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Por causa disso, nos últimos dez anos,
mesmo sem acordo em Doha, nossas
exportações de soja cresceram 102% em
volume, as de produtos florestais, 106%,
as de milho, 3.024%, as de café, 68%,
as de carnes, 526%, e assim por diante.
Mas nada disso foi capaz de frear a
importação da inflação dos alimentos. E
o que dizer do aumento muito maior dos
preços do petróleo e dos metais? Nesse
cenário preocupante, políticas públicas
adequadas ofereceriam ao agronegócio
brasileiro uma oportunidade rara de
crescimento sustentado.

Crédito rural
No curto prazo, só há uma coisa a
fazer internamente: como os custos de
produção explodiram, é indispensável
aumentar o volume de crédito rural
barato, mas a maior parte do crédito
rural vem do depósito compulsório
dos bancos, correspondente a 25%
do volume de depósito à vista. E o
depósito à vista despencou com o
fim da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF),
derrubando a oferta de crédito rural
barato. É preciso recompor as fontes
porque a agricultura tem prazos: se
o dinheiro demora para sair, passa o
tempo do plantio e um ano inteiro se
perde. Com essa medida imediata, os
agricultores brasileiros poderiam ampliar
a área plantada, com mais tecnologia,
gerando uma safra maior, de forma a
garantir o abastecimento interno e a
ajudar a reduzir a inflação externa, que,
frise-se, não é só de alimentos.

Todavia, isso ainda é apenas um
paliativo. Há muito mais para ser
feito e as autoridades já têm essa
informação há tempos. A questão mais
relevante mesmo é a que envolve infra-
estrutura e logística: investimentos
em transporte intermodal e em portos
são essenciais, bem como uma rede
de armazenagem bem localizada.
Precisamos de uma política de renda
para o campo que estabilize a atividade
rural, como já acontece há décadas nos
países concorrentes: o seguro rural,
criado em 2003, tem de entrar em
vigor para valer. A tecnologia é
a alavanca da competitividade e
investimentos nesse setor são essenciais
para seguirmos na vanguarda do
mundo tropical, na direção da produção
sustentável, com respeito ao meio
ambiente.

Precisamos aproveitar os altos preços
atuais para pressionar os países ricos a
reduzirem os subsídios agrícolas, agora
indefensáveis. Um dia, os preços voltarão
a cair e aí os subsídios esmagarão os
que tiverem investido para aumentar
a produção.

Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, é coordenador
do Centro de Agronegócio da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e ganhador do Prêmio
"Personalidade do Agronegócio"

E, por último, há questões
macroeconômicas que afetam nossa
competitividade, atrapalhando a
condição espetacular que o agronegócio
brasileiro tem para ajudar a combater
a inflação: quando o produto agrícola
sai da fazenda, onde é competitivo
globalmente, já começa a perder.
Nossos juros ainda são elevados, nossos
impostos são os mais altos do mundo,
nosso câmbio rouba do produtor os
preços altos em dólar e nossa logística
nos massacra.

Do governo depende o encaminhamento
desses temas. Os agricultores brasileiros
não precisam de favores para aumentar
a produção, reduzindo a inflação e
aplacando a fome mundial. Precisam
apenas de condições iguais às dos seus
concorrentes. E nem pedem subsídios,
mas que os concorrentes reduzam
os seus. No limiar de uma nova era
energética, em que os biocombustíveis
terão um papel importante, o Brasil
pode liderar um projeto que mudará
a geopolítica mundial, alterando os
paradigmas agrícolas atuais: dominamos
a agroenergia, sobretudo, a partir do
etanol de cana, que pode ser produzido
em todos os países tropicais. Tudo isso
depende de uma estratégia clara dos
governos. Tão claro que só não vê
quem não quer!
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