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TEMPO DE INTEGRAÇÃO

Agostinho Pai rús
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Os encontros promovidos dentro do programa de Ciclos Nacionais
de Debates têm sido momentos fortes do esforço da Assembléia de Minas para
tornar mais intenso o diálogo com a sociedade civil. Eles reúnem políticos,
técnicos e lideranças expressivas dos mais diversos setores da comunidade para
refletir acerca de temas relevantes da conjuntura nacional.

A discussão proporciona urna visão clara e serena de questões
decisivas e, não raro, oferece valiosos subsídios para seu equacionamento e
resolução. Freqüentemente, a prática legislativa e as ações de governo se
beneficiam dos resultados desses eventos, que contam com a presença de
autoridades e especialistas de ampla projeção no contexto brasileiro.

É dispensável enfatizar a importância da agropecuária para a
economia nacional. Em Minas, tão logo se encerrou o Ciclo do Ouro, ela se fez
susteniáculo maior de nossa vida econômica, assumindo o papel de vocação
primeira deste Estado.

Entretanto, é forçoso reconhecer que o tratamento tradicional dos
problemas, das necessidades e das perspectivas do setor se esgotou. O processo
de globalização colocou-nos diante de um mercado mundial cada vez mais
agressivo, que desconhece fronteiras e só respeita a competência. Num tal
contexto, soluções clássicas pecam pela visão parcial e fragmentada das
situações. A realidade da interdependência crescente das atividades produtivas
exige um enfoque sistêmico das diferentes instituições agrícolas, industriais,
comerciais e prestadoras de serviços que interagem, formando o complexo
agroindustrial.

É imperativo que se enfoquem como um todo as operações de
produção e distribuição de suprimentos, de produção nas unidades agrícolas, de
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armazenamento, processamento e distribuição dos produtos finais e itens deles
resultantes. Pensar em termos de ciribusiness implica estabelecer uma cadeia,
englobando fornecedores de bens e serviços à agricultura, produtores rurais,
processadores, transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no
fluxo de bens, da origem mais remota do processo até o consumidor final.

Assim considerado, arihusiness é, sem dúvida nenhuma, o setor
mais importante da economia, responsável pela formação de algo em torno de
40% do P113 nacional e por cerca de 600K, do volume de dólares que entra no País.
O complexo emprega aproximadamente 40% da população economicamente
ativa do Brasil. Torna-se, entretanto, cada vez mais evidente que ele precisa
passar por uma reengenharia que trace mudanças radicais para possibilitar
ganhos em termos de eficiência e produtividade. Por outro lado, é preciso que
o poder público, em todos OS níveis, faça urna reavaliação das políticas até agora
adotadas e repense seu papel a partir do desenvolvimento mais recente do
negócio agrícola.

Consciente dessas necessidades, a Assembléia de Minas promove
esta reunião para oferecer espaço à discussão do tema. Esperamos que nossos
trabalhos contribuam para a definição clara das demandas do setor e dos
caminhos para responder a elas.

Desde agora, queremos agradecer aos que se associaram conosco
para tomar possível este encontro e àqueles que largaram, por um momento,
suas ocupações pessoais para vir participar do debate. Eles estão demonstrando,
com sua atitude, a mais legítima preocupação com as grandes questões nacionais
e mineiras.

Expressamos, de forma especial, nosso reconhecimento aos confe-
rencistas. dr. Edmond Klotz e padre Roque I.auschner, que nos vieram trazer seus
conhecimentos e suas experiências. Personalidades respeitadas no Brasil e no
exterior pela competência e pela capacidade de estar sempre à frente de seu
tempo, eles atenderam pronta e generosamente a nosso convite, e valorizarão,
com sua presença, esta reunião.
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SETOR PRIORITÁRIO PARA O GOVERNO

Márcio Maia
Secretário Adjunto de Estado da Indústria e Comércio

Em nome da Secretaria, queremos reafirmar a posição governamen-
tal quanto a esse tema. Sem dúvida alguma, o açribusiness é um setor prioritário
de preocupação deste governo; tanto é que se encontra no mesmo patamar em
que estão as indústrias automotivas e de eletroeletrônicos. Ainda ontem, o Diário
do Feculivo publicava o projeto de lei, encaminhado pelo sr. governador do
Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas
(Fundiest), que possibilita condições especiais para os megainvestirnentos do
Estado.

A partir dessa posição do governo (e acreditamos que dentro de 60
a 90 dias esse projeto esteja aprovado por esta Casa), esperamos que as mesmas
vantagens, os mesmos incentivos concedidos a urna grande empresa como a
Mercedes sejam extensivos também ao am:hui,ç,ç, às empresas desse ramo
que queiram se instalarem Minas. Detalhes sobre o porte do investimento para
que as empresas sejam beneficiadas com esse megaincenhivo ainda estão em
estudo. Sabe-se, por outras vias, que, no caso específico do aRribusiness,
incentivo deverá acolher as empresas que façam investimentos de US$ 150 a
1 S$ 200 milhões (embora ainda não haja definição, pois a regulamentação do
fundo será feita por meio de lei), o que não é exigido para as outras indústrias,
corno as automotivas e as de eletroeletrônicos.

Ao marcarmos aqui a nossa participação, queremos transmitir corno
a secretaria e corno o governo, no que diz respeito à agroindústria, vêem esse
setor: importante para o desenvolvimento e importantíssimo para o crescimento
da nossa vocação natural ligada à agropecuária.

Os benefícios são inúmeros, mas queremos destacar alguns deles,
para, desse modo, encerrar a nossa participação nesta abertura. São benefícios
importantes:
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- o atendimento às necessidades básicas da população,
especialmente a alimentação;

- a geração de empregos diretos e indiretos em diferentes
níveis de qualificação e com reduzido investimento por emprego, se comparada
a outras atividades;

- a fixação da mão-de-obra no interior, tanto no meio rural
quanto nas cidades, além do estímulo à interiorização do desenvolvimento;

- o incentivo direto à produção agropecuária;
- a possibilidade de aproveitamento integral das safras,

através do processamento, com a redução do peso a transportar, permitindo o
armazenamento de produtos perecíveis e viabilizando o consumo dos produtos
fora de seu período (te safra, longe de suas origens;

- o favorecirnento, por suas interrelações com outras ativida-
des, do aumento contínuo de recursos circulantes e condução ao desenvolvi-
mento integrado e auto-sustentável;

- a atribuição aos produtos agrícolas e pecuários de maior
valor agregado: e

- a contribuição de forma expressiva, através de sua
integraçào com a produção agrícola e pecuária, para o aumento da renda do
produtor rural, a ampliação dos mercados e para a transferência de benefícios
a toda a cadeia alimentar, com reflexos positivos para a economia e para a
sociedade.

