usina
Santa Cruz, que é arrendada pelo grupo J. Pessoa, o
maior conglomerado usineiro do Brasil. É, portanto,
que não estamos falando de um coronel atrasado,
mas de vigorosos grupos empresariais que trabalham
com trabalho escravo aqui e altíssima tecnologia lá.
O capital hoje articula as formas mais desenvolvidas
possíveis tecnologicamente com as mais arcaicas
de exploração do trabalho, não há contradições
desse ponto de vista. Desse modo, os interesses
que existem hoje contra qualquer tipo de reforma
agrária são extremamente poderosos, e por que
isso? Porque mesmo o agronegócio, considerado
altamente produtivo, necessita permanentemente
de terras novas para a sua expansão. Até porque
ele desgasta profundamente o solo e, assim, precisa
constantemente de novas terras para se expandir. Se
não tiver um estoque de terras improdutivas não tem
para onde avançar e não tem como se recompor. Por
isso há uma necessidade destes setores, mesmo os
ditos mais desenvolvidos da agricultura brasileira,
de manterem estoques de terras paradas e situações
arcaicas de produção (...) para que eles possam lançar
mão em algum momento (ALENTEJANO, 2010).

2. Diminui a produção de alimentos,
cresce o uso de agrotóxicos
No Rio de Janeiro, o cenário também é bastante crítico no que tange
ao uso de agrotóxicos. De forma geral, a utilização de dados no que se
refere ao consumo e uso de agrotóxicos deve ser feita com bastante
cautela, devido à precariedade e imprecisão na coleta destes dados.
Há, inclusive, informações das próprias empresas produtoras que
não são publicadas e imprecisões em relação ao estado em que o
agrotóxico é fabricado e ao local em que ele é vendido.

http://dados.contraosagrotoxicos.
org/dataset/comercializacao-sindag
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O Portal de Dados Abertos Sobre Agrotóxicos21 é uma plataforma
que disponibiliza informações sobre agrotóxicos a partir de outras
fontes. Quando analisamos os dados relativos à comercialização de
agrotóxicos, a partir de informações do Sindicato Nacional da Indústria
de Produtos para a Defesa Vegetal (Sindiveg), constatamos um
expressivo acréscimo na venda de produtos – herbicidas, fungicidas,
inseticidas, acaricidas e outros –, bem como um aumento no valor da
comercialização.

55

56
2.287.482

151.523

140.473

2.499.958

328.413

313.824

2001

1.951.782

145.552

306.583

2002

3.136.339

182.446

375.048

2003

4.494.948

214.725

463.604

2004

4.243.748

232.232

485.969

2005

3.919.841

238.716

480.120

2006

5..371.965

304.031

599.834

2007

7.125.140

312.637

673.892

2008

6.625.608

335.816

725.577

2009

7.303.909

711.590

2010*

1.139
613
9.006

1.270
745
9.291

2001
1.451
715
8.386

2002
962
626
10.836

2003
1.382
780
12.717

2004
1.474
630
10.555

2005

1.285
670
11.780

2006

1.678
882
15.572

2007

1.312
660
14.460

2008

1.463
745
16.014

2009

1.384
15.663

13.606

2011

8.487.936

730.627

2011

1.073

20108

Fonte: Portal de Dados Abertos Sobre Agrotóxicos: <http://dados.contraosagrotoxicos.org/dataset/comercializacao-sindag>
* A partir de 2010 não constava mais na base o dado “Ingrediente ativo (t)”.

Produto Comercial (t)
Ingrediente Ativo (t)
Valor - US$ 1.000

2000

Tabela 17 - Venda de defensivos agrícolas (herbicida, fungicida,
inseticida, acaricidas e outros) – Rio de Janeiro

Fonte: Portal de Dados Abertos Sobre Agrotóxicos: <http://dados.contraosagrotoxicos.org/dataset/comercializacao- sindag>
* A partir de 2010 não constava mais na base o dado “Ingrediente ativo (t)”.

Valor - US$ 1.000

Ingredien te Ativo(t)

Produto Comercial (t)

2000

Tabela 16 - Venda de defensivos agrícolas (herbicida, fungicida,
inseticida, acaricidas e outros) – Brasil

15.631

1.395

2012

9.710.014

823.226

2012

Por sua vez, os dados sobre comercialização apresentados no Relatório
Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos,
do Ministério da Saúde, apontam que o estado do Rio de Janeiro ocupa
a 9a posição entre as demais unidades da federação, alcançando uma
comercialização de 27.341.441 kg de agrotóxicos em 2013; valor mais
alto do que na série anteriormente apresentada, baseada no Portal
de Dados Abertos Sobre Agrotóxicos (BRASIL, 2016). O relatório do
Ministério da Saúde se baseia nas informações do Agrofit22, banco de
informações sobre os produtos agroquímicos e afins, registrados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Disponível em:
< http://extranet.
agricultura.gov.br/
agrofit_cons/principal_agrofit_cons>
22

Tabela 18 – Classificação das unidades da federação segundo a
comercialização de agrotóxicos – Brasil, 2013

Classificação

UF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

São Paulo
Mato Grosso
Paraná
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Goiás
Bahia
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
Ceará
Santa Catarina
Maranhão
Tocantins
Piauí
Pará
Rondônia
Espírito Santo
Pernambuco
Alagoas
Distrito Federal
Paraíba
Sergipe
Roraima
Acre
Rio Grande do Norte
Amazonas
Amapá

Comercialização de
agrotóxicos (kg)
297.750.036
181.344.601
158.481.566
119.117.416
104.365.119
95.677.438
56.628.759
54.829.832
27.341.441
27.102.983
22.294.630
17.403.457
10.245.251
10.126.913
9.515.294
8.719.461
8.299.948
4.974.129
3.646.374
1.713.068
1.457.972
1.214.990
872.928
714.603
706.324
313.936
139.166

Fonte: Agrofit 2013 em Brasil, 2016
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Já no que tange ao número de fábricas de agrotóxicos e desinfetantes
domissanitários, o relatório do Ministério da Saúde registra o estado
do Rio de Janeiro em 6o lugar. Porém, o estado apresenta o 2o maior
quantitativo de pessoal ocupado nessas fábricas, perdendo apenas
para o estado de São Paulo.
Figura 10 – Quantitativo de fábricas de agrotóxicos e
desinfetantes domissanitários, por UF – Brasil, 2013

Fonte: IBGE, 2013 em BRASIL 2016

Figura 11 – Quantitativo de pessoal ocupado em fábricas de
agrotóxicos e desinfetantes domissanitários, por UF – Brasil, 2013

