nham-se perdida quase 300 mil empregos. No casa
do algodão, o Ocepar estima que foram perdidos
cerca de 2% mil empregos com a destruição da cultura. E estas estimativas sBa as mais conservadoras.
H6 estimativas de cifras muito mais elevadas.

Em qualquer pais responsável do m u d o , os dirigentes ficam alerta quando uma subida dos preços
internacionaisacaba elevando muito o custo dos erros de politica agrícola. O Brasil, além de tudo, fica
vulneriivel aos preços externos. Hoje, um fracasso
na produç8o brasileira pode custar mais caro não só
aos produtores, mas ao Tesouro,aos consumidores
e ao real. As irnporta~õesdo Brasil s50 tão elevadas
que o pais passou a afetar os preqos internacionais.
Os custos superam as estimativas mais pessimistas.

Seria este u m desemprego causado por necessidade
de ajustamento estrutural? Os principais preços de
mercado - sinais fundamentais para se ter um balizamento das oportunidades de mercado e para a
busca de atividades mais competitivas, onde o pais
A agricultura atravessa uma crise em produtos tais
tem vantagens comparativas - estão em niveis incomo grHos, cereais, fibras e oleaginosns. Hoje, há
ternacionais (juros)e sem çobrevalorizaqão (cimeomeUnci~de que é necessário redesenhar a polítibio)? Há geração de emprego em outros setores da
ca do setor com profundas reformas. O prhprio goeconomia e na agricultura? Claro que não! As cauverno tem convocado os setores produtores para
sas da decadência dessas culturas são conhecidas:
subsídios e empréstimos para importação a juros
participar de reuniões em Brasilia com este propósito. Após a negociação da divida rural (securitizabaratos que dão ao produto importado uma vanfação), ficou decidido que o Congresso iria participar
gem de 25 a 3048, no minimo, em rela@o ao produto
deste esforço por um pInno de
nacional, tanto na produção
longo
prazo (long uieu~)- que,
qunnto n a eomercializaqão. Em
il
outras palavras, o produtor per. *"fio
i%&
aliás, ocorreu várias vezes nos
tão elevadas que o pah
de aqui com custos financeiros
PBsEOU
nfetnr os prqos
EUA, em momentos de crise no
!i: iubrnosgonab. os cmtoâr
setor.Entretanto, apesar de Aa25% mais caros e perde, na hora
superam as estima$ivas
ver hoje uma proposta do miniçda comercialização, outros 25%,
tério e um interesse na reforma,
pois o diferencial de juros do
mais pssirnbhs.
produto nacional para o produto
se esta ficar meramente no imbiimportado significa ou& paulato do Maara, sem que os outros
ministérios estejam envolvidos segundo um eonceida. Na hora de vender o seu produto no exterior,
to de reforma da cadeia do agribusiness, as coisas
paga ICMS (13%)e a defasagem do câmbio (25%).
não terão u m bom termo. Se o segmento industrial
Era possiveI viver com tarifas baixas (até zero), mas
não receber um tácito "não" aos pleitos setorialjzasubsídios maciços e crédito externo foram u m a w m dos, não se sentarfi à mesa com prop6çito firme de
dow. 0 s cultivos discutidos foram condenados à virnegoei ar.
tual destruição d e grande parte da produção.
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Foi preciso que o setor quebrasse, com o corte de
crédito na comercialização da saíra 1994195, o
maior de que se tem notícia, para que se a b a d o nasse a posição sect6ria de acusar os produtores de
caloteiros e se reconhecesse q u e a crise era realmente muito grave.O resultado esti ai. O pais pnssou a queimar cifras açtronbmicas com as importações de produtos agrícolas. O Brasil gastará cerca
de US$669 milhões com importaçães de algodHo.
Castari, na melhor das hipóteses, US$258 milhões
na importação de 680 mil toneladas de arroz. Cerca
de US$221 milhões nas importaçóes de milho. Castari em 1996, de acordo com estimâtivas do própria governo, U5$1,3 bilhão na importação de trigo, O próprio ministro informa que o pais perderá
UÇ$6OO milhües de exportaçdes no complexo soja.
Como os preços desabaram no mercado interno, o
governo s6 pode vender seus estoques com çubsídios de equalização. Na venda de produtos realizada no ano passado, que rendeu R$2 bilhões aos
cofres da Tesouro, foram despendidos R$750 milhões em subsídios de equalizdção. Aos poucos,
ainda que de forma fragmentada, os dados foram
aparecendo.

A politica agrícola dos ÚItimos 10 anos tem dado a
todas os minisdrias oportunidade de tomar iniciativas que discriminam o setor rural, sem que ao ministro da Agricultura sejam dados voz e voto (quando deveria ter poder de veto). QuaIquer medida de
politica econômica que discriminasse o setor rural
deveria sofrer veto do ministro da pasta. Ou ser levada para a instlncia do Congresso. Li, e não nos
gabinetes, 6 que se decide quem paga e quem se beneficia de que tipo de imposto.Um ministério f i o
deve ter poderes extraordinbrios sobre controles de
preqos e tarifas. Os instrumentos que restaram na
abertura, as tarifas, estão em outras mãos - nas
m5os de um ministério setorial. Deve haver uma razão para isso: a abertura foi mais um artifício para
trocar n substituiç50 de importações por alga que
rendesse a mesma proteçrio a setores privilegiados.
Uma urdidura conveniente para alguns mas injusta
para a agricultura, a quem coube apenas enterrar os
instrumentos do passado sem ter em troca uma proposta apoiada pelo setor privado de toda a cadeia
agroindustrial e s e m e s p a p para propor e executar
uma atividade que até bem pouco tempo era impartante para o Brasil.