12



PRECISAMOS SER COMPETITIVOS

Alysson Paulineili
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(;rei() que todos aqui presentes têm, neste momento, um sentimento
de pesar pela ausência do eminente engenheiro agrônomo Ney Bittencourt
Araújo, recentemente falecido. Mas tenho a certeza de que ele está presente na
alma e na visão de cada um de nós. Foi ele o arauto do aRribzsincss no Brasil.
Confesso ) que Ney, nessa área, é insubstituível. Creio mesmo que, nas nossas
palavras iniciais ao homenageado, estaremos todos nos comprometendo com as
suas idéias, com o seu esforço de trabalho e a sua liderança, que representaram
muito para o País e que hão de representar ainda, especialmente na fase atual.
A figura do Ney, tenho certeza, está aqui presente.

O tema que vamos discutir hoje e que foi tão bem apresentado na
introdução pelo presidente da Assembléia, eminente deputado Agostinho
Patrús, homem ligado à atividade agrícola, tem, sobretudo hoje, uma importância
capital. O dr. Agostinho Patrús chegou a se referir à minha pessoa, mais levado
talvez pelo coração e pela amizade, como alguém que conhecesse tudo sobre
o assunto. Não é isso, é o contrário. Tenho o costume de brincar que, depois de
quase 36 anos de formado e já com quase 27 anos na vida pública estadual e
federal, de agricultura não aprendi muito, mas de aviação já estou quase
aprendendo. Talvez, então, a minha visão possa ajudar os interlocutores aqui
presentes.

O setor agrícola não é um setor independente. A cada dia, ele se
toma mais interdependente na economia. O problema nosso não é só produzir,
uma vez que produzir já é um problema. mas comercializar bem OS produtos que
produzimos. A atividade agrícola está a cada dia mais competitiva. E, como disse
o presidente, à medida que as economias se abrem e a globalização se consolida,
o produtor brasileiro tem de participar do processo competitivo.
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Essa história já vem de longe. O negócio agrícola compreende o
período antes, durante e depois da produção. Tive a oportunidade de participar,
algumas vezes, e em vários governos, de situações diversas. Todos nos
lembramos de que, na década de 70, quando a economia mundial sofria com a
crise do petróleo, um país como o Brasil se viu na contingência de ser alijado
do processo produtivo por não ser capaz de adquirir auto-suficiência em
fertilizantes.

Os países detentores de petróleo se fecharam e, cm 1974 e 1975, o
problema do produtor brasileiro era comprar fertilizantes. Naquela época, o
governo se preocupou e tentou mobilizar o sistema produtivo brasileiro para
urna solução óbvia: buscara auto-suficiência em fertilizantes, já que o tipo de
agricultura no Brasil - um país tropical e subtropical, que começava a ocuparas
chamadas terras novas, o cerrado, os campos e as chapadas - dependia daquele
insurno, cuja falta era um fator altamente limitante ao processo produtivo.

Posso lhes confessar que houve momentos em que o próprio
presidente da República se ocupou em tentar agilizar, juntamente com os países
vizinhos, através de ligações diretas, o fornecimento desse importante fator de
produção. A economia brasileira ainda débil exigiu, inclusive, a decisão do
governo de estatizar grande parte do setor de fertilizantes e, não fosse a
Petrobrás, o Brasil talvez estivesse na mesma situação da década de 70, com
limitações perigosas à sua capacidade produtiva.

Felizmente essa época passou e, hoje, o negócio agrícola dos
fertilizantes está sendo todo entregue à iniciativa privada, e nós, brasileiros, a
cada dia, estamos recebendo fertilizantes com melhor qualidade e a custos
competitivos.

Não é do meu tempo, mas o meu pai, também por ser agrônomo,
mostrou-me alguma coisa. 1 louve época em que só o governo era capaz de
produzir sementes. Só as estações experimentais e OS campos de produção é que
tinham sementes. As coisas evoluíram, os produtores se modernizaram e, hoje.
graças a Deus, o sistema de produção de sementes está exclusivamente na
iniciativa privada.

É natural que as nossas instituições de pesquisa, as quais ternos
tanto de homenagear, ainda continuem a trabalhar em sementes genéticas de alta
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qualidade. Isso acontece nas nossas universidades, na F.mbrapa - aqui em Minas,
temos a Epamig -, que continuam fornecendo material genético básico. Mas a
produção desse importante insumo está nas mãos dos produtores.

É da minha época e lembro-me bem de que, para se comprar um
defensivo, tinha de se fazer a importação quase que direta. Hoje, o Brasil, além
de ser um dos grandes produtores de defensivos, é um dos maiores mercados
de defensivos do mundo.

Estou dizendo isso porque as coisas mudam. Quer queira. quer não,
o Brasil se tran sformou num grande produtor, desenvolveu o seu sistema
agrícola e se organizou em suas cooperativas e nas suas empresas de produção.
É um País que pode se orgulhar, pois detém hoje a mais refinada tecnologia de
produção de agricultura tropical no globo.

Mas o sistema produtivo brasileiro flc) pude parar aí. As diversas
tentativas de estabilidade econômica - os chamados planos econômicos - têm
trazido sucessivamente, em especial ao setor básico primário produtivo rural,
amargas conseqüências. O produtor é levado a pagar contas infindáveis. Haja
vista o plano de estabilização - estamos todos esperançosos de que seja o último,
por ser definitivo - e no qual o setor agrícola terá pago, provavelmente, a maior
conta de toda a história deste país. Os ajustes são penosos e longos. Quanto mais
perdurar a ânsia para se proceder a ajuste completo e às reformas econômicas
indispensáveis ao Pais, mais dolorosa é a via crucisdo setor produtivo brasileiro,
especialmente o agrícola.

Ainda temos recordes perigosos. O trabalho financiado pelo Banco
Mundial, e levado adiante por uma equipe liderada pelo professor Antônio
Lúcio. dá uma demonstração de que, hoje, o Brasil detém um dos maiores índices
de tributos do mundo no setor agrícola, até mesmo para o seu produtoin natura.
Não estou falando apenas do produto industrializado.