Fonte: IBGE, 2013 em BRASIL 2016
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Uma das áreas mais preocupantes é a região serrana do estado,
conhecida pela sua função estratégica no abastecimento da zona
metropolitana. Segundo a pesquisa “Panorama da Contaminação
Ambiental por Agrotóxicos e Nitrato de origem Agrícola no Brasil”,
realizada pela Embrapa em 2014, na região serrana há a presença
constante de situações de risco de contaminação ambiental pelo
uso dos agrotóxicos. No município de Paty do Alferes, por exemplo,
registrou-se contaminação em 70% dos pontos hídricos pesquisados.
Em áreas onde a atividade agrícola é intensa foram encontradas
concentrações de agrotóxicos até oito vezes acima do limite
permitido pela legislação nacional (MST, 2016).
Outro relatório, chamado “Vigilância em Saúde de Populações Expostas
a Agrotóxicos no Estado do Rio de Janeiro”, lançado em 2015 pelo
Ministério da Saúde, registra que o consumo no estado saltou de 3,4
kg/ha para 125,08 kg/ha, entre 2009 e 2010. Segundo este mesmo
relatório, as médias regional e nacional são de, respectivamente, 33,43
kg/ha e 15,84 kg/ha. Ou seja, quando analisamos a relação entre a
comercialização de agrotóxico por área plantada, a posição fluminense
frente ao panorama nacional torna-se ainda mais crítica. É ainda mais
alarmante que este número não tem diminuído; pelo contrário, em
2012, o dado já alcançava 151,01 kg/ha.
Tabela 19 – Taxa de consumo de agrotóxicos e área plantada –
Rio de Janeiro, 2007 e 2012
Rio de Janeiro
Área plantada
(hectare)
Taxa de consumo de
agrotóxico (kg/ha)

2007
219.874

2008
222.319

2009
219.074

2010
235.067

2011
192.515

2012
208.847

4,01

2,97

3,40

125,08

183,31

151,01

Fonte: MARTINS, s/d
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Figura 12 – Comercialização de agrotóxicos e afins por área plantada
(kg/ha) e incidência de intoxicações por agrotóxicos - Rio de Janeiro,
2007 a 2013

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), IBGE e Agrofit em
BRASIL, 2016

Relatório Nacional de
Vigilância em Saúde de
Populações Expostas a
Agrotóxicos, 2016
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“O Rio de Janeiro
cultiva
principalmente
cana-de-açúcar,
banana,
mandioca e café.
Além disso, a região
serrana do estado
é marcada predominantemente pela
agricultura familiar.
Em 2012, este estado
ocupava a 10ª posição na classificação
de maiores comercializadores de agrotóxicos do país. Mes-

mo com a diminuição deste comércio em
2013, de aproximadamente 30 milhões
para 27 milhões de quilos, conforme dados da Figura 29, o estado passou a ser
o 9o maior comercializador de agrotóxicos do Brasil. Além disso, o Rio de Janeiro chama atenção pela alta concentração
de agrotóxicos por hectare, de modo
que apresentou a maior relação entre a
comercialização de agrotóxicos por área
plantada no Brasil, em 2013, fato que alerta para a necessidade de aprimoramento
das informações obtidas, segundo panorama local de uso de agrotóxicos, por
meio de articulações com os órgãos locais
(saúde, agricultura e meio ambiente)”.

Em 2012, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (Para), da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que monitora os resíduos de agrotóxicos, identificou que 37,5% das amostras de alimentos
no Rio de Janeiro estavam insatisfatórias para o consumo. Apesar do
aumento do uso de agrotóxicos, o estado vive uma realidade de expressiva subnotificação de intoxicações. A estimativa é de que para cada
caso notificado existam 50 outros semelhantes não notificados.
No que tange à subnotificação, segundo o relatório do Ministério da
Saúde, dos 92 municípios fluminenses, somente 16 registraram mais de
dez notificações no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(Sinan) entre 2007 e 2012. Enquanto 15 municípios, alguns da região
serrana, simplesmente não notificaram. São eles: Cachoeiras de Macacu,
Cambuci, Duas Barras, Itaocara, Paty do Alferes, Rio Bonito, São João da
Barra, São José do Ubá, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Seropédica,
Tanguá, Trajano de Moraes, Varre-Sai e Vassouras. Assim, junto ao uso
intensivo de agrotóxicos, alia-se um cenário de frágil estrutura de prevenção e fiscalização. No Brasil, entre 2007 e 2013, das 59.576 notificações registradas no Sinan de intoxicações por agrotóxicos (uso agrícola, uso doméstico, uso na saúde pública, raticida e produto veterinário)
32.369 (54,3%) são relacionadas à tentativa de suicídio.
Novamente, a pergunta que fica é: quem sai ganhando e quem sai perdendo com este modelo?
Figura 13 – Notificações de óbito por intoxicação por
agrotóxicos em tentativas de suicídio por unidade da
federação – Brasil, 2007 a 2013

Fonte: Sinan, 2014 apud Brasil, 2016
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3. Abastecimento alimentar na cidade do
Rio: de onde vem o que comemos?
Antes de nos atermos ao debate do abastecimento no estado do
Rio, cabe aqui pensarmos na seguinte pergunta: qual foi o impacto
do modelo colonial exportador para a produção de alimentos e a
dinâmica de abastecimento interno? Como ressaltam diversos autores,
como Prado Jr.: “Nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco,
alguns gêneros alimentícios; mais tarde, ouro e diamante; depois,
algodão e, em seguida café para o mercado europeu” (PRADO JR.,
1942, p.26 apud Seabra; Marafon, p.2). O modelo agrário exportador
privilegiou o mercado externo, colocando a atividade de abastecimento
interno como complementar e subsidiária. O crescimento urbano da
cidade deu contornos ainda maiores ao desafio de abastecimento;
aumentava-se a população e a taxa de urbanização da cidade e de seu
entorno.
O crescimento urbano dinamizou o comércio
interno de alimentos promovendo o engenho de
comerciantes de grande porte. A estrutura das
empresas de abastecimento formadas caracterizouse, inicialmente, pela formação de tropas de mulas
responsáveis pela concentração e posterior revenda
dos produtos. Esses embriões deram origem a
estruturas comerciais mais complexas que captavam
a produção de diversos produtores, incapazes de
vender sua produção na cidade, organizando a
revenda em mercados centrais como o Campo de São
Cristóvão. [...] Este modelo empresarial configurado
no Rio de Janeiro foi mantido no início do século XX,
apesar de intervenções governamentais. As empresas
cada vez mais estruturadas e a urbanização mais
acelerada levaram ao distanciamento das fontes de
abastecimento no Rio de Janeiro e à necessidade de
transporte mais organizado da produção (SEABRA;
MARAFON, p3).

Assim, a questão do abastecimento alimentar nasce como um
grande desafio da realidade brasileira. Desde então, a estrutura de
comercialização já subordinava os pequenos produtores, visto que a
estrutura de intermediação foi se reproduzindo no circuito espacial
da produção e do consumo de bens agrícolas. Podemos pensar em
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abastecimento alimentar como algo que implica em:
[...] conferir destaque aos aspectos relacionados com
o acesso aos alimentos pelos diversos segmentos
da população, tendo presente sua conexão com a
disponibilidade dos alimentos, vale dizer, com a sua
produção e comercialização (...). O abastecimento
alimentar é, em geral, abordado em termos da
estrutura que disponibiliza os produtos alimentares,
isto é, as formas pelas quais os alimentos são
produzidos e distribuídos para a população. Nessa
perspectiva, descrevem-se os fluxos seguidos pelos
bens através de encadeamentos que “se iniciam”
(sic) na etapa agrícola, passando pela intermediação
mercantil e o processamento agroindustrial, até
o comércio varejista. No entanto, as estruturas de
abastecimento também fazem parte dos elementos
que determinam as condições em que a população
acessa os alimentos (Maluf, s/d, p.1).

