
sofreu profundas transformações. Do iní-
cio dos anos de 1950 até o final de 1960,
viveu em crescimento contínuo, fornecendo
alimento barato para o consumo e ainda
exportando. A partir da década de 1970,
o setor passou por um período que se ca-
racterizou por grande turbulência, marcado
pela intervenção dos governos nos mercados
agrícolas, que gerou instabilidades de preços
e de produção, com severas conseqüências
para o abastecimento do país. Nessa fase a
agricultura perdeu ímpeto. O Brasil, outrora
um grande exportador, passou a depender de
importações para equilibrar o abastecimen-
to. O setor agrícola foi usado para sustentar
as políticas de substituição de importações
e promoção da industrialização. Foi alvo
de políticas destinadas a transferir renda
do setor rural para o urbano-industrial. No
século XXI os setores agrícola e agroindus-
trial emergem com notável pujança. Como
entender que hoje o Brasil tornou-se uma

superpotência agro-exportadora? O que
ocorreu nesses 60 anos no agronegócio
brasileiro?

Para responder a essa pergunta, precisa-
mos analisar como as políticas em relação à
agricultura evoluíram durante esse período,
a partir dos primeiros passos do modelo de
substituição de importações, adotado pelo
país em meados do século passado. Inicial-
mente, entre 1960 e 1972, as principais
características das políticas econômica e
setorial eram: manutenção de uma taxa de
câmbio sobrevalorizada; altas tarifas para
proteger a indústria; restrições quantitati-
vas às exportações agrícolas; "preferência"
pela exportação de produtos agrícolas com
"valor adicionado", ou alimentos semipro-
cessados, discriminando contra as expor-
tações de commodities; uso permanente
do argumento "indústria nascente" para
a indústria em geral e para a indústria de
alimentos; adoção de uma política de "ali-
mento barato" para a população urbana,
baseando-se no alimento como bem-salário;

esses últimos 60 anos da Conjuntura
Econômica a agricultura brasileira



introdução do controle de preços no varejo;
e uma "compensação" para o setor através
do crédito rural subsidiado para a "adoção
de tecnologia" (fertilizantes, produtos agro-
químicos, maquinário, etc.).

Os principais resultados deste "pacote
de políticas" foram: aceleração da migração
campo-cidade; a mão-de-obra sem qualifica-
ção que permaneceu no campo pagou um
preço elevado pela discriminação contra o
setor; o crescimento do PIB da agricultura
foi medíocre; e o Brasil perdeu sua posição
de exportador de alimentos devido a um
viés antiexportação. Começou a importar
alimentos. O crescimento da agricultura não
acompanhou o rápido crescimento do país
durante os anos 70. As exportações agrícolas
passaram a sofrer controles quantitativos: o
setor permaneceu como uma "autarquia",
com exceção das exportações de produtos
tropicais (café, cacau, fumo, etc.).

Entre 1972 e 1974 ocorreu uma explosão
dos preços agrícolas devido a três fatores: a
venda dos Estados Unidos de 60 milhões de
toneladas de grãos à Rússia; uma queda da
captura de anchovas no Peru, base protéica
das rações na Europa; e a infestação de uma
doença de origem fúngica no milho, que
afetou a produção norte-americana. Com
os preços elevados, o governo aproveitou
esse pretexto para justificar intervenções ex
abrupto nos mercados agrícolas, sob o argu-
mento de controlar "surtos inflacionários".
Houve então a imposição dos primeiros
embargos às exportações, sendo que para
agricultura foi usada a opção de só exportar
quando o mercado interno já estivesse "ple-
namente" abastecido. O preço dos alimentos
se tornou uma questão delicada (pesando
consideravelmente na inflação). O governo
adotou fortes controles de preços, devido
aos altos índices alcançados pela inflação,

ao invés de adotar políticas monetárias
e fiscais restritivas que teriam sido muito
mais eficazes para não sancionar a elevação
dos preços resultantes de choques de ofer-
ta. Sem essas políticas, a inflação continuou
ganhando força.