Os trabalhos resultantes dos estudos nas universidades e flOS flOSSOS

institutos de pesquisas econômicas demonstram tanibém que os custos financei-
ros no Brasil são, especialmente neste último ano, escandalosamente 'altos. Os
nossos custos de armazenagem, de processamento, de transporte e OS custos
portuários estão também marcando recordes negativos em quase todos os
segmentos da produção agrícola.
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Os nossos interlocutores devem, então, estar se perguntando se,
daqui a pouco, o secretário não vai dizer que a agricultura no Brasil é inviável.
Não, a agricultura não é inviável. E por duas razões: primeiro, ternos ainda uma
população de quase 40 milhões de habitantes que não sabe e não tem outra
atividade a realizar. Fies perdem a renda, sofrem penalizações, descapitalizam-
se, mas continuam na agricultura, porque é a única alternativa de que dispõem.

Por outro lado, a composição do processo produtivo brasileiro
ainda nos leva, em alguns segmentos, 'a colaborar para que se mantenham
injustiças sociais. A competição do produto agrícola e o preço da cesta básica
têm. intrinsecamente, um doloroso componente social que agrava a situação
brasileira. O que não podemos é abrir mão da nossa produção e do flOSSO

negócio agrícola.
A produção agrícola sozinha, relativa ao produto in natura,

representa mais de 13% do Produto Interno Bruto brasileiro. Se somarmos o
negócio agrícola, podemos ultrapassar a casa dos 40%. Isso significa muito na
oitava, na nona ou na décima economia mundial. A solução, portanto, é integrar
esse processo, é conseguir fazer a competição com produtos de outras regiões.
E aí estão alguns desafios. Por exemplo, a tonelada de soja produzida no c om
beli americano tem um preço básico na fazenda de US$ 208 a US$ 220, e a
produzida na fazenda brasileira, no Planalto Central - grande esperança
brasileira -, está em torno de USS 183 a US$ 185. Essa vantagem comparativa é

eliminada quando se comparam os tributos. Lá, eles são praticamente zero; aqui,
em torno de 25%.

Quanto aos fretes, na situação mais vantajosa de 1.300 milhas de
distância, quando se caminha com uma tonelada de soja pelo Mississippi, variam
de US$ 6 a IJS$ 12. Aqui, para sair do Planalto Central e chegar ao navio do porto
de Santos - o pior deles -, de Paranaguá, de São Francisco, do Rio de janeiro,
ou de Vitória, estamos gastando quase US$ 40.

No entanto, acreditamos que essas "gorduras" terão de serconsumidas
e que, em especial, um processo competitivo tem de ser implementado. Se os
nossos fertilizantes, os nossos defensivos, as nossas sementes e as nossas
máquinas já são competitivos, o produto tem de ser, hoje e mais cio que nunca,
processado, elaborado e integrado, numa cadeia de transformação que o
coloque com valores agregados - como disse o presidente—, e que ele possa ser
levado ao consumidor com preços efetivamente competitivos. possibilitando
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corrigir uni ROUCO o débito social que ainda existe nesse processo.
Hoje, Minas está enxergando isso. O esforço do governo, no

momento, é de estimular o agribusiness em Minas Gerais, para que ele seja
integrado, para que haja reduções de custo, e que se elabore mais o processo.
O governador Eduardo Azeredo tem sido ágil, porque, se existe hoje uma
perigosa competiçào de incentivos como tantos reclamaram - a própria
Assembléia já nos alertou -, creio que a nossa legi slação coloca o Estado em
condições de ofertar incentivos, se não superiores, pelo menos iguais aos de
outras regiões brasileiras.

Nós, mineiros, orgulharno-nos de ter um Estado que é a síntese do
Brasil - nosso governador diz isso com muito orgulho. Aqui, com exceção das
áreas costeiras, temos urna reprodução do que ocorre no Brasil inteiro. Temos
clima temperado no Sul: clima quente, árido e semi-árido no Norte; temos
cerrado à vontade; temos faixas de microclimas úmidos; e assim podemos
desenvolver qualquer atividade agrícola com proflciência.

Somos o maior produtor de leite do País e ternos também a maior
agroindústria de leite nacional. Somos um grande produtor de carne e o maior
produtor de café, e cafe de alta qualidade, que não pára em porto nenhum.
Somos um grande produtor de grãos. Estamos crescendo para ser um dos
primeiros produtores de frutas e legumes, produtos que, em si, envolvem
grandes oportunidades do a,ribusizess.

Minas tem vocação para alimentar o grande estômago nacional, que
se situa em torno do nosso Estado e representa mais de 60% da população
brasileira. E, portanto, abre-se, para nós. uma perspectiva especial em relação
ao abastecimento desse grande mercado de mais de 100 milhões de consumi-
dores.

E mais: Minas tem urna vocação, já comprovada nos seus quase 2,2
milhões de hectares de florestas plantadas - com resultados cada dia mais
avantajados—, de ser um Estado agressivo na questão da limitação do problema
energético do mundo, no fornecimento de energia renovável.

Além disso, Minas é denominada a "caixa d'água" do País. Se Alvin
Toffler tem razão, a riqueza do mundo não está só nos valores econômicos, na
força bélica, que já íoi negada há tanto tempo, e tampouco no conhecimento:

17



a riqueza do inundo está em seus fatores limitantes. Hoje a energia já está bem
pronunciada Como fator limitante. Aqui temos como produzir energia renovável
e limpa. Também a água doce é um elemento que já começa a preocupar a
população.

Faço assim, sr. presidente, um chamamento às lideranças políticas
desta Casa sobre a importante posição de Minas no contexto do aRribusíness
nacional. Tenho certeza de que os convidados que aqui estão têm plenas
condições para, dentro desse apanhado, discutir, analisar, ouvir a questão e,
sobretudo, considerar o capítulo importante que Minas pode representar para
o Brasil.
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POTENCIAL A SER EXPLORADO

Edrnoud KIotz
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia)

Prefiro chamar a,ribw. iiwss pelo nome brasileiro de agrinegócio,
que é o complexo de atividades cuja finalidade é abastecer o consumidor e,
evidentemente, através de seus excedentes, ter urna participação no mercado
internacional de produtos alimentares.