No atual modelo de sociedade, sem dúvida, o elemento monetário
- a renda - é a condição primeira para o acesso aos alimentos. O
Relatório de Informações Sociais, do Ministério de Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA), dispõe de informações temáticas para o eixo
Segurança Alimentar e Nutricional23. Dados deste relatório registraram
que, em 2008, no estado do Rio de Janeiro 14,1% do total da despesa
monetária média mensal familiar era destinada à alimentação (destes,
58,8% eram relativos à alimentação no domicílio, 41,2% relacionados
a fora do domicílio, e 4,9% representavam a aquisição familiar média
não monetária de alimentos, em relação à aquisição de alimentos
total). Dados registrados pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)
mostram que, atualmente, do total empenhado para produtos e
serviços, 24,04%, ou seja, ¼ do orçamento – o maior deles – destinase à alimentação e bebidas.

Disponível em:
<http://aplicacoes.
mds.gov.br/sagi/
RIv3/geral/index.
php>
23
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Figura 14 – Peso mensal (%) de grupos e de produtos e serviços – Rio de
Janeiro, maio 2017

Fonte: IBGE/Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)

Porém, o fator renda não é o único que viabiliza a compra de um
alimento pelo seu consumidor: “esta renda terá que se materializar
numa cesta de consumo” (MALUF, s/d, p.1). É necessário que se
planeje e execute ações de abastecimento alimentar para promover a
produção e distribuição de alimentos, enfim, o acesso aos alimentos
por todos os segmentos da população, em condições apropriadas do
ponto de vista da quantidade, do preço, da qualidade dos alimentos e
da composição nutricional (MALUF, s/d).
No caso da realidade fluminense, a implantação de um sistema de
Centrais de Abastecimento (Ceasa) do Rio de Janeiro foi um ponto
chave nesta trajetória. O sistema Ceasa-RJ foi criado na década de 1970,
tendo como objetivo atuar no mercado, na produção, no atacado e no
varejo do comércio de gêneros agrícolas; seu objetivo era consolidarse como um entreposto comercial capaz de organizar a produção,
comercialização e distribuição. São em suas unidades que se concentram
parte da produção rural fluminense. De lá, os produtos agrícolas são
redistribuídos, dando seguimento ao circuito dos alimentos, rumo à
mesa de quem irá consumi-lo (SEABRA, MARAFON, p.1).
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A unidade Ceasa-RJ tem o objetivo de atender a segunda metrópole
do país em termos demográficos. Esta magnitude a qualifica como um
ponto central na comercialização agrícola no estado do Rio de Janeiro.
A Ceasa respondia em meados do século XXI por cerca de 80% da
produção comercializada no estado. Considerando que a Ceasa é,
então, um entreposto, as duas grandes perguntas que estão em jogo
são: de onde vêm e para onde vão os alimentos ali comercializados,
ou seja, quem os compram?

A criação das
Centrais de
Abastecimento

A ausência de regulação e a precariedade
dos
equipamentos relacionados ao abastecimento marcavam os mecanismos
de comercialização
no Brasil. Na década
de 1970, iniciou-se a
implementação de
um modelo institucional de Centrais de
Abastecimento (Ceasa), que integravam
o Sistema Nacional
de
Abastecimento
(Sinac). Sua proposta
era “estabelecer uma
rede de informações
técnicas entre todas
as unidades atacadistas regionais para
servir como ponto de
referência aos negócios entre produtores
e distribuidores. Em
articulação com os
estados e municípios,

foram implantados, no âmbito do Sinac,
21 empresas denominadas de Centrais
de Abastecimento, as Ceasas, incluindo
34 Mercados Atacadistas Urbanos, 32
Mercados Atacadistas Rurais e diversos
mercados varejistas de portes variados,
em centros urbanos de grande e médio
porte” (CUNHA, 2006, p.38-39).
Na década de 1980, ocorreu o desmonte do Sistema Nacional de Abastecimento (em consonância com o abandono de outras construções no campo da
política agrícola que também ocorreram
nesta época, tais como o crédito). Atualmente, o conjunto de Ceasas originárias
do Sinac conta com 57 entrepostos em
21 estados brasileiros, comercializando
uma quantidade estimada em 8,7 milhões de toneladas de frutas, legumes
e verduras anuais. Durante a década
de 1990, época das privatizações, essas
Centrais de Abastecimento passaram,
em sua maioria, para a responsabilidade
dos estados e municípios, e assim permanecem até os dias de hoje, com exceção da central de São Paulo (Ceagesp)
e a de Minas Gerais (CeasaMinas), que
continuam federalizadas (CONAB, 2017,
p.9).
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Atualmente, a Ceasa-Rio é dividida em uma parte permanente,
destinada a pessoas jurídicas que trabalham com a revenda de
gêneros agrícolas, e um setor não permanente, aberto às áreas livres.
Além da Ceasa localizada no município do Rio, também há a unidade
São Gonçalo e mercados atacadistas nos municípios Paty do Alferes,
Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara. Como é a atuação destas
instituições em suas respectivas regiões? Como pensam, planejam e
executam uma estratégia de abastecimento em suas localidades?
A rede de comercialização agrícola é um resultado da demanda de
transportar a produção de alimentos ao alcance de consumidores.
A sua função de informar preços a torna uma espécie de bolsa de
valores para produtores e comerciantes. Segundo dados de 2001,
os compradores da Ceasa eram divididos da seguinte forma: 50% eram
supermercados; 30%, feirantes, 10% sacolões e 10% outros. Segundo
dados da Conab (2017), os valores comercializados nas unidades
Ceasa do estado do Rio foram os listados na tabela 20. Chama atenção
a desproporção do total comercializado na Ceasa-Rio em comparação
com as demais unidades.