Intervenção
Todas estas políticas de controles de preços
e exportações — em conjunto com o câm-
bio cronicamente sobrevalorizado — repre-
sentaram formas disfarçadas de tributar
indiretamente a agricultura. O governo se
beneficiava de preços baixos porquanto era
um Estado empreendedor. As indústrias
processadoras de matérias-primas de ori-
gem agrícola se beneficiavam duplamente:
pelos preços controlados e pelas restrições
às exportações, que representavam uma "re-
serva de mercado de matérias-primas" para
o processamento industrial. O setor agrícola
não promovia uma ação coletiva porquanto
o crédito rural subsidiado cooptava os gran-
des produtores, que desfrutavam de poder
político. Essa era a economia política das
intervenções do governo nos mercados.

Essas intervenções frustraram os propó-
sitos do controle da inflação via repressão
artificial dos preços dos alimentos. Fortes
intervenções governamentais nos mercados
provocaram choques freqüentes de oferta,
seguidas sempre por altas de preços e mais
inflação. O câmbio foi mantido sobrevalori-
zado — em cerca de 23%, entre 1974 e 1976,
e em cerca de 20% até o final dos anos de
1970. Com esse desempenho medíocre da
agricultura, os produtores rurais pressiona-
vam cada vez mais por "compensações",
que atingiram níveis bastante elevados. Os
recursos destinados ao crédito rural partiram
de pouco mais de R$ 10 bilhões, em 1969, e
atingiram cerca de R$ 55 bilhões (em valores



constantes), em 1979, ano em que houve
uma grande quebra de safra.

A década de 1970 se encerra com duas
quedas sucessivas de safra (1978 e 1979) que
vão prolongar as intervenções no setor, com
a adoção de novos instrumentos. Os conge-
lamento de preços passaram a se prolongar
por períodos superiores a um ano. No final
dos anos 70 e durante a década seguinte, as
aquisições de produtos para formação de es-
toques públicos passam a afetar fortemente
o mercado. O governo forma estoques de
grãos no interior e os vende com subsídios
nos centros urbanos. Essa manipulação de
estoques (arroz, feijão e milho, principalmen-
te) e a venda com subsídios desorganizaram
os mercados de grãos.

Não havia prêmio do risco que com-
pensasse a ação do governo, ação esta que
criou um forte risco institucional (risco para
o qual não havia seguro). Esse mercado é
essencial para distribuir em 12 meses o que
é colhido em três. O período é marcado por
acentuada oscilação de preços e produção,

que as intervenções do governo acabaram
por agravar.

Insustentável
A primeira metade dos anos 80 foi carac-
terizada por fortes crises financeiras do Es-
tado (iniciadas em 1982/83), o que levou
à primeira redução drástica nas dotações
do crédito rural. No entanto, a intervenção
governamental nos mercados domésticos de
alimentos permaneceu forte. A administra-
ção de estoques e políticas de importação
foram os principais instrumentos usados
nesse período. Essas políticas agravavam
ainda mais a escassez de alimentos que a
política de crédito não consegue reverter.
O governo começa então a perceber que
extrair renda da agricultura não é mais
sustentável. Inicia-se um processo de impor
disciplinas na forma de as empresas públi-
cas atuarem nos mercados agrícolas.

Nessa fase começaram as discussões acer-
ca das reformas nas políticas agrícolas. O
governo recorreu à política de financiamento
da comercialização e a compras governamen-
tais nas fronteiras agrícolas para estimular a
ocupação do Centro-Oeste, com o propósito
de compensar o drástico declínio no crédito
à produção. Das aplicações de R$ 55 bilhões,
em 1979, restaram créditos da ordem de R$ 12
bilhões, em 1990. O governo havia perdido a
capacidade de intermediação financeira para
alimentar o crédito rural subsidiado: o fundo
de crédito havia sido erodido pelos subsídios.
Os financiamentos e compras na comercia-
lização dentro da Política de Garantia de
Preços Mínimos (PGPM) foram uma última
tentativa de oferecer incentivos aos produtores
para aumentar a produção. Os preços míni-
mos anunciados em 1984/85 foram os maiores
da história, mesmo-com o governo não tendo
recursos suficientes para defendê-los.



As intervenções não atingiram igualmente
todos os produtos agrícolas. A soja, mais
voltada para a exportação, esteve menos
sujeita ao controles das políticas governa-
mentais e experimentou forte expansão na
década de 1970. Graças ao desenvolvimento
pela Embrapa de variedades adaptadas ao
Cerrado (soja tropical), a soja começou a
ocupar o Centro-Oeste, onde os produtores
dominaram a tecnologia na região, criando
condições para que essa oleaginosa se tornas-
se um dos cultivos mais viáveis do Brasil.

