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O capitalismo em nosso alimento 
Por Marion Nestle  
 
Este Backgrounder de Marion Nestle foi extraído do livro "Guia Alimentar do 
Capitalismo: Compreendendo a economia política do que comemos" que sera ́ 
lanc ̧ado em outubro de 2017 por EricHolt-Gime ́nez, membro da Food First. Co-
publicado por Food First Books e Monthly Review Press, “O Guia Alimentar do 
Capitalismo" Assume a crise social, ambiental e econômica do modo capitalista 
de produc ̧a ̃o de alimentos. Voce ̂ pode pre ́-encomendar sua cópia hoje em 
foodfirst.org/foodiesguide.  
 
Quando Eric Holt-Gime ́nez me pediu para apresentar seu Guia Alimentar do 
Capitalismo, eu disse sim imediatamente. Eu adoro o ti ́tulo, acho que o 
movimento alimentar precisa deste livro, e estou cansada de ter que tratar o 
capitalismo como a palavra “C", que nunca pode ser mencionada em companhia 
de gente educada. Aqueles de nós que gostamos de comer e queremos que 
nosso sistema alimentar produza dietas mais saborosas, sauda ́veis e mais 
sustentáveis - e proporcionar uma vida decente a todos os envolvidos nesse 
trabalho - precisamos tirar o capitalismo do arma ́rio, entender os problemas 
que ele causa e lidar com eles de frente. Eric nos prestou um grande serviço ao 
produzir este livro neste momento.  
 
“Como algo tão básico à nossa existe ̂ncia como o alimento se transformou 
em um instrumento de lucro?”  
 
Nós somos incessantemente informados de que o sistema alimentar 
estadunidense nos da ́ um abastecimento alimentar abundante e variado que é a 
inveja do mundo.  
 
Talvez, mas esses supostos benefícios chegam a um alto custo: insegurança 
alimentar para 45 milhões de estadunidenses (metade deles crianças), 
obesidade em quase dois terços dos adultos, danos incalculáveis à qualidade do 
solo, ar e água e alimentos com alto teor de calorias, açu ́cares e sal. O 
capitalismo pode na ̃o ser a única explicac ̧a ̃o para esses problemas, mas é um 
ótimo lugar para se começar a entender por que eles existem.  
 



Precisamos de comida para viver. Mas o objetivo das empresas de alimentos 
na ̃o e ́ promover nossa vida, sau ́de ou felicidade; e ́ ganhar dinheiro para 
executivos e acionistas. As Nações Unidas podem declarar que os seres 
humanos te ̂m direito a ̀ alimentac ̧a ̃o, concretizado quando cada homem, mulher 
e criança, sozinhos ou em comunidade com outros, tenha acesso fi ́sico e 
econômico em todos os momentos a alimentos adequados ou meios para sua 
aquisiça ̃o", mas não e ́ assim que o capitalismo sem restric ̧ões funciona. O 
capitalismo transforma os alimentos - essencial a vida - em uma mercadoria 
para ser vendida como qualquer outra mercadoria.  
 

Como Eric diz:  
"Não importa se a comida é ru ́cula orga ̂nica fresca ou um Big Mac, teff das 
terras altas da Etiópia, ou Cheez-Whiz do Walmart. Na ̃o importa se você 
precisa ou na ̃o, se é bom ou ruim para voce ̂, se e ́ produzido localmente ou 
que tenha viajado de longe ou se foi encurralado, enjaulado, criado solto ou 
teve uma vida feliz - se pessoas suficientes querem (e tenham dinheiro para 
comprá-lo), algue ́m vai transforma ́-lo em mercadoria e vender.”  

 
Elogio ao Guia Alimentar do Capitalismo:  

"Este é um livro necessário que finalmente revela claramente o  
vi ́nculo indissolu ́vel entre o sistema econo ̂mico capitalista e os  
males do sistema alimentar. Uma leitura iluminadora para quem  
quer compreender completamente as forças em campo e a  
dinâmica em ac ̧ão. Um livro para a mudanc ̧a, um livro para o  
futuro.” 
-Carlo Petrini, fundador, Slow Food International  

 
Como algo ta ̃o básico para a nossa existe ̂ncia como o alimento se transformou 
em instrumento de lucro?  
 
Este livro reconta aquela história e explica suas consequ ̈e ̂ncias. Ele aborda 
questo ̃es que todos deveri ́amos perguntar: Por que tantos estadunidenses são 
ta ̃o pobres para comprar comida? Por que tantos ganham peso e se tornam 
obesos? Por que o preço das frutas e legumes frescos aumentou mais rápido do 
que o dos refrigerantes? Por que os agricultores iniciantes não conseguem 
comprar terra? Por que o USDA considera que as frutas e vegetais sa ̃o "cultivos 
especiais”? Por que a grande maioria de nossa terra agrícola produz rac ̧a ̃o para 
animais e combustível para carros em vez de alimentos para pessoas? Seguir o 
dinheiro na ̃o e ́ uma maneira ruim de obter as respostas a essas perguntas.  
 
Ao abordá-las, Eric quer que vejamos o cenário maior e perguntemos quem 
"decide como a riqueza será extrai ́da e a quem pertencera ́? É o consumidor? 
Na ̃o. É o trabalhador? Não. É o capitalista. É por isso que o sistema se chama 
capitalismo e na ̃o “mão-de-obrismo“ ou "trabalhismo".  
 