O meu amigo, e para mim sempre ministro, Al ysson Paulineili disse
que somos o maior depósito de água doce cio mundo. Não tenham a menor
dúvida de que essa é uma das nossas maiores riquezas. Talvez hoje não, mas já
houve em outros tempos até um desafio por não sabermos atravessar os rios, pois
as nossas barcas não atendiam muito bem às necessidades.

Somos os depositários de 46% de toda a água doce do mundo - água
que, dentro de 10 a 20 anos, provavelmente será mais cara do que o petróleo,
a continuar a poluição e o índice de industrialização dos demais países. É
importante notar que aquilo que para nós ainda é, muitas vezes, um problema,
passa a ser um bem, quem sabe, uma bênção do céu, em certos momentos. Vale
a pena conservar isso.

Gostaria de começar a nossa exposição falando uni pouco sobre o
complexo agroalimentar no Brasil. Não sou um grande especialista em agricul-
tura, e o ministro Alysson Paulincili, que me precedeu, é e sempre será meu
professor nesse assunto, mas procurarei dar alguns exemplos.

\'ejarnos como a nossa indústria hoje enxerga o complexo. Antes de
mais nada, ressaltamos que a agricultura é a nossa maior preocupação. Pode-se
considerar que não há grandes problemas na indústria, a não ser os atuais da
crise: os problemas de venda, de prazo, de juros, enfim, do dia-a-dia. É a
agricultura, no entanto, que passa por momentos dramáticos, ou seja, é a cadeia
agrícola que tem de ser olhada e cuidada. A nossa preocupação maior é a de
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desenvolver essa cadeia desde a sua base da pré-agricultura, para que nada lhe
aconteça, para que seja preservada, para que haja a formação de campos, não
somente de campos plantados, mas também de técnicas adequadas de plantio,
porque ninguém, no mundo inteiro, em nenhum país, tem capacidade para
abastecer, Com qualquer produto, um país corno o nosso. Não h: a menor
condição para isso.

Somos hoje um país de dimensões tais que nenhum excedente de
nenhum outro país, mesmo em conjunto, como os Estados Unidos e o Canadá,
ou como a Austrália e a Nova Zelândia, etc., consegue nos abastecer de matérias-
primas. Portanto, temos de acalentar e desenvolver a nossa atividade agrícola.

É falácia dizer que não tem importância faltar produtos, pois basta
importarmos. Isso demonstra desconhecimento do assunto. Lamentavelinente,
ouvi essas declarações de alguém do Executivo fl() estadual, de alguém que
estava preocupado em Correr atrás de devedores, inadimplentes, etc., porque
não conseguiam pagar os juros extorsivos, já referidos pelo fOSSO ministro, isso
é impossível. Não existe atividade agrícola no inundo, nem mesmo a maconha
ou drogas proibidas, que pague esse tipo de juros.

Mas gostaria de lhes dar urna idéia do que é o negócio agroalimentar
e as suas tendências, ou seja, como enxergamos a agricultura, para onde estamos
olhando e para onde queremos caminhar.

Enquanto o comércio mundial de produtos iii natura se mantém de
uma certa maneira estabilizado, nos últimos anos, na faixa de EJS$ 50 milhões,
mais ou menos depois de 1980, até 1985, assistimos a uma súbita elevação do
comércio de produtos processados, da casa dos US$ 50 milhões para a faixa dos
US$ 150 milhões anuais.

Isso significa dizer que o produto agrícola puro, simplesmente
mandado para fora, está perdendo terreno para o produto processado.

Todos os países esteio se movimentando no sentido de exportar
mão-de-obra, dar empregos, gerar renda dentro do país e exportar valores
agregados. Isso é importante para valorizar o produto em si.

Se apenas exportarmos matéria-prima, Soja em grãos, por exemplo,
e não o farelo ou o óleo bruto, estaremos perdendo uma grande oportunidade
degerar aquilo de que precisamos, ou seja, empregos e fábricas, que geram
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tributos para alimentar a máquina do governo, a fim de gerar renda e alimentar
a população.

Isso é importante também para compensar o alto desenvolvimento
desses plantios com a melhora das espécies, das sementes e do solo. Tudo incide
nos lucros, que so são PO55ÍVC5 com valores agregados. Hoje o mundo não mais
considera exportar seus produtos in natura. Processados sim, mas in natura.
jamais.

Outro fator importante que deve ser levado em conta é o saudosis-
mo nas atividades. Precisamos olhar o futuro e o que aconteceu nos últimos 20
anos. Houve mudanças nos hábitos de consumo, pois as pessoas mudaram, o
mundo mudou.

O consumo de leite sem gorduras, por exemplo, do qual Minas é
o maior produtor, cresceu assustadoramente nos últimos 20 anos. Tamlxm
cresceu o consumo de iogurte, suco de maçã, brócolis, batatas, abacate, queijos
tipo italiano, cenouras, etc. Os produtos que menos cresceram foram os
derivados do tomate e cia carne vermelha.

Isso significa dizer que os hábitos estão ficando mais austeros. Não
existe mais a fartura de antigamente. Os alimentos cujo consumo decresceu
foram: banha, pêssegos em conserva, leite integral, café, açúcar, manteiga e
ovos. A alimentação tende a ser mais saudável. Há maior sensibilidade em
relação ao alimento. Com a globalização, ternos acesso a informações sobre que
produtos fazeni bem à saúde, e o paladar da população está mudando.

Os segmentos do complexo agroindustrial são os seguintes: num
primeiro momento, temos os serviços bancários, veterinários, agronômicos,
narketing e vendas: a seguir, bens de capitais (tratores, colheitadeiras,

iniplernentos, equipamentos, máquinas, motores). defensivos para vegetais e
animais, fertilizantes, sementes, rações e outros instrumentos para o preparo da
produção agrícola.

Na seqüência, encontramos a produção de macieira e papel, fumo,
fiação e tecelagem, energia, bebidas e alimentos.

Finalmente, temos OS consumidores finais, que são os restaurantes,
hotéis, bares, padarias, feiras e supermercados. serviços bancários, narketing e
vendas. Temos também a exportação, que é um capítulo à parte.
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N4o agribusiness, denominamos "antes da porteira" os setores
responsáveis pelos inSurnoS industriais para a agropecuária; "dentro da porteira",
a produção agropecuária; e "depois da porteira", o processamento agroindustrial.
Analisando todos os agregados, pode-se concluir que o complexo se extingue
e começa a tomar vulto e dimensões econômicas a partir do processamento, e
não no momento em que sai da porteira.