Tabela 20 – Quantidade de hortigranjeiros comercializados nos
mercados atacadistas – Rio de Janeiro (2016)

Entreposto
Atacadista
Total Sudeste
Total Rio
Ceasa-Rio
Ceasa-São
Gonçalo
Ceasa-Nova
Friburgo
Ceasa-Itaocara
Ceasa-Paty do
Alferes
Ceasa-São José
do Uba

Volume (Kg)
8.541.631.091
1.533.513.156
1.314.097.000
163.242.000

Hortigranjeiros
% em relação
Valor (R$)
a 2015
-4,90%
20.856.207.666,75
-69,65%
3.730.470.162,24
-15,08%
3.306.067.000,00
0,30%
347.732.000,00

27.241.000

9,90%

37.045.000,00

20,32%

19.083.000

-18,75%

25.756.000,00

-12,71%

7.618.000

-28,05%

11.043.000,00

-25,04%

2.232.156

-17,97%

2.827.162,24

-14,20%

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 2017
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% em relação a
2015
12,47%
-16,90%
4,81%
9,92%

São poucos os estados brasileiros que não fornecem produtos para a
Ceasa-RJ. Na tabela 21, apresentamos dados, de 2012 a 2016, relativos
ao fornecimento de gêneros agrícolas por unidade da federação. No
caso dos cereais há uma constante queda na quantidade originária do
próprio estado, de tal forma que em 2016 os cereais produzidos no
estado do Rio representaram cerca de 10% do total comercializado
nas unidades.
No caso dos hortigranjeiros, há um aumento dos valores comercializados
cuja origem é o próprio estado, passando de 366.795.254 kg, em 2012,
para 452.436.120, em 2016, o que representa um aumento de 39,5%
para 42%. Todavia, este valor é pouco menos da metade do valor
total. Por fim, no item pescado, nota-se uma maior participação da
produção estadual dentre o valor total comercializado, representando
quase 80% do total.
O que significa estarmos cada vez mais adquirindo produtos de fora
do nosso território? Qual a dimensão política deste problema? E qual
seu impacto no preço do produto e no processo de atravessamento,
bem como na sua qualidade?

Tabela 21 – Quantidade (kg) comercializada na Ceasa-Rio de Janeiro por
origem do produto – 2012 a 2016

Demais
estados
RJ
Total
Demais
estados
RJ
Total
Demais
estados
RJ
Total

2012
11.116.788
4.246.121
15.362.909
2012
925.037.869
366.795.254
1.291.833.123
2012
10.867.723
22.178.282
33.046.005

Cereais (kg)
2013
2014
3.515.899
19.820.357
3.622.916
3.442.375
7.138.815
23.262.732
Hortigranjeiros (kg)
2013
2014
1.079.778.555
1.185.614.162
399.453.267
416.546.264
1.479.231.822
1.602.160.426
Pescado (kg)
2013
2014
13.841.181
12.442.241
31.815.721
45.656.902

27.175.165
39.617.406

2015
10.287.998

2016
12.697.053

1.298.271
11.586.269

1.466.573
14.163.626

2015
1.279.754.029

2016
1.064.581.558

486.826.026
1.766.580.055

452.436.120
1.517.017.678

2015
8.772.339

2016
3.555.608

21.263.378
30.035.717

13.104.706
16.660.314

Fonte: Centrais de Abastecimento (Ceasa). Disponível em: http://dw.ceasa.gov.br/
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24
É claro que o
tema da segurança
alimentar transcende a estabilidade no
abastecimento, bem
como a manutenção de estoques
estratégicos de
alimentos básicos.

O abastecimento alimentar deve ser compreendido como um conjunto
diverso de atividades que mediam a produção e o consumo de
alimentos. Sendo algo tão estratégico na vida da população, diversos
autores defendem a necessidade de uma política de abastecimento.
Resgatam, dentre outros aspectos, a experiência vivida na primeira
década dos anos 2000, de forte instabilidade no preço dos gêneros
alimentícios. Ainda hoje, a cidade do Rio de Janeiro não possui uma
política de abastecimento alimentar, podendo ser vista como um
contraexemplo na questão do abastecimento alimentar. De forma
geral, há pouca produção e pesquisa relacionada ao tema. Sobram-nos
mais perguntas do que respostas quando o assunto é abastecimento
alimentar:
1) Qual o poder atual da Ceasa frente às grandes redes de
supermercados?
2) Quais são as possibilidades de acesso (físico e econômico) das
camadas mais pobres ou marginalizadas, especialmente nos grandes
centros urbanos?
3) Que órgãos públicos devem se responsabilizar para pensar esta
política de abastecimento?
4) Como garantir a participação da população, especialmente dos
agricultores e das agricultoras, na elaboração destas estratégias?
5) Qual o avanço do setor supermercadista no comércio de frutas,
legumes e verduras, e qual seu grau de interação com as Ceasas?
O que nos parece evidente é a necessidade do Estado desenvolver
seu papel na regulação dos mercados, na gestão de equipamentos
públicos e na promoção de modelos de produção e de consumo.
Afinal, a construção de uma política de abastecimento alimentar vai
ao encontro da garantia da segurança alimentar24 (MALUF et al., 1996).
Por fim, outra questão merece destaque. Considerando que, sob
a ótica do produtor, a comercialização é um grande entrave no
processo produtivo, cabe aqui a seguinte pergunta: em que medida
o acesso à Ceasa garante a não exclusão de pequenos produtores e
sua consequente autonomia frente a atores intermediários, também
conhecidos como atravessadores?
Tal entreposto permanece desempenhando a
função de circular a produção para produtores e
consumidores marginalizados pelos supermercados,
isto é, o Ceasa-RJ ainda é o destino principal da
produção de pequenos produtores (não integrados às
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cadeias de supermercados) que enfrenta problemas
com atravessadores e dificuldades de transporte no
envio de sua produção até o entreposto comercial
no Rio de Janeiro; no outro lado da rede, o Ceasa-RJ
é o principal fornecedor de gêneros agrícolas para
áreas atendidas precariamente por supermercados,
onde feiras livres quitandas e sacolões são as
principais formas de comercialização varejista de
hortifrutigranjeiros. A função de comunicar, isto é,
a formação de preços, ainda é uma função central
do sistema Ceasa-RJ, ou seja, a central ainda é
a principal fonte de informação sobre preços
para produtores, comerciantes e consumidores.
Mesmo realizando compras diretamente de seus
fornecedores, os supermercados praticam suas
compras com referências nos preços da Ceasa-RJ,
que funciona como uma bolsa de valores de produtos
hortifrutigranjeiros baseada principalmente na oferta
e demanda (MARAFON; SEABRA; p.16-17)
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Ceasa–
Grande Rio

A unidade da Ceasa-Grande Rio possui
uma área destinada
aos produtores do
estado, o Pavilhão 21.
Para comercializar ali
é necessário a documentação da terra e
um boletim de produção emitido pela
Emater-Rio. Segundo
MARAFON e SEABRA,
os municípios de Nova
Friburgo e Teresópolis
enviam 51,3% dos comerciantes para o Pavilhão 21 dos produtores
fluminenses.
Observa-se que convergem
para o pavilhão, em
sua maioria, produtos
da Região Serrana, estabelecendo uma forte interação entre esta
unidade da Ceasa-RJ e
os municípios daquela
área.
“Os dados fornecidos
pela Ceasa-RJ reforçam
esta constatação, pois
de toda a alface comercializada na unidade
Grande Rio 99,1% é original do estado do Rio
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de Janeiro. Esta relação para o chuchu
é de 98,8%, enquanto para o repolho
é de 48,8%. Os municípios da Região
Serrana Fluminense têm participação
no abastecimento dos três produtos,
com destaque para Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro, responsáveis
por cerca de 83% do abastecimento da
alface, 12% do chuchu e 33% do repolho. A sobreposição dos dados sobre o
abastecimento de hortaliças caracteriza
a zona Serrana como aquilo que mais se
aproxima de um cinturão verde da metrópole carioca, respeitando a estrutura
em leque (concentradora) da cidade do
Rio de Janeiro como principal mercado
consumidor, para onde converge boa
parte da produção do estado”.
Outro Pavilhão que merece destaque
é o de número 30, que se trata de um
espaço de comercialização exclusivo da
agricultura familiar, gestado e gerido
pela União das Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio
de Janeiro (Unacoop). Driblando diversas dificuldades na gestão do espaço,
frente às transformações vividas na Ceasa, a Unacoop permanece na Central
e, além da comercialização do espaço,
possui hoje outras formas de escoamento da produção, como através do
Programa de Aquisição de Alimentos, o
PAA.

