
índices de produtividade

Números da discórdia

TODAS AS vezes em que se fala em
mexer na estrutura fundiária bra-

sileira as posições apaixonadas afloram.
Agroanafysis mostra nesta matéria opini-
ões divergentes e traz ao leitor uma análi-
se técnica do assunto.

A polêmica começou há cerca de um
mês, no dia 17 de agosto, quando o Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) montou um acampamento
nas proximidades do Estádio Mané Gar-
rincha, em Brasília, com mais de 3.000
manifestantes. Depois de uma semana
de negociações com as lideranças dos
sem-terra, os ministros Guilherme Cas-
sei (Desenvolvimento Agrário) e Luiz
Dulci (Secretaria- Geral da Presidência
da República), aproveitando as férias de
seu colega Reinhold Sthepanes (Agricul-

tura), decidiram desengavetar a portaria
que trata da atualização dos índices de
produtividade da terra para efeito de re-
forma agrária. No dia seguinte, durante
um encontro com a Coordenação Nacio-
nal do MST, Cassei anunciou que o pre-
sidente Lula assinaria em 15 dias a porta-
ria, o que provocou uma forte reação das
lideranças rurais.

Pela proposta do Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA), os índices
que servem de parâmetro para classifi-
car se uma propriedade é produtiva ou
improdutiva devem ser atualizados com
base na Produção Agrícola Municipal
(PAM), levantada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), por
microrregião geográfica, a partir da me-
dida de produtividade entre 1996 e 2007.

A Lei 8.629/93, em seu Artigo 6°, con-
sidera propriedade produtiva aquela
que, explorada econômica e racional-
mente, atinge, simultaneamente, graus
de utilização da terra e de eficiência
na exploração, segundo índices fixados
pelo órgão federal competente. Ocorre
que os índices usados hoje foram fixa-
dos em 1980, com base no Censo Agro-
pecuário de 1975, e desde então ficaram
"congelados", à espera de um novo cen-
so do IBGE.

"Vamos olhar cultura por cultura, re-
gião por região. Os índices estão sendo
reajustados de uma forma bastante tran-
qüila. Não vamos criar nenhum proble-
ma para quem se preocupa em produzir",
afirmou o ministro Cassei, tentando apa-
ziguar os ânimos.

Ele destacou que em diversas regiões
devem permanecer os índices vigentes.
No caso da soja, pela proposta apresen-
tada pelo MDA, 66% dos municípios
mantêm os índices atuais, 27% terão
índices menores ou iguais à média his-
tórica e 7% terão índice superior. No mi-
lho, a maior parte dos municípios (57%)
manterá os índice atuais ou passará a
adotar índices inferiores à média histó-
rica, sendo que 12% terão índices supe-
riores. Na cana, 88% mantêm os índices

Novo índice pode causar danos ambientais
Pesquisa apresentada durante a Expointer pela Federação Es-

tadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul [Fepa-

gro-RS] indica que a revisão dos índices de produtividade pode

causar sérios problemas socioambientais na região de Bagé,

região de pecuária.

O estudo mediu a capacidade do pasto na região para receber o

gado. "Avaliamos a capacidade de suporte da pastagem nativa,

que é a base da alimentação do nosso rebanho, e chegamos à

conclusão de que existe diferença entre as diversas estações do

ano. Há variação de 0,3 unidade de gado por hectare no inverno

até 0,6 na primavera. A média anual é 0,6 unidade de animais",

diz a pesquisadora Zélia Maria de Souza Castilhos.

Para ela, o índice deveria ser mais baixo porque os animais vão

ganhar mais peso e vão ser abatidos mais cedo, além de ter um

maior número de espécies, se comparado aos animais criados

em áreas com um alto índice de lotação.

A pesquisadora diz que índice de lotação não é critério para pro-

dutividade. "O critério de produtividade é a produção por área.

Caso contrário, teríamos que contar o número de plantas de

milho em uma lavoura para considerar como índice de produtivi-

dade, e não a produção de milho por hectare", diz Zélia.