As projeções (te volumes e participações de negócios dentro da
cadeia agroalimentar nos mostram que, no ano de 1980. tivemos valores da
ordem de US$ 375 bilhões na fase "antes da porteira"; tJS$ 750 bilhões (ou 24%)
"dentro da porteira"; e US$ 2 trilh(es (ou 64%), "depois da porteira".

Nos anos 90, esses números foram de US$ 500 bilhões (ou 9%); 15$
1,15 trilhão (ou 200/6); e US$ 4 trilhões (ou 70%0, respectivamente, para cada
etapa.

A projcçào para o ano de 2028 é de 2, 4 e 8 trilhões de dólares, ou
7, 14 e 79%, respectivamente. Note-se que a participação "antes" e "dentro da
porteira" é decadente e, "depois da porteira", é crescente.

Esses dados foram fornecidos pela [niversidade de Harvard, onde
são ministradas as melhores cadeiras de cgribusiness do mundo.

Com relação à produção americana - os dados são de 1980 -de um
total de 23,7 milhões de pessoas ligadas ao ajribusi;w.'s nos EUA, temos 3,3
milhões de empregos na produção rural: 1,7 milhão no processamento de
alimentos; 2,5 milhões na área de insumos e serviços agropecuários; 5,1 milhões
na industrialização: e 7,7 milhões no transporte, armazenagem e distribuição.
Pode-se ver que, "depois da porteira", é muito maior o número de empregados.
Quanto emprego seria desperdiçado se mandássemos embora somente a
matéria-prima.

A seguir, apresentamos alguns dados sobre a situação do a ri business
no Brasil:

1. Indicadores gerais:

PIB (1994) - US$ 530 bilhões

P111 (1993) - US$ 470 bilhões
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Renda per capita (1993)- 115$ 2.998

População (1994) - 160 milhões

População urbana (1991)- 7711/o

Valor da produção agrícola (1994) - 1JS$ 43 bilhões

Exportação (1994) - US$ 43 bilhões

Importação (1994) - US$ 33 bilhões

Composição do PIB (1990):

agricultura - 10%

indústria	-37%

serviços	- 53%
2. Dimensões do a,çrfhusiness brasileiro

Produção Anual - US$ 160 bilhões

Composição do P111 (1994):
Setor de insunios - 2,1%

Setor produtivo - 9,8%
Setor de processamento e distribuição - 23,1%
P111 do Aribuiness - 3s%

3. Diagnóstico cia agricultura brasileira:
3.1 - A agricultura brasileira ocupa cerca de

• 45 milhões de hectares de culturas temporárias;

5 milhões de hectares de culturas permanentes;
200 milhões de hectares de pastagens, das quais 60 milhões são
artificiais.

3.2 - A agricultura brasileira produz:

72 milhões de toneladas de grãos;

- 13 milhões de toneladas de açúcar;

98 milhões de frutos de laranja:

• 36 milhões de toneladas de milho;
• 26 milhões de toneladas de mandioca;
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• 5 milhões de toneladas de carne bovina;
• 4 milhões de toneladas de carne de aves;
• 17 bilhões de litros de leite.

3.3 - A agricultura brasileira emprega cerca de 251IX, da população
economicamente ativa em cerca de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários.
Cerca de 10% desses estabelecimentos são geridos por parceiros ou arrendatá-
rios.

3.4 - A produtividade agrícola (produção/área) cresceu cerca de
30% na década de 80.

3.5 - A agricultura contribui com 10% do PIB, e o complexo
agroindustrial com cerca de 1/3.

Como disse o ministro Alysson Paulinelli, em termos agrícolas, a
nossa melhoria é brutal. É algo impressionante.

Temos regiões - principalmente no Cerrado - onde a produção de
milho por hectare é muito maior do que em qualquer país do mundo. Somos
campeões absolutos cm algumas regiões bem cuidadas. Portanto, nada impede
(1UC continuemos a ser grandes produtores.

Os países desenvolvidos têm política agrícola estável, lastreada em
leis e/ou tratados internacionais, consistente em pesados subsídios à produção
e à exportação de excedentes: além de barreiras alfandegárias e não-alfandegá-
rias às importações de produtos agrícolas.

Dizem que até o final do século, pelo Acordo Gatt, veremos o fim
dos subsídios. Eu também acredito nisso, não porque eles queiram, e sim porque
deverá haver uma nova ordem rio mundo que estipulará quem vai produzir o
quê.

E quem terá de fazer alguma coisa somos nós, que teremos de
começar a produzir para ajudar a alimentar o mundo. Não esqueçamos que
existia um estoque suficiente de trigo no mundo até a China resolver comprar
um pouco mais do que consome. A produção deles é de 120 milhões de
toneladas aproximadamente. Conclusão: o trigo dobrou de preço de um ano
para cá.

Se olharmos o mapa geográfico do mundo, poderemos ver onde
está a área verde para plantio: está aqui no Brasil e em alguma parte da Austrália.

Ao olharmos o quadro de tendências da agricultura mundial.
observamos uma preocupação crescente com a qualidade do alimento, o meio
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ambiente e a segurança agroalimentar. Os investimentos serão maciços em
pesquisa científica e tecnológica, na formação e no desenvolvimento de recursos
humanos e em infra-estrutura.

Os países em desenvolvimento e os semidesenvolvidos têm políti-
cas econômicas intervencionistas, que transferem renda da agricultura para os
governos ou para os consumidores urbanos.

O Plano Real está baseado no tripé monetário, cambial e agrícola.
Não tenham a menor dúvida quanto a isso, só que o agrícola está terminando
agora. O milagre acabou, está havendo urna elevação do preço dos produtos,
e é por isso que os juros estão subindo ou persistem em ficar altos, sem sinal de
baixar.

A agricultura brasileira possui algumas vantagens comparativas. Em
primeiro lugar, a possibilidade de mais de urna colheita por ano, na mesma área
de produção. Em nenhum país do mundo, a não ser no Brasil, existem dois
plantios numa mesma área. Temos culturas alternativas, duas safras por ano, o
que é fantástico. É uma pena que as pessoas que lidam com isso não Sail)afl)
sequer o que é plantar, como é que se planta. Esse é o nosso maior desespero.
Como podemos traduzir isso para essas pessoas que nunca viram um campo,
uma fábrica, uma máquina, nunca viram como se planta unia semente e como
ela germina? São cidadãos urbanos.