Entre 1986 e 1989, com a edição dos
vários planos de estabilização macroe-
conômica, o governo retoma com maior
intensidade o controle dos preços agrícolas
com uma combinação de três instrumentos
de forte inspiração no passado: congelamen-
to de preços no varejo; pesados subsídios
concedidos às importações, inclusive com
algumas feitas por empresas estatais; com-
pras de produtos dentro da PGPM, para
"estimular" a produção; e a venda de esto-
ques governamentais, abaixo dos custos de
carregamento do produto no tempo (custos
de estocagem e custos financeiros). Essas
políticas já haviam provado sobejamente
serem ineficientes para garantir suprimento
adequado a preços baixos.

A intensidade das intervenções provou ser
desastrosa para os mercados agrícolas. Os
controles de preços corroíam a renda dos
produtores, atingindo os mutuários do cré-
dito rural. Várias anistias foram concedidas
aos débitos rurais no período, beneficiando
os produtores comerciais, responsáveis pela
maior parcela da produção.

O governo estava carregando um enor-
me custo de armazenamento, transporte
e pagamento de impostos na compra de
grãos devido à sua própria intervenção no
mercado de commodities. Essa experiência

mostrou que quando o governo desorgani-
za o mercado de commodities, produz um
verdadeiro crowding out dos estoques priva-
dos e tem que pagar o preço por carregar os
estoques do começo ao final da safra. Não
há racionalidade em qualquer intervenção
que ameace a estabilidade do mercado de
estocagem na agricultura — essa foi uma
dura lição aprendida. Os produtores eram,
de certa forma, taxados por ter de vender
sua produção, no pico da safra, abaixo da
paridade do preço internacional em nível de
produtor, em razão dos agentes privados na
formação de estoques na safra.

A formação de estoques do governo den-
tro da PGPM ao longo da década de 1980
aumentou os gastos públicos, exigindo uma
rápida ação para evitar a continuação de tais
políticas. Após 1988, com a crise financeira
do Estado, as políticas foram gradualmente
ajustadas às novas disciplinas fiscais. A
redução de recursos foi tão grande que o
governo passou a não estar mais apto a de-
fender efetivamente os preços mínimos. A
PGPM permaneceu ativa apenas através de
empréstimos ao mercado. Os financiamentos
da produção (custeio, principalmente) foram
assumidos gradualmente pelas indústrias
compradoras de grãos, exportadores — in-
clusive com compra antecipada da produção
e o fornecimento de insumos.

Equívocos
As conseqüências das políticas de intervenção
não deixam margem à dúvida de quão equi-
vocadas elas eram. Quando consultamos os
dados do setor podemos ver que as quebras
de safra ocorridas em 1978 e 1979 muda-
ram bruscamente as tendências da agricultura
brasileira, na medida em que desencadearam
intervenções mais profundas nos mercados
agrícolas. Essas ocorrências marcaram um di-



visor de águas entre o que havia em meados
de 1950 até 1979 e as mudanças radicais que
aconteceram no período seguinte.

No caso do arroz, a área cresceu de
forma sustentada de 1947 a 1979, mais
do que triplicando. A partir de 1979 até os
anos recentes — devido às intervenções no
mercado deste cereal —, a área caiu para
cerca da metade daquela que havia no início
deste período. A medida da área serve para
avaliarmos como os produtores reagiram
aos desestímulos de preço. A do arroz caiu
de 6,5 milhões de hectares para cerca de
três milhões — depois de haver crescido,
na fase anterior, de dois milhões para os
6,5 milhões de hectares. Sem rentabilidade
suficiente para custear uma lavoura intensiva
em capital, a produtividade do arroz mal se
manteve constante até 1979. O resultado de
tudo isso foi a escassez do cereal.

Arroz e feijão
A Embrapa, fundada em 1973, produziu
uma elevação persistente na produtividade
do arroz, que saiu de uma média de 1.550 kg
por hectare, atingindo, nos anos recentes,
cerca de 5.000 kg por hectare. Apesar desse
aumento notável, as políticas adotadas a
partir da seca de 1979/80 tiveram impac-
to negativo sobre a cultura do arroz, cuja
produção não foi capaz de acompanhar a
expansão do consumo.