O Consea-Rio

De acordo com o
Relatório de Informações Sociais, do
MDSA, em 2013,
78,15% dos domicílios fluminenses
encontravam-se em
situação de segurança alimentar e
nutricional; 14,68%
em situação de insegurança alimentar
e nutricional leve;
4,14% em situação
de insegurança alimentar moderada; e,
por fim, 3,03% em situação de insegurança alimentar grave
(SAGI, 2017). Segundo MALUF, não discutir segurança alimentar no âmbito da
política econômica
dificulta avaliar o impacto da mesma no
nível de emprego e
salários, na produção
agroalimentar,
nos
cortes nos programas
sociais de infraestrutura, etc. Ou seja, a
política
econômica
com perfil neoliberal
e seus atuais reflexos
recessivos continuam remando contra a
segurança alimentar
do povo brasileiro e
dificultando a implementação de ações
compensatórias
na
área social (MALUF et
al. 1996, p.14-15).

Em 2003, no início da 1ª gestão do presidente Lula, o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) foi reativado. Foi também naquele
ano que o Consea do município do Rio
de Janeiro foi criado. Desde então, uma
pauta central do Consea junto ao executivo municipal tem sido a aprovação
da legislação de criação do Sistema e da
Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica
de Segurança Alimentar e Nutricional
(Losan), que cria o Sisan-Rio.Em nível nacional, o Sisan foi legalmente instituído
em 2006. A lei é de extrema importância para assegurar o trabalho do próprio
Consea, bem como propõe a criação de
uma Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional do Município do Rio de Janeiro, a Caisan.
Dentre outros aspectos trabalhados pelo
Conselho, o reconhecimento da agricultura urbana da cidade e a consequente
revisão necessária do seu Plano Diretor
são algumas das pautas de trabalho do
Conselho, que incorpora esta discussão
acumulada especialmente pela Rede Carioca de Agricultura Urbana. Este tema
ganhou relevância sobretudo na gestão
2014-2015, quando o Conselho foi presidido por um agricultor da Associação
de Agricultores de Vargem Grande, a
Agrovargem, uma das instituições integrantes da Rede. O debate também ganhou projeção em decorrência do contexto de preparação da cidade para a
Copa do Mundo de Futebol e os Jogos
Olímpicos, que impactou especialmente
a Zona Oeste do Rio, onde ainda resistem agricultores e agricultoras. Este cenário explicita que não é possível discutir abastecimento sem discutir a questão
fundiária.
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4. As grandes empresas no mapa da
alimentação
Além da dinâmica produtiva de bens primários, o estado do Rio também
hospeda uma diversidade de indústrias do ramo da alimentação. A
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) é uma
associação de classe com incidência na política estadual que agrega
diversas destas empresas. Em nível municipal, o Sindicato das Indústrias de
Alimentos do Município do Rio de Janeiro - integrante da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) - é também uma entidade que agrega estas
empresas. Assim como qualquer outra atividade industrial, é imprescindível
que haja fiscalização na atividade destas empresas.
Constatamos enorme dificuldade de acessar dados relativos ao tema
em questão, bem como de realizar contato direto com estas entidades:
quem são as empresas que produzem gêneros alimentícios, e sob que
condições o fazem?

Se informe !

Quais são as condições de produção
das indústrias no território
fluminense?
Como podemos saber
se nossa alimentação
não advém de trabalho precário, escravo,
ou mesmo de uma
produção nociva para
o meio ambiente?
Não há muitos dados
disponíveis ao consumidor que nos permitam responder estas
perguntas satisfatoriamente. É preciso estarmos atentos e atentas!
Em 2014, por exemplo,
houve relatos referentes ao risco de uma
captação irregular de
água numa fábrica da
Cola-Cola, em Duque
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de Caxias. Neste município, como em
outros da Baixada Fluminense, há relatos constantes e problemas no abastecimento de água para a população.
Assim, a instalação de uma fábrica da
Coca-Cola despertou preocupação entre os moradores/as, tanto no sentido
de agravar ainda mais a crise de abastecimento na região, como também
em relação aos riscos de contaminação
do lençol freático. O mesmo empreendimento também sofreu denúncias da
população de desvio do corpo hídrico
e de destruição de construções históricas na região.
Procurar se informar sobre a procedência de nossos alimentos é uma
forma de garantir que não pactuamos
com violações de direitos e danos ao
ambiente!
Para saber mais: http://mosaico-carioca.blogspot.com.br/2014/03/conflito-pela-agua-no-parque-natural.html

O poder
das grandes
empresas

Desde a primeira
parte deste relatório
chamamos
atenção para a
concentração
de
poder de grandes
empresas nos mercados relacionados
à alimentação. Porém, sabemos que a
economia é política,
ou seja, estes dois
campos de realização da vida estão
estritamente
ligados. Logo, nos cabe
a seguinte indagação: quais os ganhos
políticos destas empresas, destes grupos
econômicos?
Há pouca informação disponível neste
sentido. Mas, a título
de exemplo, destacamos aqui, dois casos
ocorridos no estado
do Rio.
Já faz algum tempo,
mas vale a pena lembrar. Em 2004, a Polícia Federal abriu um
inquérito policial para
investigar se a Parmalat havia cometido
crime de lavagem de
dinheiro no Brasil. Naquela mesma época,
uma medida liminar
decretou intervenção
judicial em uma fábrica da empresa em Itaperuna, no Noroeste

Fluminense. Naquele momento a empresa sofria uma grave crise econômica
e devia cerca de RS 6 milhões a produtores de leite da região.
Outro caso, mais recente, merece destaque. Em 2017, o governador do PMDB,
Luiz Fernando Pezão, que é “campeão”
de relações escusas com o empresariado, também se envolveu num escândalo de corrupção com uma empresa do
ramo da alimentação. Em um momento
da conjuntura política em que o financiamento privado de campanhas eleitorais é posto em xeque, a empresa Vigor,
maior doadora da campanha do PMDB,
ganhou uma área de fábrica em Barra
do Piraí, município da região Sul Fluminense. A empresa também foi beneficiada com isenções concedidas desde o
início do mandato de Cabral, ex-governador pelo mesmo partido de Pezão. A
marca Vigor integra o portfólio da JBS
S.A., uma das gigantes nacionais do
ramo da alimentação. A JBS doou R$ 6,6
milhões para o Comitê Financeiro Único
do PMDB no Rio. Somando doações em
eleições anteriores, nos anos de 2010 e
2012, as doações da JBS ultrapassam a
cifra de R$ 22 milhões.
Para saber mais: http://odia.ig.com.br/
rio-de-janeiro/2017-02-09/maior-doador-da-campanha-de-pezao-ganhou-area-de-fabrica-em-barra- mansa.html

