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Odescompasso entre dis-
curso e ação pode ser
extremamente nocivo
na arena do comércio

global. Basta lembrar que as
negociações em Doha por maior
liberalização no comércio mun-
dial travaram principalmente
pela insistência dos países
desenvolvidos em manter
generosos subsídios aos seus
produtores rurais. Não à toa, o
anúncio do governo brasileiro,
no final de junho, de que vai
aumentar em 37% o volume
de créditos agrícolas do Plano
Agrícola e Pecuário (PAP),
para R$ 107,5 bilhões na safra
2009-2010, levanta questões
a respeito da credibilidade do
País para cobrar uma postura

coerente dos países ricos em
relação ao tema. No ano pas-
sado, os R$ 65 bilhões para o
financiamento da safra já re-
presentaram aumento de 217%
em relação ao financiamento
de cinco anos antes.

Analistas do setor, porém,
afirmam que existem diferenças
cruciais entre a política agrícola
brasileira, a dos EUA e a de pa-
íses europeus. "O crédito aqui
é concedido com base em juros
reais, acima da inflação. Além
disso, o setor paga impostos",
diz José Vicente Ferraz, diretor
técnico da Agra/FNP, consulto-
ria brasileira especializada em
agronegócios. "Lá fora, ou o
produtor é isento de impostos
ou paga menos do que recebe

em subsídios diretos."
Segundo Ferraz, há di-

versas formas de subsidiar a
produção agrícola, que vão
de mandar "o chequinho" pelo
correio até conceder incentivos
financeiros por área plantada
ou produtividade. Através do
crédito também é possível.
Mas a fórmula, afirma, é muito
difícil de administrar e, em
função disso, caiu em desuso
em todo o mundo. Mais comum
é o sistema de escala tarifária
de importações, que garante
aos produtores locais preços
mínimos para a comercialização
de seus produtos. A política
agrícola brasileira, segundo o
consultor, não se enquadra em
nenhum desses casos.

André Nassar, diretor geral
do Instituto de Estudos do Co-
mércio e Negociações Interna-
cionais (ícone), concorda. "O
crédito rural tem muito pouco
efeito subsidiador." Além dis-
so, afirma, ao contrário do que
acontece em países como os
EUA, o crédito é dividido entre
um número grande de produtos
e restrito a um perfil de agri-
cultor. Nem todos estão aptos
a captar o dinheiro ofertado
pelo Governo Federal.

No ano passado, segundo
Cesário Ramalho da Silva,
presidente da Sociedade Rural
Brasileira (SRB), 17% dos
recursos disponíveis ficaram
parados. Este ano, por conta
da situação de cadastro e en-
dividamento dos produtores,
a previsão é de que até 30%
do dinheiro permaneça sem
tomadores, "apesar da extraor-
dinária necessidade de capital
dos produtores", diz Silva.

Para Nassar, do ícone, o
preocupante não é a amplia-
ção do crédito agrícola, em
si, que costuma suprir cerca
de um terço das necessidades
dos produtores. Mas sim a de-
pendência que o apoio estatal
pode gerar em alguns segmen-
tos. "O algodão brasileiro, por
exemplo, seria competitivo? O
que preocupa é que governo
compense deficiências de
infraestrutura com subsídios,
mesmo que em níveis tolera-
dos por instituições interna-
cionais", diz. Segundo ele, a
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômica
(OCDE), por exemplo, con-
sidera tolerável a subvenção
de até 10% do valor total da
produção agrícola, em países
em desenvolvimento, e de 5%,
nos desenvolvidos.

Por este critério, diz Ferraz,
da Agra/FNP, o Brasil nem
aparece na lista de países com
maiores subsídios agrícolas,
encabeçada por União Euro-
péia, Japão e EUA. •
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