Até meados de 1970, o Brasil era expor-
tador de arroz — em média, o equivalente
a cerca de 2,5% a 4% da sua produção.
Chegou a exportar o equivalente a 11,2%
da produção, em 1963, e 7,5%, em 1977.
Com a imposição das políticas de controle
de preços a partir dos choques de oferta de
1978 e 1979, o país se tornou um grande
importador, com elevados percentuais em
relação à produção, tendo atingido percen-

tuais substanciais de 1979/80 (13,6%), em
1983 (5,7%), em 1986 (21,1%), em 1991
(13,3%), em 1994 (15,8%), com a maior
importação havida no ano de 1998 (23,7%),
e repetindo níveis altos de importação até
2003 (15,4%). Para o arroz, as políticas
de intervenção do governo tiveram forte
impacto — por um lado, garantiam preços
mínimos e financiamentos, mas, por outro,
faziam dumping de estoques públicos. A da
venda de estoques públicos em pleno perío-
do de safra e a importação do produto já
beneficiado desestabilizaram de tal forma a
lavoura que o Brasil se tornou um grande
importador de arroz. Não fossem os inves-
timentos de pesquisa da Embrapa, nossa de-
pendência de importações seria ainda maior;
fato inconcebível em um país que detinha
recordes sucessivos de produtividade.

As intervenções do governo no feijão em
nada diferiram do caso do arroz, só que as
reações ocorreram cerca de dois anos mais
tarde. De 1947 até 1981, a área do feijão
cresceu de forma sustentada e a produtivi-
dade sofreu uma pequena queda natural. A
partir dos anos das intervenções do governo,
que se iniciaram em 1982, a área do feijão



caiu sistematicamente, o que não havia ocor-
rido no passado. A produtividade se elevou
mercê dos pesados investimentos feitos pela
Embrapa na pesquisa do feijão.

Como no caso do arroz, o Brasil expor-
tava feijão, ainda que em volumes mais
modestos. Entretanto, a partir da adoção
das medidas de intervenção do governo no
mercado de feijão, o país foi gradualmente se
tornando um grande importador. Importou
o equivalente a 4% da produção, em 1977.
A partir de então, as importações cresceram
gradualmente até atingirem o equivalente a
9,5% da produção em 1998. A julgar pelos
casos de arroz e de feijão, as políticas de
intervenção do governo desestabilizaram
a produção doméstica. Os dados revelam
profundas oscilações da área plantada de
um ano para outro a partir do início da
década de 1980.

No caso do milho, até a grande seca de
1979/80, o crescimento da área e da produ-
tividade foi sustentável. A partir das políticas
de intervenção no mercado, a área do milho
sofreu forte oscilação, principalmente no pe-
ríodo de 1983 até 2003. Essa oscilação da
área trouxe como conseqüência importações

substanciais de milho. O Brasil havia sido ex-
portador de milho com percentuais elevados
em relação à produção de 1947 até 1979/80.
Nesse período as exportações atingiram per-
centuais da ordem de 6,7% (1963), 9,7%
(1968), 10,3% (1970) e 7,8% (1976) em
relação ao volume produzido.

Na grande seca da safra de 1979/80, o
Brasil importou o equivalente a cerca de
9,2% da produção interna, o que é justi-
ficável em virtude da escassez do cereal no
mercado interno. Entretanto, as políticas
adotadas a partir de 1979/80 tornaram
o país um grande importador de milho.
Chegou a importar o equivalente a 12% da
produção, em 1986, e manteve elevados per-
centuais em relação à produção, entre 1990
e 1998. Outrora um grande exportador, o
Brasil passou a ter seu abastecimento interno
dependente das importações.

Não padece dúvida de que, nos três casos
analisados, a adoção das medidas descritas,
de intervenção do governo nos mercados,
resultou em forte instabilidade da área plan-
tada. Apesar da melhoria de produtividade,
o Brasil passou a depender de importações
para o seu abastecimento.



Mudança
Esse quadro geral começou a mudar no final
dos anos de 1980 e se prolongou por toda
a década seguinte. As crises no balanço de
pagamentos e a necessidade de disciplina fis-
cal levaram a-cortes profundos nos recursos
públicos destinados aos subsídios agrícolas
(e a todos os outros setores da economia).
Teve início uma ampla reforma da política
comercial, com a remoção definitiva dos
principais instrumentos que haviam guiado
as políticas de substituição de importações.