Para saber mais:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3101200423.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3101200422.htm
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Outro aspecto fundamental que não podemos menosprezar é que são
diversas as instalações públicas que fornecem serviço de alimentação.
Este serviço é, em geral, realizado por empresas privadas do ramo,
a partir de licitação. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que
possui a maior rede pública municipal de ensino, este componente não
pode passar despercebido: nestas escolas são fornecidos, diariamente,
alimentos para crianças, jovens e profissionais da educação. Que
empresas fornecem este serviço? Elas estão inscritas sob os parâmetros
da promoção da segurança alimentar e nutricional?
Considerando que o poder das grandes corporações não pode ser
tratado como um assunto menor, cabe destacar que em 2017 grandes
empresas do ramo alimentício foram listadas na Operação Lava Jato.
Segundo consta na Operação Ratatouille, o cartel de alimentos que
envolve as empresas Comercial Milano e Masan Serviços Especializados
lucrou cerca de R$ 8 bilhões nos governos Cabral. Marco Antônio
de Luca, chefe do Cartel, é acusado pela Polícia Federal de subornar
agentes públicos em troca de favorecimento na assinatura de contratos
com o governo para o fornecimento de alimentos destinados a
escolas públicas e presídios. As duas empresas lideram o mercado de
fornecimento de gêneros alimentícios para os presídios e escolas
públicas estaduais: “A força-tarefa concluiu que o clã dos Luca
pagou R$ 12,5 milhões em propina para obter cerca de R$ 8 bilhões
em contratos das empresas do conglomerado com o governo do Rio
a partir de 2007, quando Cabral assumiu o governo, até o governo
Pezão” (O GLOBO, 2017). A empresa Masan Serviços Especializados
também firmou pelo menos seis contratos com o Comitê Rio 2016 (O
DIA, 2017).
Alguns anos antes, em 2014, a ex-prefeita da cidade de Magé, região
metropolitana do Rio, foi acusada de fraude em três licitações para a
compra de merenda escolar. Novamente, as empresas vencedoras da
licitação, alvo da denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), foram
as empresas Masan Comercial Distribuidora e a Comercial Milano
(EXTRA, 2014).
Outra grave informação no que diz respeito às indústrias de
transformação de produção de alimentos consta na Lista de Devedores,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; em linguagem simples, a
lista de sonegadores. Nesta listagem constam empresas que possuem
débitos com a Fazenda Nacional e o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), inscritos em dívida ativa. Não estão relacionados na
lista devedores que tenham débito com exigibilidade suspensa ou que
tenham ação ajuizada com objetivo de discutir a natureza da obrigação
ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei. As naturezas das dívidas são: dívida tributária
não-previdenciária, dívida previdenciária e dívida de FGTS.
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Ao todo, constam 1.887 empresas de fabricação de produtos. As 100
primeiras da lista totalizam juntas uma dívida de R$ 19.130.235.889,61,
ou seja, pouco mais de R$ 19 bilhões. Ao procurar pelas empresas de
fabricação de bebidas (alcoólicas e não-alcóolicas) encontramos 182
registros e um passivo de R$ 318.933.996,75. As empresas do ramo da
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura registram
495 cadastros; as cem primeiras da lista possuem uma dívida de R$
3.549.307,64. A enorme dimensão desta lista impede uma análise
criteriosa em sua totalidade. Porém, se considerarmos apenas as dez
primeiras empresas em ordem descrente de valor total devido, teremos
a listagem inserida abaixo. Em tempos de tentativa de aprovação de
uma reforma previdenciária, por que os telejornais se isentam de
apresentar ao conjunto da população dados deste tipo?

Tabela 22 – Dez maiores devedoras com o Governo Federal - Indústrias
de produtos alimentícios
Nome/Razão Social
USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A
COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO

CPF/CNPJ
28.939.197/0001-48
28.963.189/0001-37

Valor Total Devido (R$)
2.984.033.770,91
2.961.593.869,68

USINA SANTA MARIA LTDA
COMPANHIA USINA CAMBAHYBA
USINA VICTOR SENCE SA
UPIC USINA PUREZA INDUSTRIA E
COMERCIO S A
COMPANHIA ACUCAREIRA USINA
BARCELOS
COMPANHIA ACUCAREIRA USINA
CUPIM
DELTA RACOES LTDA - ME
USINA CARAPEBUS S A
Total

28.810.570/0001-66
28.931.004/0001-02
28.930.063/0001-66
28.929.354/0001-34

2.928.587.844,68
2.863.853.552,58
2.606.822.454,45
1.453.350.159,09

33.320.003/0001-61

496.054.957,11

28.964.872/0001-99

418.693.725,61

29.909.934/0001-22
30.069.231/0001-12
30.069.231/0001-12

397.807.211,20
271.800.894,48
17.382.598.439,79

Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Federal.
Disponível em: https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/devedores/listaDevedores.jsf

Ao analisarmos as dez maiores dívidas dentre as indústrias de produtos
alimentícios, nove dentre as dez empresas listadas são do setor de
açúcar. Juntas, elas acumulam um passivo de R$ 17.382.598.439,79.
Logo é possível perceber que a maior parte da dívida total concentrase nas maiores devedoras. As demais empresas apresentam uma
dívida mais residual em comparação ao montante geral. As terras da
Companhia Usina Cambahyba, que apresenta um valor devido de R$
2.863.853.552,58, foram declaradas improdutivas em 1998. Porém, a
área que é exigida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) para a reforma agrária, ainda hoje não foi desapropriada.
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Tabela 23 – Indústria de fabricação bebidas
Nome/Razão Social
BEBIDA GOSTOSA MG INDUSTRIA COMERCIO DE
ALIMENTOS E EXPORTACAO EIRELI - EPP

CPF/CNPJ
01.481.481/0001-67

Valor Total Devido (R$)
89.741.350,35

MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA**
PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

10.346.426/0001-55

38.731.776,98

33.257.007/0006-57

33.310.889,53

COMPANHIA DINAMICA DE REFRIGERANTES

29.426.483/0001-72

22.086.163,94

F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E
NEGOCIOS LTDA
NATURALMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
BEBIDAS LTDA
RIO MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

00.851.567/0001-71

19.993.582,83

04.270.753/0001-78

13.852.644,40

07.603.478/0001-55

8.879.861,69

REFRIGERANTES CONVENCAO RIO LTDA

28.293.066/0001-36

8.418.752,35

RESERVA NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA
- ME
INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES
PALOMO LTDA - ME

73.512.469/0001-83

7.079.567,08

02.852.720/0001-00

6.332.453,61

Total

248.427.042,76

Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Federal.
Disponível em: https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/devedores/listaDevedores.jsf

