
ao adianta mais remendar ou ressuscitar instrumentos tradicionais

de política agrícola. É chegada a hora de discutir reformas estru-

turais e institucionais, que confiram peso político e legitimidade ao

setor rural. O novoformulador de política agrícola da Confederação Nacional

da Agricultura (CNA), o professor da USP, Guilherme Leite da Silva Dias,

descarta instrumentos ultrapassados, como o da política de preços mínimos

- "armadilhas", segundo ele, no atual turbilhão de preços.

" 0 setor precisa mais do que um bolsa-famflia agrícola". UE necessário

definir o que é produtor rural do ponto de vista institucional, empresarial e

jurídico. E formalizá-lo, a fim de que possa ser reconhecido como contribuinte

-" e não mais aquela Pessoa Física "esquisita"-, diz este professor da USP,

que articula com o grupo de discussões, em Brasília, propostas inéditas como

a criação de um Estatuto da Agroempresa, um Simples Rural.

Guilherme Dias observa a necessária distinção entre estrutural/institu-

cional e conjuntural/emergencial. "Em política agrícola sempre se con-

fundiu os dois aspectos". Secretário de Política Agrícola do Governo

FHC, ele falou, em primeira mão, à repórter Lívia Carvalho, de Pano-

rama Rural, sobre o atual momento histórico favorável às alentadas

mudanças estruturais no ambiente do agronegócio e de algumas pro-

postas de apoio emergência!. Sob o cenário extremamente incerto

de mercados voláteis e sem liquidez, aperto de crédito e pressão cam-

bial, a verdade bóia feito azeite na água: é vital subsidiar a produção

agrícola. Dias defende, entre outras medidas de apoio, o subsídio

ao frete da produção de grãos. "O Estado está com as contas

públicas em ordem e tem liquidez. Assim, há possibilidades

de discutir medidas concretas e necessárias neste mo-

mento de crise".
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Pan Rural - Como o senhor rece-

beu o convite para assessorar a CNA

e por onde deve começar a alentada

mudança estrutural do setor?

Guilherme Dias - Recebi com

surpresa o conflito da senadora Kátia

Abreu, então candidata ao cargo. A

CNA já promoveu quatro reuniões,

de checagem da repercussão das pro-

postas junto ao setor, e obteve ótimos

resultados.

Na prática, queremos discutir

os princípios de uma nova política

agrícola. Um dos principais itens é

mexer com a estrutura institucional,

buscando a formalização do setor. E

formular a política de intervenção

a ser adotada em crises como a que

estamos vivendo. Temos consciência

de que é preciso elaborar estratégias

para trabalhar nas duas frentes -es-

trutural/institucional e conjuntural/

emergencial -, sem confundir estes

dois aspectos, como sempre se fez em

política agrícola.

Pan Rural - Há quem defenda a

política de preços mínimos para so-

correr a agricultura. O senhor a con-

sidera um instrumento ainda eficaz?

GD - Em um ambiente instável,

decidir sobre preços mínimos pode

criar mais distorções do que vanta-

gens. Nas reuniões do CNA, costuma-

se citar o exemplo do algodão, cujo

preço, por volta de 2005, foi defi-

nido em R$ 44,00. Este valor está

bem acima da cotação no mercado

internacional. Como baixar o preço

mínimo é decisão política arriscada,

ninguém quer tocar nisso, e deixa-se

a coisa de lado. Simplesmente não

funciona.

Decidir sobre preço mínimo

pode ser de altíssimo risco para o Es-

tado. A projeção de cenários futuros

é quase impossível na atual turbulên-

cia econômica. Pode criar confusões

"E preciso pensar

em medidas

estruturais e

emergenciais

sem confundir as

discussões/ como

sempre se fez em

política agrícola"

comerciais e estratégicas, porque,

teoricamente, o sistema deveria ser

revisional, ou calculado periodica-

mente. Tornou-se um anátema para

cada ministro da Agricultura. Na

prática, segurar o custo polít ico da

diminuição dos preços nominais é um

desastre. Ninguém arrisca e a discus-

são se torna estéril/ enquanto o pro-

blema cresce.

PanRural - A crise financeira

internacional favoreceu o ambiente

para as mudanças estruturais e re-

colocou em foco a necessidade de

subsídios ao setor?