Temos também urna enorme facilidade de absorção de tecnologia
de alta produtividade (avicultura, suinocultura) ou de geração de tecnologia
própria, urna vasta extensão territorial com baixo custo de implantação de
pastagens (pecuária de corte), condições excepcionais de luminosidade (cana-
de-açúcar) e excelentes condições de clima e topografia no Centro-Oeste.

Se estamos falando da agricultura brasileira desenvolvida, temos
exemplos típicos, como a avicultura e a suinocultura. Vejam o que aconteceu,
cm uni espaço mínimo de tempo, com a questão da laranja: passamos de um
estágio praticamente artesanal para uni estágio dc superprodução de primeiríssimo
mundo, com preços imbatíveis. Os Estados Unidos estão colocando barreiras.
em termos de preços, para nós, com ovePprice de (JS$ 490 por tonelada. Os
produtores norte-americanos, apesar de serem os reis da laranja, por terem
começado a plantar antes de nós, não conseguem competir conosco.
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A luminosidade, em conjunto com nossa vasta extensão territorial,
permite a implantação, a baixo custo, de pastagens para a pecuária de corte. A
insolação do Brasil é extremamente vantajosa para o processo de fotossíntese na
produção da cana-de-açúcar e de outras plantas forrageiras.

Talvez com exceção do dia de hoje, em que Belo Horizonte está
sob uma grande névoa, temos aqui, com certeza, unia luminosidade que não
existe cm outros países. Muitos conhecem a Europa e sabem que lá é escuro, que
os dias ensolarados são motivo de festa, e são tantos quantos os feriados do
Brasil, mais ou menos uns 40 ou 50 por ano.

Os pontos fracos da agricultura brasileira também existem. Nossos
solos são pobres em nutrientes básicos (cálcio e fósforo). Isso representa um
problema, pois é um fator que aumenta os custos de produção. Estamos
melhorando, mas ainda importamos muitos desses nutrientes básicos, como
cálcio, enxofre e fósforo, dos países do leste europeu. principalmente.

O clima de transição, os solos acidentados no Sul/Sudeste e a infra-
estrutura em deterioração são entraves sérios à produção. Estamos falando de
estradas, ferrovias e portos, que estão absolutamente deteriorados. Se não
fizermos alguma coisa pelas estradas, se não criarmos um sistema de transporte
mais barato, ou melhorarmos os portos e ferrovias, vamos ter muitos problemas
adiante, pois se eles já existem hoje, imaginem mais tarde como serão.

Outros problemas são os altos custos de serviços de insumos
básicos e dificuklades de crédito, seguros, para obtenção de fertilizantes e
máquinas agrícolas. Somando-se a tudo que foi falado acima, ainda existe a
questão dos seguros do transporte de cargas. Quantos roubos existem. Quanios
assaltos a caminhões com alimentos ocorrem. O seguro faz parte disso. Tudo
isso, sem falar nos acidentes nas estradas, nos caminhões caindo aos pedaços,
nas pontes ruindo, etc.

A excessiva carga tributária sobre a produção agrícola também
merece ser mencionada. O nosso ministro falou em 25% de tributação sobre o
produto agrícola. Pasmem os senhores! Existe uni dado comparativo da Abia,
conseguido através de uma pesquisa feita por três famosos economistas, sendo
um deles o Everardo Maciel, que ainda não era secretário da Receita Federal. O
imposto sobre o produto ao consumidor é de 32,7% na gôndola dos supermer-
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cados, cuja associação é presidida pelo nosso amigo Nogueira, aqui presente. O
motivo não se sabe. O Brasil é o país que mais tributa alimentos, muitas vezes
com uma carga maior que a dos automóveis. Logo o alimento, sobre o qual fla()
deveriam incidir tributos.

O país que impõe maior tributação sobre o alimento ao consumidor
é Portugal, com 8%, e, na Inglaterra, a taxa cai para zero. Ali não existe ônus de
tributo sobre alimentos, que para eles é urna coisa sagrada, que deve estar ao
alcance de todos. Tributam os demais produtos e a renda.

Aqui, temos 58 impostos e taxas que incidem sobre o alimento. Esse
o nosso sistema tributário, do qual o Estado não pode prescindir, pois ele

precisa da arrecadação, e nós sabemos disso. Tem de haver alguma solução. Os
senhores sabem quanto custa manter a contabilidade ou o registro sobre 58
lançamentos por empresa? Aqueles que são industriais, ou já ouviram falar sobre
o assunto, sabem que é mesmo urna loucura, um custo adicional que faz parte
do custo Brasil.

Outro ponto fraco nosso é a questão dos investimentos insuficientes
e decrescentes. Também a formação e o desenvolvimento de mão-de-obra
qualificada são algumas das nossas grandes preocupações.

Aproveitando a presença de representantes de algumas universida-
des, faço um veemente apelo: precisamos criar condições para que as univer-
sidades tenham cursos mais atualizados, com uma ligação um pouco mais
estreita com a indústria. Se já tiverem, parabéns. Se não tiverem, por favor,
venham conversar com o setor agrícola para que possam desenvolver melhor os
cursos.

O agribusiness foi uma cadeira incluída num projeto do querido e
lembrado Ney Bittencourt, juntamente comigo, e a colaboração de mais dois
colegas, na Universidade de São Paulo.

1)e qualquer maneira, devo dizer que esse é um projeto de que
sempre participamos e ainda continuamos a participar. Na formação dos
profissionais, é preciso incluir cadeiras voltadas para a modernidade, ou seja,
atuais, cujo conteúdo se volte para aquilo de que precisamos e que talvez nàc)
esteja no currículo universitário.
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Gostaria, também, de tecer alguns comentários sobre o
cooperativismo no Brasil. Segundo dados bem recentes da Organização das
Cooperativas do Brasil (0GB), de 1995, o segmento agropecuário do
cooperativismo brasileiro conta 1.344 cooperativas. 980 mil agricultores asso-
ciados e 120 mil funcionários. Os valores das transações realizadas nessas
cooperativas chegam a R$ 16 bilhões e seu patrimônio líquido é de R$ 2.5 bilhões.

Em termos de fawramento, por atividade principal, temos em
primeiro lugar os grãos (soja, milho, etc.), com R$ 109 milhões; em seguida, leite
e derivados, com R$ 57 milhões; o café, com R$ 11 milhões, e diversos, com
R$ 23 milhões.