A Tabela 23, referente às dívidas das indústrias de fabricação de bebidas,
também merece um olhar criterioso. Apesar da dificuldade existente na
identificação dos nomes fantasia dos respectivos Cadastros Nacionais
de Pessoa Jurídica (CNPJ), foi possível identificar três empresas bem
conhecidas na lista acima. Segunda maior devedora do ramo, com um
valor devido de R$ 38.731.776,98, a empresa Maxxi Beverage Indústria
e Comercio Ltda é conhecida pelo seu nome fantasia Dolly, marca de
guaraná e de outros refrigerantes. Um pouco mais abaixo, a empresa
Rio Mix Indústria e Comercio de Bebidas, através do seu CNPJ, associase à marca de bebida Guaracamp, cuja fábrica encontra-se na Zona
Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, aparece outra empresa
conhecida pela população fluminense, Refrigerantes Convenção, com
um valor devido de R$ 8.418.752,35. Estas três empresas são conhecidas
por comercializarem seus produtos – que têm pouco valor nutritivo e
alto índice de açúcar - a baixo custo. São a prova viva do alto custo do
baixo preço!
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4.1 Ali na esquina, as maiores varejistas
do Brasil
Observamos acima que o papel da Ceasa tem diminuído devido ao
crescimento das grandes redes varejistas, que possuem seus próprios sistemas de compra, armazenagem e distribuição de alimentos
e produtos. Explicitamente, o robusto poder destas megaempresas se
traduz nos territórios, nos estados e municípios da federação. Certamente, o grau de inserção das corporações assim como a chegada
de empreendimentos de capital internacional, não se deu de maneira
homogênea em todas as regiões do Brasil. Podemos afirmar que o
movimento de internacionalização iniciou-se nas regiões Sul e Sudeste, expandindo-se, posteriormente, para as demais regiões.
As redes varejistas acabam estabelecendo malhas de comercialização
agrícola própria ou com uma dependência pequena em relação ao sistema da Ceasa. Os supermercados têm destaque aqui como agentes
de uma elástica capacidade de transformação e adaptação no sistema
de comercialização agrícola: “A organização de grandes redes de supermercados é um momento fundamental para o desenvolvimento da
comercialização agrícola no Rio de Janeiro (...). Toda uma área dedicada para supermercados que efetuavam suas compras no entreposto
encontra-se desativada, esta constatação serviu de ponto inicial para
as considerações a serem apresentadas” (MARAFON; SEABRA, p.16).
Algumas páginas atrás trouxemos a expressão “regulação privada” do
abastecimento, será que é disto que estamos falando?
Figura 15 – Evolução das aquisições domiciliares com
alimentação: Média de aquisições no domicílio, por local
de compra

Fonte: MALUF et al., 2012
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Desse modo, como já foi ressaltado, não é pequena a lista de
megaempresas e fortunas que possuem suas atividades no ramo da
alimentação.
Os dados disponíveis não permitem analisar o peso das principais redes
varejistas no estado fluminense, já que elas não são registradas no Rio
de Janeiro. O lucro das empresas Carrefour, Companhia Brasileira de
Distribuição (CBD) e Walmart, por exemplo, é contabilizado em suas
matrizes, cujo registro foi feito no estado de São Paulo. A tabela 24
apresenta os grandes varejistas cujo registro foi feito no estado do Rio
de Janeiro.
Como se dá a distribuição geográfica destas redes? Fica aqui como
apontamento futuro compreender esta distribuição. Na medida
em que o fator de mercado é o orientador da instalação destes
empreendimentos, é possível que em partes da cidade o acesso da
população aos alimentos esteja bastante comprometido.

Tabela 24 - Ranking dos maiores Supermercados – Rio de Janeiro (2015)
Posição Supermercado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zona Sul
SuperMarket*
Intercontinental
Superm. Vianense
S u p e r m .
Campeão**
Princesa Superm
S u p e r m .
Superbom***
Superm. Floresta
Superm. Real de
Niterói
C o s t a z u l
Multimercado

Faturamento (R$ bi)

Nº
Lojas

1.640.541.924,46
774.111.299
682.532.888
658.139.238,62
556.266.458.01

37
13
21
19
21

Nº
Faturamento/ P o s i ç ã o
Funcionários F u n c i o n á r i o Brasil
(R$)
6.324
259.415,23
25º
2.915
265.561,34
39º
3.089
220.955,94
42º
2.360
278.872.56
45º
2.547
218.400,65
52º

536.496.775
527.089.983

23
11

1.810
2.707

296.407,06
194.713,70

57º
58º

364.635.932
195.366.843

14
6

1.485
626

31.173,46
312.087,61

85º
127º

154.197.000

2

300

513.990,00

149º

Fonte: Supermercado Moderno
*Torre e Cia Supermercados S/A
** Germans Distribuidora de Comestíveis Ltda
*** Barcelos & Cia. Ltda
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5. Do que estamos nos alimentando?
Em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, o Ministério da
Saúde lançou a segunda edição do “Guia Alimentar para a População
Brasileira”25. Apesar de comemorarmos nos últimos anos a saída do
país do Mapa da Fome26, verificaram-se também mudanças no padrão
de saúde e consumo alimentar da população brasileira. Mesmo com
a redução da desnutrição em crianças, a desnutrição crônica e a
deficiência de micronutrientes ainda prevalecem, especialmente em
grupos vulneráveis. Temos visto também o aumento expressivo do
sobrepeso e da obesidade.
O objetivo do Guia é abordar “os princípios e as recomendações de uma
alimentação adequada e saudável para a população brasileira” (BRASIL,
2014, p. 6). Ele busca, também, se constituir como um “instrumento
para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito
individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas
e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde
e a segurança alimentar e nutricional da população” (BRASIL, 2014, p.
6-9). A publicação segue diretrizes da Organização Mundial da Saúde
(OMS), que propõe aos governos fornecer informações à população
para facilitar a adoção de escolhas alimentares mais saudáveis em
uma linguagem que seja compreendida pelas pessoas e que também
leve em consideração a dimensão cultural e local da alimentação27.
Lembrando que a alimentação adequada e saudável é um direito
humano básico. O direito à alimentação foi incluído na Constituição
brasileira apenas em 2010, a partir de intensa luta de movimentos
sociais e organizações da sociedade civil.