GD - Estamos no meio de uma

imensa confusão. Numa semana te-

mos a impressão de que tudo vai dar

certo, os preços das commodtties se

mantém; em seguida, parece que será

o fim do mundo. A Incerteza é muito

grande para a construção de cená-

rios. Ninguém sabe aonde vai estar

o dólar daqui a dois meses. Há um

medo generalizado no mundo. Toda

a volatilidade que envolve o setor fi-

nanceiro, e mexe com o câmbio, atin-

ge em cheio o setor agrícola.

Neste ambiente a agricultura

precisa de subsídios. Numa das reu-

niões na CNA, alguém observou que

a palavra subsídio pegava mal e su-

geriu o termo subvenção. Seja qual

for a palavra, é necessário subsidiar

a produção. Sem entrar na discussão

de quanto deve ser o subsidio a bata-

tinha, batata inglesa ou batata doce.

Em cenário de preços turbulentos,

se formos pensar em cada produto,

sistema produtivo e região, estare-

mos perdidos. O setor agrícola tem

vicissitudes momentâneas impressio-

nantes.

Nossa função na CNA é esco-

lher e propor ao governo a proposta

mais viável, prática e universal. Não

resolveria uma grande bolsa-família

agrícola. Isso pode fazer sentido para

os bolsões regionais de baixa renda.

Precisamos mais do que uma bolsa

Jeca Tatu.

Devemos também pensar em um

instrumento emergencial que atinja

o coração do que desestabüíza a ex-

pansão da agricultura brasileira, que

está ligada ao custo logístico. Por que

não estudar um subsídio ao frete da

produção de grãos? Uma das propos-

tas emergenciais é a de um subsídio

mais universal em termos de redução

dos custos, que comprometem a ren-

da agrícola. Subvencionar o frete da

produção pode isolar o pedaço mais

penalizado por falta de infraestrutu-

ra adequada.

PanRurat - As propostas em

discussão têm sido bem acolhidas. O

senhor enfrenta resistência dos pro-

dutores?
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GD - Há seis meses, propostas

como a de criação de um cadastro

patrimonial nacional e formalização

da empresa agropecuária poderiam

ser pouco entendidas. Hoje, aparen-

temente, temos ambiente para isso,

porque o próprio aperto do crédito e

o alto custo do dinheiro criaram as

bases para repensar a situação insti-

tucional. Há espaço para o consenso

de que temos uma estrutura esgarça-

da demais para dar conta do proble-

ma.

Historicamente a agricultura

sempre foi sujeita à volatilidade, que

nem sempre veio como a tsunami des-

ta crise mundial. A falta de uma po-

lítica agrícola, consistente e factível,

nos torna muito mais vulneráveis, o

que favorece a mudança cultural dos

agentes do agronegócio e de suas re-

lações com o governo.

PanRural - Há sinais de mu-

dança nessas relações?

GD - Elas vêm sendo repen-

sadas. As sucessivas renegociações

desgastaram as lideranças rurais.

O cenário foi ficando extremamen-

te confuso em muitos momentos de

renegociação das dívidas. A pressão

política, que forjou parte das rene-

gociações, foi um tiro pela culatra.

Hoje se percebe que não se chegou a

lugar nenhum; não atendeu às neces-

sidades de ninguém. Esta percepção

é quase generalizada.

Claro que há grupos que aco-

lhem as propostas de mudanças es-

truturais com desconfiança. Mo en-

tanto, a adesão às discussões é muito

maior do que se poderia esperar. Em

urna das reuniões na CIMA, quando o

debate esquentou, fui surpreendido

por um presidente de associação de

produtores, que disse: uVocês não

percebem que chega de pagarmos a

conta dos outros?" Essa percepção

difusa no setor ajuda a formar uma

nova consciência.

PanRural - Nessa transição

para um novo ambiente, qual a im-

portância da formalização da em-

presa agrícola?