Essa mudança de políticas ocorreu em
conjunto com reformas macroeconômicas
que foram responsáveis por grandes impactos
positivos na economia e no setor agrícola. As
medidas adotadas não visavam estimular a
agricultura. Foram reformas para promover
a estabilização econômica. Nesse conjunto,
podemos destacar: uma política destinada a
reduzir as tarifas e a proteção não-tarifária
em todos os setores da economia, com ênfase
na agricultura, no período de 1989 a 1994;
a eliminação gradual das empresas estatais
de regulamentação e o marketing boards de
produtos tais como café, açúcar e o trigo
(desde 1990); definição clara de uma nova
política destinada a reduzir gradualmente a
intervenção do governo na comercialização
agrícola (que se iniciou em 1994); a gradual
redução de ação da PGPM, tanto nos emprés-
timos de comercialização quanto nas com-
pras governamentais diretas (desde 1995); a
eliminação dos impostos de exportação de
produtos agrícolas (ICMS), com a chamada
Lei Kandir (1996); adoção do regime de taxa
de câmbio flutuante (1999); e o abandono do
regime de importações governamentais ven-
didas com subsídios e das vendas subsidiadas
dos estoques públicos — e outras formas de
intervenção nos mercados, que criavam risco
institucional, a partir de 1994.

Tecnologia
Somados a esse conjunto de reformas, dois
fatores devem ser mencionados para ajudar a
explicar o avanço da agricultura nos últimos
anos. O primeiro remete ao período anterior
às reformas. Foi a criação da Embrapa, em
1973. Através dela, os investimentos foram
reforçados com um projeto inteligente de
formação de capital humano e centros
de pesquisa. Com isso, o país dominou a
tecnologia de produção no Cerrado e pôde
alcançar o "estado das artes" no desenvol-
vimento de tecnologias para o campo. Os
investimentos feitos na Embrapa atingiram
o seu mais alto grau de maturação e geração
de benefícios nos primeiros anos da década
de 1990. Em cerca de 15 anos os rendimen-
tos físicos do algodão dobraram, do arroz
aumentaram 25% e do milho mais do que
dobraram.

Em suma, a produção brasileira passou
a crescer com praticamente a mesma área,
somente devido aos ganhos de produtividade
e à competência de seus-agricultores. Assim,
o crescimento da produção total dobrou, en-
quanto que o aumento da área mal atingiu
30%. O setor agrícola assumiu a liderança
no crescimento do país, contribuindo para o
incremento do PIB com a média que atingiu
5,27% ao ano durante o período 2000 a
2004, enquanto que o setor industrial per-
maneceu praticamente estagnado, com uma
taxa de crescimento anual pouco superior

l%.
O segundo fator foi a implementação

do Mercosul, em 1996. Entre seus esta-
dos-membros havia grandes produtores
de alimentos, como Argentina e Uruguai,
e mais tarde o Paraguai. Houve uma forte
integração produtiva entre os países, citan-
do-se, por exemplo, o Paraguai que passou
recentemente a fornecer milho e trigo para o



Sudoeste do Paraná e para o Oeste de Santa
Catarina, onde está um grande complexo
agroindustrial exportador de carnes. O pe-
ríodo de início do Mercosul, denominado de
"euforia comercial", facilitou a importação
de produtos agrícolas para o abastecimen-
to no Brasil, contribuindo para abrandar
a intervenção do governo nos mercados
agrícolas.

O Brasil passou também por uma forte
redução na sua estrutura tarifária pela qual
os produtos agrícolas obtiveram maiores
percentuais de rebaixamento. Essa redução
tarifária para os países fora do Mercosul
teve efeitos negativos sobre a agricultura,
pois o país não detinha até aquele momen-
to uma legislação que permitisse aplicação
de direitos compensatórios contra dumping
e subsídios na origem. Assim, passou-se a
importar uma grande quantidade de pro-
dutos com subsídios praticados na origem

pelos países desenvolvidos, notadamente o
algodão, o trigo, o leite em pó e o milho, até
o final da década de 1990.

Alguns segmentos da agricultura não
subsistiram à concorrência com importações
subsidiadas. O algodão, por exemplo, plan-
tado no Paraná e em São Paulo praticamente
desapareceu, tendo dispensado cerca de 300
mil trabalhadores empregados na colheita
manual. Muitos produtores sofreram com
a entrada de produto com subsídios, princi-
palmente os de leite.