O meu próprio trabalho trata da influe ̂ncia da indústria alimentar sobre 
nutric ̧a ̃o e saúde, a influe ̂ncia do capitalismo em outras palavras, embora 
raramente eu use o termo. Na minha experiência, a palavra C deixa estudantes 
e as audiências desconforta ́veis. Eles não gostam de ter que pensar sobre 
poli ́tica ou as relações de poder que governam a forma como os alimentos sa ̃o 
produzidos, vendidos e consumidos. Mas a comida e ́ poli ́tica, e e ́ 
profundamente. Reconhecer a poli ́tica incômoda por tra ́s do nosso sistema 
alimentar e ́ essencial se realmente vamos produzir alimentos que sejam mais 
sustentáveis, com menos desperdícios, e mais sauda ́veis para o corpo e a alma – 
e de uma maneira em que haja uma recompensa justa a todos envolvidos.  
 
Deixe-me dar um exemplo de como a compreensa ̃o do capitalismo ajuda na 
minha pro ́pria a ́rea, nutriça ̃o. Estou especialmente interessada no aumento 
acentuado da obesidade nos Estados Unidos que começou em torno de 1980. A 
causa imediata foi que as pessoas comec ̧aram a comer mais comida e, 
portanto, mais calorias. Mas por que ̂? A gene ́tica não mudou. O que mudou foi o 
ambiente de escolha de alimentos. Um olhar para o panorama geral nos remete 
a uma mudança nas poli ́ticas agrícolas que encoraja os agricultores a 
cultivarem a maior quantidade possi ́vel de alimentos. Os agricultores 
responderam e aumentaram a disponibilidade de calorias no suprimento de 
alimentos para quase o dobro da necessidade média.  
 
O movimento do "valor do acionista" do início da de ́cada de 1980 fez com que 
Wall Street valorizasse as empresas com base em retornos de investimento 
maiores e mais imediatos. As empresas de alimentos agora não só tiveram que 
competir para vender produtos em uma economia alimentar com 
superproduça ̃o, mas também tinham que reportar crescimento dos lucros para 
Wall Street a cada trimestre.  
 
A superproduça ̃o torna os alimentos baratos. A comida barata incentiva a 
proliferac ̧a ̃o de restaurantes de fast food, o consumo de mais alimentos fora de 
casa e a criac ̧a ̃o de tamanhos de porções maiores e mais calóricas. Nesse 
ambiente ferozmente competitivo da indústria alimentícia, as empresas 
procuravam novas maneiras de vender alimentos. Eles colocaram comida em 
todos os lugares: farma ́cias, lojas de roupas, livrarias e bibliotecas. Eles 
aumentaram o marketing para crianças, grupos de baixa renda e populações 
nos pai ́ses em desenvolvimento. Eles fizeram o possível para incentivar o 
excesso de comida. Logo: obesidade.  
 
Como este livro deixa claro, tais consequ ̈e ̂ncias na ̃o sa ̃o acidentes de história. 
Sa ̃o resultados previsíveis de um sistema econômico em que os lucros te ̂m 
precede ̂ncia sobre qualquer outro valor humano. Um sistema alimentar 
capitalista mante ́m a ma ̃o- de-obra e todos os outros custos ao mínimo e 
proporciona uma enorme superabunda ̂ncia de comida barata, com 
conseque ̂ncias funestas.  
 



O Guia Alimentar do Capitalismo leva você pelo sistema de alimentac ̧a ̃o 
capitalista passo a passo. A ana ́lise de Eric sobre este sistema pode ser 
perturbadora, mas fique com ela. Se quisermos criar um movimento de comida 
com real poder, no ́s precisamos saber sobre a oposicao.  
 
"Um sistema alimentar capitalista mantém a mão-de-obra e todos os outros 
custos ao mínimo e proporciona uma enorme superabunda ̂ncia de comida 
barata, com consequências funestas.”  
 
Escrevendo no New York Times no final de 2016, o jornalista Michael Pollan 
argumentou que "o movimento alimentar ainda mal existe como força poli ́tica. 
Ainda não tem a organizaça ̃o ou as tropas para iluminar a Casa Branca ou 
parlamentares quando uma das suas questo ̃es esta ́ em jogo. “Nós precisamos 
de ambos. A maioria de nós, tropa, também estamos imersos em tentar 
consertar os problemas alimentares que mais nos preocupam - quer sejam 
escolas, mercados, SNAP (Programa de Assiste ̂ncia Nutricional Suplementar), 
rótulos, comércio justo, salários ou mesmo a legislaça ̃o agri ́cola - para prestar 
atenc ̧a ̃o no panorama organizacional mais amplo.  
 
Se quisermos melhorar nosso sistema alimentar, precisamos saber o que tem 
que mudar e como fazer essa mudanc ̧a acontecer. Eric insiste em todos nos 
unirmos com aqueles esta ̃o trabalhando com questões alimentares assim como 
com grupos que  
trabalham em causas sociais relacionadas. Vamos formar um movimento unido 
com real poder.  
 
Leia este livro. Considere seus argumentos. Que eles possam inspirar você a ̀ se 
juntar ao movimento alimentar e ajudar a faze-lo funcionar.  
Elogio ao Guia Alimentar do Capitalismo: 

 
"Animado, oportuno e cativante, esse é o u ́nico livro que voce ̂ precisa para 
entender tudo o que esta ́ errado com nosso industrial e capitalista sistema 
alimentar.” -Susan George, autor, presidente, Instituto Transnacional  
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