Segundo ela, animais da mesma idade criados de forma diferen-

te têm muita diferença entre si. Assim, aquele manejado com

índice de lotação de 0,6 unidade tem mais disponibilidade de

pastagem, maior número de espécies e engorda mais. Já o gado

manejado com alto índice de lotação, com uma média de 1 uni-

dade por hectare, fica mais magro e acaba tornando o campo

com o solo descoberto, propenso à erosão e com menor número

de espécies nativas.

"Não vamos conquistar mercada com esse alto índice de lota-

ção, que está degradando a paisagem nativa dos pampas. O go-

verno está propondo para a região de Bagé um índice de 0,95

unidade de animal por hectare e, para Pelotas, 1,15 unidade",

diz Zélia.



vigentes e 3% terão índices maiores que
a média histórica.

Tome-se o exemplo de Sorriso, um dos
maiores produtores de soja de Mato Gros-
so. Lá, pela proposta apresentada pelo
MDA, o índice de produtividade passaria
de 1.200 quilos por hectare para 2.400
quilos por hectare. Na safra 2006/2007, o
rendimento da soja naquela região foi de
3.062 quilos por hectare. Outro exemplo
lembrado pelo MDA é o da uva em Bento
Gonçalves (RS), onde o índice aumenta-
ria dos atuais 12.000 quilos por hectare
para 13.303 quilos por hectare, quando
o rendimento da safra 2006/2007 foi de
15.000 quilos.

"Os novos índices são confortáveis para
quem produz na média", tranqüiliza o
ministro do Desenvolvimento Agrário. O
MDA distribuiu tabelas que mostram os
atuais índices e os propostos. "Temos que
encontrar índices mais adequados para
medir a produtividade. Essa discussão
deve ser técnica e não ideológica", rebateu
o ministro Reinhold Stephanes, da Agri-
cultura, que segundo assessores próximos
estaria disposto até a deixar o cargo, caso
o presidente Lula assine a portaria pro-
posta pelo MDA.

Embora admita que os índices de pro-
dutividade estejam desatualizados, o mi-
nistro Stephanes considera o momento
inoportuno para qualquer tipo de mu-
dança nessa área. O argumento do mi-
nistro é de que a crise mundial restringiu
mercados e provocou queda dos preços
agrícolas, e, portanto, não há como o go-
verno exigir dos agricultores aumentos
na produtividade de suas lavouras.

"Não dá para produzir em índices ele-
vados quando não há mercado nem pre-
ço", diz o ministro. Além disto, há uma
questão política emblemática neste tema,
devido à pressão dos movimentos dos
sem-terra e da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura Fami-
liar (Contag)" acrecenta Stephanes.

Durante audiência pública realizada no
início deste mês na Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária (CRA) do Senado,
o ministro propôs uma nova metodolo-
gia para a atualização dos índices. "Os



parâmetros em vigor foram estabelecidos
numa época em que a agricultura era me-
dida somente com base no fator terra, ig-
norando a rentabilidade e a eficiência da
exploração agrícola", disse Stephanes.

Para ele, os índices atuais não refletem
a realidade da agricultura brasileira, que
propõe uma reavaliação da metodologia,
começando pelos fatores que devem com-
por o cálculo do índice de produtividade.

Não é assim que se calcula um índice de
produtividade", reclama Cesário Rama-
Iho, presidente da Sociedade Rural Brasi-
leira. "Este momento é completamente
inoportuno para debater a questão. A
agricultura está em crise, e nós temos um
sério problema a equacionar: a questão
ambiental", disse Ramalho. "Eu, corno
produtor, tenho direito de aumentar ou
diminuir a produção da minha fazenda",
diz o presidente da SRB. •

Recomendação para as políticas públicas
De acordo com os números apresentados, os índices propostos para a agricultura

podem ser considerados razoáveis quando comparados às produtividades da ultima

safra 2006/07. No entanto, do ponto de vista técnico, a medida econômica deve

orientar a atividade empresarial no campo. Para deixar o assunto mais claro, se for

utilizada uma tonelada de adubo por metro quadrado, tanto a produtividade como o

prejuízo serão excepcionais.

O índice de produtividade, ainda se fosse revisado, não seria suficiente. Seria preciso

evoluir para uma medida de rentabilidade. O empreendimento empresarial não pode

ser confundido com a exploração de subsistência. A discussão sobre o tema da refor-

ma agrária precisa ser feita sem paixão e com modernidade.
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