Quanto à distribuição regional, em termos quantitativos, em primei-
ro lugar vem o Rio Grande do Sul; depois, Paraná, Sã(.) Paulo, Minas Gerais, Santa
Catarina e os demais Estados, nessa ordem.

A participação do sistema cooperativista na produção agrícola
brasileira, por produto, é a seguinte: algodão, 38.9%; alho, 22,47%; arroz. 11%;
aveia, 390/6; café, 27%; cevada, 44%; feijão, 11%; milho. 16,68%: soja, 3F4; suínos,
31%; trigo, 62%; uva, 19%. Apenas a título de curiosidade, parece-me que toda
essa quantidade de aveia, que é de primeiríssima qualidade, e é produzida em
Santa Catarina, vem de apenas uma colônia fechada.

As exportações das cooperativas brasileiras ainda deixam muito a
desejar, e é um setor que precisa ser melhorado. O café está com tJS$ 59 milhões;
a soja e seus derivados é que tomaram conta, com US$ 272,3 milhões, ou 43%
do total. As cooperativas começaram a produzir aquilo que seriam os grandes
produtos de exportação: a soja e a cana-de-açúcar, nessa ordem. As demais
lavouras são pouco significativas.

Outra questão para a qual gostaria de chamar a atenção é a
ponderação dos alimentos industrializados na composição do Índice de Preços
ao Consumidor (IP(:), da Fipe. É grande a importância que temos na
participação do índice inflacionário. Os gastos com alimentação representam
30,81% daquele índice, ou seja. quando os valores com alimentação sobem 10%,
o índice inflacionário sobe 3% no mesmo instante.

Os índices estão divididos: produtos industrializados. 10,74%; semi-
elaborados, 1183%; in natura. 4%; alimentação fora do domicílio. 3,61%.
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Com ISSO, queremos afirmar que a agricultura n() está sozinha na
questão de ser uma âncora do Plano Real. Fia teve de manter seus preços lá
embaixo e nós, da indústria de alimentos, também os mantivemos, pois tivemos
de acompanhá-la. Estamos mais preocupados em beneficiar a agricultura do que
COfll O nosso lucro.

Antes de finalizar, gostaríamos de dar uma idéia sobre a indústria
de alimentos. Os últimos dados formais que temos são os do Censo de 1985.
Naquele ano, havia 47.500 empresas no País inteiro. Se tivermos hoje 20 mil, é
muito. A situação é preocupante, porque estamos sentindo uma grande
concentração) e internacionalização da produção.

Estava conversando hoje de manhã com o meu querido amigo Eli
Nogueira e com o seu irmão, e lhes disse que seria bom que os compradores
começassem a falar inglês, francês, porque em breve as indústrias de alimento,
no que se refere à quantidade física, vão estar internacionalizadas. As empresas
esto sendo vendidas, porque não conseguem ampliar sua atuação no mercado
diante da impossibilidade de as pequenas empresas transformarem-se em
médias, e de as médias transformarem-se em empresas eventualmente maiores.
Isso se deve à sua estrutura e à sua condição, seja porque não evoluíram, seja
porque o produto não teve o consumo esperado. A Sadia e a Perdigão, exceções
nesse processo, ganharam projeção internacional porque trabalhavam com um
UfliC() produto - o frango -, e isso lhes possibilitou concentrar a produção, sair
do País e criar escala rapidamente. Outras empresas, pouco mais diversificadas,
não conseguiram esse resultado, e tiveram de se render, associando-se a um
parceiro estrangeiro - que tivesse dinheiro, e dinheiro barato—, ou promovendo
a sua venda.

Assistimos a um processo de canibalização de empresas, que estão
sendo vendidas a preços bastante aviltados. Muitas cicias estão em péssimas
condições financeiras, devendo muito dinheiro, pagando juros altíssimos. Os
agricultores, às vezes, pagam juros ainda maiores.

Sem condições de pagar as dívidas, as empresas acabam se
entregando ao capital estrangeiro ou fechando as suas portas. Há quem diga que
a redução à metade, a partir de 1985, cio número de empresas, deve-se a uma
das três causas. Entendo, no entanto, que é o resultado cia soma de todas elas.

Devemos manter a preocupação de evitar que a empresa nacional
ainda seja desmontada, pois ela é a origem de nosso desenvolvimento. A sua

29



continuidade depende do espírito empreendedor do brasileiro. Somente quando
a situação se torna de fato insustentável, é que ele abandona as suas atividades.
Isso só ocorre quando há absoluta falta de possibilidade de continuar com o
empreendimento. 1)a mesma maneira ocorre com o agricultor, que reluta em
largar o seu trabalho.
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A IMPORTÂNCIA DA AGROINDUSTRIA

Padre Roque Lauscbner
Professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos/RS)

Para complementar as diversas contribuições aqui trazidas, gostaria
de centrar-me uni pouco na importância da experiência do a ri husiness e da
agroindústria para o nosso desenvolvimento. Vejo que a preocupação de Minas
Gerais é verificar como a agroindustria e a política de a ri business seriam urna
nova alternativa para o Estado.

Vimos OS números do aribusiness, que mostram que o produtor,
no ano 2028, vai ter urna participação de 14% no que se gera. cai termos
mundiais, ao longo do fluxo do produto. Isso depois que se der a revolução
agrícola em todo o mundo.

Em 1980, a Universidade de harvard apontava 18,8%, em nível
mundial, para a participação dos produtores. Esse dado nos revela que a política
de garantir unia produção e vendê-la in natura, não só no Brasil, mas em toda
a América, nos garantiria os 14%. Estávamos importando grande parte de todos
os insumos - que é outro aspecto -, e deixávamos a fatia do "leão" para o
exterior.

Podemos imaginar como teria sido favorável para a nossa economia
se, (leSde o início, tivéssemos viabilizado sólidas agroindústrias na área do cacau,
do café e de outros produtos que são industrializados, principalmente nos países
desenvolvidos.

Esse dado nos faz refletir sobre a importância de pensarmos no
desenvolvimento rural não apenas como desenvolvimento do produtor, porque
não hasta apenas aumentar a sua produtividade e produzir muitos grãos. O
essencial, para nós, é desenvolvermos o a,nhusi;ws dentro da economia.