Renascimento
Entretanto, após este primeiro grande
impacto, a agricultura ressurgiu nos anos
2000 muito mais forte, muito mais compe-
titiva. A estabilização atraiu investimentos
produtivos em cultivos capital-intensivos (a
soja e o algodão). Nasceu um novo algodão,
plantado com tecnologia moderna e colhei-



tá mecanizada. No leite houve uma seleção
darwiniana e só ficou no ramo um número
bem menor de produtores, aqueles com
alta produtividade. O que havia sido uma
tragédia no começo, se tornou um fator de
grande estímulo para o aumento da competi-
tividade brasileira no agronegócio. Esse é um
dos fatores por trás do sucesso do Brasil no
mercado internacional: um setor desafiado
ou se torna competitivo ou morre.

Começa a surgir, então, uma nova agri-
cultura no Brasil, fortemente impulsionada
pela eliminação no imposto de exportação,
pela aprovação da Lei Kandir (eliminação
do ICMS na exportação), pela pesquisa e
por um dólar que começou a flutuar. O real
sofreu forte depreciação em janeiro de 1999,
com a adoção do câmbio flutuante. Estavam
plantadas as condições para a emergência de
uma nova agricultura no Brasil.

Podemos dizer que ao longo da década
de 1990 a agricultura passou por um forte
processo de ajustamento e estava pronta
para mudar seu ritmo de crescimento às
vésperas do novo milênio. O país passou
a despontar como o primeiro exportador
no mundo em açúcar, etanol, café, suco de
laranja, fumo, carne bovina e frango, sendo
o segundo colocado em soja e farelo de soja.
Esses avanços fizeram o país desfrutar de
posição ímpar na constelação de grandes
produtores mundiais, com representações
mais do que significativas nas exportações
internacionais, chegando a 80% no caso
do suco de laranja, 51% no etanol, 42%
no açúcar, 35% em milho, soja e frango,
entre outros. Em termos de produção, os
resultados alcançados não são diferentes: o
Brasil é o maior produtor mundial de açúcar,
etanol, café, suco de laranja e tabaco e ocupa



a segunda posição em bovinos, soja e farelo
de soja, sendo também terceiro produtor
mundial de frango.

A agricultura desafiada — e "turbinada"
pela pesquisa — emergiu como força pro-
pulsora do progresso no país. Além disso,
o Brasil renasceu como um importante
parceiro nos mercados mundiais por ser
confiável, oferecendo produtos de qualida-
de e baratos. O que poucos entendem é que
houve uma troca de gastos com políticas de
subsídios por investimentos em pesquisa,
que permitiu ao setor aproveitar o cenário
mais favorável decorrente da adoção do
sistema de câmbio flutuante, das reformas
nas tarifas industriais (que protegiam aquele
setor), da estabilização macroeconômica e,
não podemos esquecer, de um período de
preços internacionais favoráveis.

Diversidade
Esse crescimento não se limitou apenas a
produtos do tipo commodities, haja vista a
diversificação da pauta exportadora e maior
participação de produtos processados. O
crescimento da produtividade resultou em
forte indutor do aumento das exportações
em produtos processados, semiprocessados e
alimentos industrializados. A novidade cor-
reu por conta do fato de que, no período
2000 a 2006, os setores de alimentos pro-
cessados e industrializados cresceram entre
os concorrentes no mundo. O sucesso da
produtividade criou efeitos a jusante, fortale-
cendo uma integração estratégica avançada,
criando uma cadeia de valor adicionado ao
agronegócio brasileiro através do controle
nas estratégicas.

Os dirigentes do agronegócio, com a
retaguarda garantida por matéria-prima
abundante, de qualidade e barata, investi-
ram e formaram uma das forças de venda

mais competentes do mundo — hoje, o Brasil
exporta estes produtos mencionados para
mais de 100 países.

Nesse período (de 2000 a 2006), as
exportações de commodities aumentaram
8% ao ano, com 9% de crescimento no
setor de produtos processados e 5% ao
ano nos produtos semiprocessados. Novos
produtos na pauta das exportações agrí-
colas brasileiras — hortícolas, frutícolas,
vegetais, flores e plantas ornamentais
— cresceram 10% ao ano, apesar de não

havermos conseguido avanços na Rodada
de Doha e de todas as restrições impostas
aos produtos brasileiros por parte dos
países importadores.