GD - A Fazenda não reconhece

o produtor como contribuinte, uma

pessoa física "esquisita". Uma peça

que ainda não se encaixou no siste-

ma fiscal, portanto, literalmente mal

tratada. Ele enfrenta as exigências

fiscais dos estados e é apertado de

todos os lados ; ao mesmo tempo,

ele é um transportador de créditos

fiscais na agricultura moderna - mas
não consegue realizá-los. Muitos dos

produtofes organizados se irritam

profundamente com isso, porque não

conseguem receber seus créditos das

empresas rurais - como acontece,

sem dificuldades, nas outras empre-

sas de seus grupos.

Nenhum setor é tão onerado

quanto o agrícola. Daí a necessida-

de de criar um Estatuto da Agroem-

presa, um Simples Rural. O primeiro

passo será definir o que é o produtor

rural do ponto de vista institucional,

empresarial e jurídico. Outras pro-

postas, como o IR Pluríanual e de-

soneração dos encargos do ICMS,

também estão sendo debatidas com

as lideranças, reunidas pela "CNA, e

setores do governo. Junto com isso

vem o que os economistas entendem

como essencial, e que se mostrou uma

pedra no sapato nestes últimos meses

com o aperto do crédito: a informa-

ção transparente dos produtores.

Assim como as empresas urba-

nas, que abrem seus balanços patri-

moniais para provar sua adimplên-

cia, o setor rural poderá argumentar

com mais força através de um cadas-

tro financeiro rural, disponível para

consultas, na hora de obter redução

de juros e menor custo do dinheiro,

ou maior oferta do crédito. Ou seja,

com as informações claras, disponí-

veis, se poderá restabelecer uma base

de financiamento junto aos agentes

financeiros. Não haveria mais ne-

nhum motivo para o setor se agarrar

à critérios como o de exigilibilídade.

Temos de atrair investimento para o

setor, e só podemos fazê-lo provan-

do que o segmento é viável, rentável,

transparente e empresarialmente sé-

rio. Esta é uma discussão que visa à

formulação de uma política de longo

prazo. Não poderá ser implantada

até a próxima safra.

PanRural - Como funcionaria

esta centralização de informações

dos empresários rurais?

GD - Nos Estados Unidos, um

banco centraliza as informações do
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"Precisamos

de um

Estatuto da

Agroempresa,

um Simples

Rural"

cliente, que são disponibilizadas para

o sistema. No Brasil, um empresário

rural poderia escolher um banco,

entre vários. Nenhuma instituição

financiaria sem antes entrar em con-

tato com o cadastro de informações.

Nos Estados Unidos é muito co-

mum o banco local deter a informa-

ção integrada do produtor, consulta-

da pelo sistema financeiro nacional.

No caso do Brasil, um banco como o

Banco do Brasil, que possui a maior

carteira agrícola, tem o maior vo-

lume de informações. Saiu do BB a

expressão 'financiamento integrado'.

Mas cada um elegerá o banco de sua

preferência, e seu cadastro estará ali.

Pode negociar com quem quiser, mas

sua base de dados estará disponível

em um determinado banco, em ama

determinada agência, que será a ges-

tora dos dados, de forma transparen-

te para todo o sistema financeiro. Ou

se poderá optar por uma central de

gestão de informações agrícola, se a

opção for centralizar os dados em um

sistema independente dos bancos.

PanRural - Quais os aspectos

conjunturais e estruturais simultane-

mante tratados nos grupos de discus-

são na CNA?

GD - No âmbito fiscal, em meio

a discussão nacional sobre a refor-

ma tributária, que pode acelerar o

processo, também se debate a neces-

sida-de de maior segurança e força

institucional nas negociações do se-

tor com os estados e com o governo

federal.-"

PanRural - O senhor calcula em

quanto tempo a transição do caos fis-

cal a uma política coerente?

GD - A transição do informal

para o formal, e até para que se pos-

sa equacionar os efeitos da crise eco-

nômica, levará de dois a três anos.

Nesse meio-tempo, o setor vai

lutar pelo Imposto de Renda Pluria-

nual, um sistema adotado com su-

cesso por outros países. Se a classe

rural puder provar para a Receita

Federai que esta forma é mais viável

do que a atual, o IR Pessoa Física,

vai conseguir avançar com certa fa-

cilidade. A criação de um Estatuto

cia Empresa Rural, ou agro-empresa,

também não é algo tão difícil, Basta

vontade de negociar e buscar solu-

ções reais.
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