A primeira edição foi publicada
em 2006.
25

https://mds.
gov.br/area-de-imprensa/
noticias/2014/
setembro/
brasil-sai-do-mapa-da-fome-das-nacoes- unidas-segundo-fao
26

A elaboração
do Guia insere-se
também num
contexto nacional
de fortalecimento
de uma Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
e da instituição
de um Sistema
de Segurança
Alimentar e Nutricional a partir
da Lei Orgânica
de Segurança
Alimentar e Nutricional.
27

O que este problema tem a ver com o que reportamos acima? Tudo! O
modelo com o qual lucram corporações, indústrias e empresas varejistas
de alimentos contribui na propagação de um padrão alimentar distante
dos parâmetros adequados e saudáveis. Uma das principais mudanças
nos paradigmas de alimentação é a substituição de alimentos in
natura ou minimamente processados de origem vegetal (arroz, feijão,
mandioca, batata, legumes e verduras) por produtos industrializados
para pronto consumo. Esta mudança tem ocasionado o desequilíbrio
entre a oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias.
Alimentos ultraprocessados são encontrados em toda
parte, sempre acompanhados de muita propaganda,
descontos e promoções, enquanto alimentos in
natura ou minimamente processados nem sempre
são comercializados em locais próximos às casas
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das pessoas. Até recentemente, alimentos eram
geralmente comprados em mercearias, quitandas,
açougues e pequenos mercados, e a oferta no
comércio de alimentos ultraprocessados era limitada
a poucos itens. Hoje, centenas de variedades de
alimentos ultraprocessados são comercializadas em
inúmeros pontos de venda, incluindo grandes redes
de supermercados, saguões de shopping centers
e outros locais de grande circulação de pessoas
(...). Em todos os locais, a oferta desses alimentos é
acompanhada de muita propaganda, cartazes com
artistas, esportistas e outros personagens famosos,
descontos, brindes e todo tipo de promoção (...). Nos
supermercados, alimentos in natura ou minimamente
processados dividem espaço, em geral, com grande
desvantagem, com refrigerantes, guloseimas,
biscoitos, pratos congelados e uma infinidade de
outros alimentos ultraprocessados (BRASIL, 2014, p.
106-107).

Mais de dois terços dos comerciais sobre alimentos
veiculados na televisão referem-se a produtos
comercializados nas redes de fast-food, salgadinhos
“de pacote”, biscoitos, bolos, cereais matinais, balas
e outras guloseimas, refrigerantes, sucos adoçados
e refrescos em pó, todos estes ultraprocessados.
A maioria desses anúncios é dirigida diretamente
a crianças e adolescentes. O estímulo ao consumo
diário e em grande quantidade destes produtos é
claro nos anúncios. Além disso, com base no que
vêem nos comerciais, crianças e adolescentes, e a
população em geral, são levados a acreditar que os
alimentos ultraprocessados têm qualidade superior à
dos demais, ou que tornarão as pessoas mais felizes,
atraentes, fortes, “super saudáveis” e socialmente
aceitas, ou ainda, que suas calorias seriam necessárias
para a prática de esportes” (BRASIL, 2014, p.118).

Ou seja, é a alimentação diária de brasileiras e brasileiros que também
tem contribuído para o enriquecimento e a concentração de poder
dos grandes grupos econômicos.
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6. Algumas conclusões: você tem fome
de quê?
São diversos os desafios no que tange à realização do direito humano
à alimentação adequada e de práticas no campo brasileiro que vão
ao encontro desta idéia. A concentração fundiária persiste no campo
e nas regiões urbanas e periurbanas, onde pulsa uma agricultura que
conecta campo e cidade. A internacionalização da agricultura brasileira
permanece nas diversas etapas da produção, processamento e
distribuição, e também são diversos os desafios de pensar outras formas
de produção e processamento tamanho o domínio de concentração
de poder dos grandes grupos. Perdura, igualmente, a exploração do
trabalho e a degradação ambiental como condicionantes “subsidiários”
na atuação comercial dos grupos hegemônicos. É possível romper
com a distância existente entre a produção e o consumo e pautar
nossa alimentação a partir de novas relações sociais de produção,
descartando a vigente com a qual quem lucra são as megaempresas
e cadeias de supermercado? A dominação das corporações do setor
é notável e o que se vê é a ampliação de sua atuação, num cenário de
desregulação.
Não podemos ignorar a relação existente entre a questão agrária
brasileira e a hegemonia do agronegócio sobre nosso modelo agrário.
Como é possível garantir a produção de alimentos saudáveis com o
avanço do agronegócio e de seus enormes empreendimentos? A luta
pelo acesso à terra persiste como um imenso desafio e segue como
um dos entraves na garantia de uma alimentação saudável, livre de
venenos e transgênicos. Permanece também a urgente retomada do
papel do Estado para planejar sistemas alimentares e de abastecimento
que garantam a segurança alimentar e nutricional. A tal regulação
privada dos alimentos nos torna refém das corporações. E, enquanto
esta equação intensifica-se, nossa alimentação é cada vez menos
diversa e cada vez mais pautada em produtos processados. A perda
da memória biocultural e da cultura alimentar é produto e reproduz a
concentração de poder no sistema agroalimentar.
Não podemos naturalizar a profunda perda do potencial agrícola
produtivo, nem a contínua urbanização do estado fluminense – até por
que já vimos que a urbanização não pressupõe a eliminação do rural
nem a ausência de ruralidades. Não se trata aqui de uma não aptidão
para a prática agrícola, de uma não vantagem comparativa ou qualquer
coisa que o valha, enfim, argumentos que historicamente foram
construídos pretensamente isentos de interesses e intencionalidades,
mas que, contudo, guardam consigo projetos políticos e econômicos de
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poder. O que temos, em verdade, é uma desestruturação programada
da dinâmica produtiva agrícola do estado; onde a agricultura e a
alimentação foram incluídas nos planos e nas estratégias das últimas
gestões estaduais? A quem interessa este desmonte? Para onde vai a
massa de trabalhadores rurais, agricultores familiares e camponeses
que deixaram de plantar? Do que se alimenta a população urbana,
cada vez mais precarizada e espremida, na atual conjuntura, pelos
cortes feitos por um legislativo cúmplice de um executivo herdeiro de
outra gestão envolta em casos de corrupção?
Não é possível analisar a dimensão agroalimentar do estado do Rio de
Janeiro sem considerar as políticas econômicas e de desenvolvimento
que se hegemonizaram nos últimos anos; que, inclusive, hoje culminam
numa grave crise financeira, social e política do estado fluminense.
Enquanto, de um lado, investiu-se na “petrodependência”, nos
megaprojetos e nos megaeventos, de outro, a produção agrícola e a
segurança e soberania alimentar da população ficaram marginalizadas
por esta política de Estado. Uma política que também despreza uma
estratégia de abastecimento alimentar nas suas outras dimensões
– sem, contudo, menosprezar o ganho dos abastados grupos, a
constante ampliação das extensas redes varejistas, o licenciamento
de serviços a indústrias da alimentação e a invisibilidade dos passivos
sociais e ambientais causadas por estes atores. Por que não se fala
mais de mercados municipais, por exemplo, trazendo a centralidade
do Estado para o tema do abastecimento alimentar?
Consumimos cada vez mais produtos de origens longínquasd, nos
tornando mais vulneráveis às variações de preço e de produção.
Quantos assentamentos de reforma agrária foram concedidos nos
últimos anos? Quantas políticas agrícolas e agrárias são levadas a cabo
de forma estratégica? Já, por outro lado, quantos e quantos hectares
de terra foram desapropriados em favor do estabelecimento de
megaempreendimentos? Temos fome destas respostas. Temos fome
de reverter este quadro. A pujança dos movimentos do campo e da
cidade que pensam e propõem outra organização fundiária, outras
formas de produzir e outras formas de alimentação são a prova viva
de que os temas aqui trabalhados são atuais e merecem destaque na
nossa atuação. Avante!
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