No campo interno, em 2005, o agronegó-
cio foi responsável por 27% do PIB e 37%
na força de trabalho, totalizando cerca de 18
milhões de empregados. A agricultura, como
atividade dentro da porteira da fazenda, tem
baixa capacidade de geração de emprego.
Mas as atividades correlatas de transporte,
beneficiamento e processamento industrial
são fortemente intensivas em trabalho.

De 2000 a 2006 o Brasil sustentou uma
taxa de crescimento no valor das exporta-
ções de 20% por ano. Nada visto até então,
em nenhum setor da economia no passado
recente — com toda a política de substituição
de exportações.

Frutos
No passado recente logramos implantar um
projeto de país. Com esse projeto até aqui
estamos conseguindo: "blindar" as cadeias
agroindustriais contra o custo Brasil (juros,
impostos e encargos); gerar sucessivos su-
perávíts em moeda estrangeira; "blindar"
o país contra uma crise financeira externa,
com reservas cambiais; saldar as dívidas
com organismos multilaterais (FMI); for-



necer divisas para importação de maqui-
naria industrial e equipamentos; colaborar
na geração de recursos tributários; oferecer
comida barata e aumentar a renda real dos
trabalhadores rurais e urbanos; exportar
produtos de alta tecnologia — soja e milho
contêm alta tecnologia, principalmente
quando são cultivados com a agricultura
de precisão; manter as exportações (quando
não se conseguiu nada na OMC); contribuir
para a melhoria na distribuição de renda;
aumentar a resiliência econômica da agri-
cultura; e poupar o meio ambiente — sem
produtividade teríamos que desmaiar cada
vez mais para alimentar a população e
exportar. Qual o nome deste projeto? Um
Projeto de Ciência e Tecnologia. E, vale
lembrar, tudo isso foi conseguido com um
mínimo de intervenção das políticas nos
mercados agrícolas.

Apesar do vigor demonstrado nos últi-
mos anos, não podemos fechar os olhos para
alguns obstáculos que ainda podem inter-
romper esse crescimento do setor agrícola,
entre eles: as taxas de câmbio flutuantes que
foram um avanço, mas estão se tornando
um problema; a eliminação de impostos de
exportação foi um grande avanço, mas os
estados pressionam para o retorno e cobram
parte do produto exportado como se fosse
para o mercado interno (cobram ICMS); o
setor está com grande endividamento, hoje
próximo ao equivalente ao PIB agrícola; e os
investimentos em pesquisa ao invés de subsí-
dios foi uma grande troca, mas os recursos
para investimentos estão caindo.

Ameaças
Afora isso, o que mais pode interferir no
desempenho da agricultura é a questão da
logística. Durante muito tempo estradas
sem manutenção comprometeram forte-

mente a competitividade da agricultura.
Na verdade as deficiências logísticas de
estradas, ferrovias e portos geram um
processo de dissipação das vantagens
comparativas do Brasil nas exportações,
impedindo que o país crie vantagens com-
petitivas permanentes.

As deficiências de infra-estrutura levan-
tam também uma pergunta muito importan-
te: Como será possível manter as conquistas
feitas até agora pela contribuição da ciência
e tecnologia? Nós havíamos construído um
projeto de país com a ocupação do Cerra-
do das áreas da fronteira agrícola interior.
Mas com o tempo, a infra-estrutura foi se
deteriorando. O Brasil, com acesso ao mer-
cado externo, se usar tecnologia e reduzir
custos, exporta o máximo e os preços não
caem, pois os excedentes são escoados para
ó exterior, assegurando a sustentabilidade
do crescimento.

Ao mesmo tempo, o produtor incorpo-
ra tecnologia mecânica e biológica e cria
vantagem comparativa, e é nesse exato mo-
mento que ele precisa, mais do que nunca,
de condições de infra-estrutura favoráveis.
A tecnologia, que é o maior trunfo do pro-
dutor, pode se voltar contra ele. A geração
de excedentes "represados" no interior e o
produto exportado onerado por fretes ca-
ros passam a ser um problema. O produtor
morre ou pode ir morrendo lentamente sen-
do eficiente. Há novos e grandes desafios
pela frente. O passado credencia o setor a
enfrentá-los com vigor.

A superação dos obstáculos dependerá
de um projeto de país, inteligência estraté-
gica, maturidade estratégica, um projeto de
empresa agroindustrial, grande competência
empresarial e um cenário econômico que in-
centive os investimentos produtivos no agro
brasileiro.

Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, v.61, n. 11, p. 56-66, nov. 2007.