Como foi ressaltado pelo dr. Paulineili, nós já começamos a
desenvolver o setor dos insumos e estamos desenvolvendo a parte de transfor-
mação da produção, aquela que caracteriza a passagem do produto para o setor
industrial propriamente dito.
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Verificando a participação que aparece depois da produção rural,
podemos perceber que o armazenamento, o processamento e a distribuição
final, na economia mundial, representará 7tYYo no 2fl() 2028.

A que se deve essa grande participação? Fundamentalmente, a urna
mudança total no produto que será oferecido aos consumidores. Se pensarmos
que tínhamos, em nossa economia, urna participação de quase 80% no campo,
vamos ter, no futuro, 5, 10 ou 20% no campo.

A dona de casa, como a própria família, quer ter urna alimentação
completa preparada em pouco tempo. Como hoje em dia marido e mulher
trabalham fora, eles querem chegar em casa e preparar a comida rapidamente.
Portanto, a exigência do consumidor, hoje, vai se alterando sempre mais no
sentido de obter urna alimentação pronta.

Isso fez com que a agroindústria norte-americana, no ano de 1976,
lançasse 7 mil produtos flOVOS no mercado. Por isso uma batata inglesa, suja,
(luc antes teria de ser lavada e descascada, já entra no mercado sob a forma de
30 ou mais produtos diferentes, acondicionada para diversas finalidades.

Esse fenômeno da agroindústria de criar novas alternativas de

produtos faz com que a agregação de valor seja significativa e também que toda
a estrutura do complexo rural que trabalha para o aribusiness se altere. Outros
a definem como complexo agroindustrial, outros como agronegócios, e normal-
mente eu a definiria como complexo rural, para não identificá-la necessariamen-
te com a agroindústria, embora ela seja o setor-chave, motriz de todo o
complexo.

Num Estado ou num país em que se desenvolve o setor agroindustrial
de forma a atender efetivamente o desenvolvimento rural, as agroindústrias,
para que sejam efetivamente competitivas corno empresas, têm de envolver o
complexo rural corno um todo, e aí os investimentos vão ser altamente
produtivos. Mas se deixarmos urna agroindústria mal desenvolvida, seja em
função do desenvolvimento, seja em função de empresa, os investimentos que
colocarmos ao longo do complexo não vão ter efeito, não vão se maximizar. Por
isso, flào existe política agrícola sem uma política agroindustrial e urna política
de insurnos.

Toda essa visão tem de ser alterada em função de um passado. O
conceito de urihtsincss foi criado para repor o conceito primitivo de agricul-
tura, ou seja, aquilo que o agricultor de subsistência fazia antes de plantar e
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colher, e depois de plantar e colher. Só que hoje temos uma economia
especializada em todos os setores, inclusive o produtor. Com  isso ele, em vez
de plantar 10, planta 100 ha, com a mesma força de trabalho. Ou se ele tem urna
produção de frangos, em vez de ter urna produção X. ele compra muitos insumos
e agrega um percentual pequeno, a fim de ter uma renda maior. Nesse sentido
é que se altera a economia, com a divisão de trabalho internacional. Temos de
entender isso sempre mais, porque de fato estamos pensando numa política de
desenvolvimento rural.

Quero também reforçar o aspecto da geração de renda e emprego,
que é uma das razões para pensarmos na agroindústria. Se observarmos a
geração de renda-emprego, todos os cálculos que podemos encontrar, em
qualquer análise, mostram que a agroindústria é, praticamente, o setor mais
barato em termos de resultados, ou seja, o mesmo iflVeStiiTleflto gera muito mais
renda e emprego do que qualquer outro setor.

Os Estados Unidos, por exemplo, manipulam uns dados, e a
agroindústria sempre chega a 10, 11, que é o multiplicador da renda e do
emprego. Isso significa que, se uma agroindústria emprega mil pessoas, a
economia necessariamente emprega, de forma indireta, li mil pessoas para que
essa agroindústria possa funcionar. Por exemplo, um setor leiteiro com mil
pessoas empregadas diretamente exige, para essa produção, transportadores,
agrônomos, veterinários, e outros empregos indiretos para que a agroindústria
possa se desenvolver. Portanto, a agroindústria tem um efeito multiplicador
maior do (IUC qualquer outro setor.

Um exemplo: segundo a matriz de insumo/produto no Brasil, em
1975, o Setor de laticínios gerava 69 empregos indiretos para cada emprego
direto. Era o setor que gerava mais empregos indiretos. No setor de máquinas
rodoviárias, ornultiplicadorera 5; na fábrica de automóveis. 9; na indústria naval.
2. Por que isso? Porque o emprego indireto e a renda indireta da agroindústria
se orientam principalmente para a própria área de produção rural. Não
podemos desenvolver solidamente uma agroindústria se não dermos condições
de desenvolvimento ao produtor rural. Acontece que esse produtor tem urna
renda relativamente pequena, e os salários são relativamente modestos. Isso faz
(()fl que haja muitos empregos indiretos para qualquer investimento.

Fazendo apenas uma pequena projeção, tomando matrizes de
insurno-produto do Brasil na década de 70, se tivéssemos expandido a
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agroindústria em 20%, a economia brasileira teria crescido 7,19%, ao passo que,
expandindo-se os outros setores, os índices decrescimento estariam bem abaixo
desse valor.

Por exemplo, o setor metalúrgico-mecânico, se tivesse se expandi-
do em 20%, teria aumentado o crescimento interno em 5,63%. Quer dizer, temos
uma enorme potencialidade de geração de renda, com essa mesma estrutura
montada e a custos bastante reduzidos comparativamente com outros setores.

Um outro efeito importante é que, com a agroindústria, estaríamos
gerando crescentes excedentes de exportação em relação às importações.
Embora ainda tenhamos uma certa dependência indireta de importação de
insurnos, considerando o total, se expandíssemos a nossa agroindústria em
termos empresariais, evidentemente o efeito seria principalmente a geração
crescente de excedentes de exportação em relação às importações, de forma
direta ou indireta.

Infelizmente não temos resumo da matriz de insumo-produto de
outros anos, nem  própria matriz de insumo-produto, com exceção de 1980 e
1975. Se tivéssemos expandido a agroindústria em 20%, as exportações
brasileiras teriam crescido 14,4%. Isso, na estrutura de 1970. E as importações
globais de produto cresceriam apenas 4.5%. Tomando o setor metalúrgico-
mecânico, cresceriam as importações globais em torno de 20,8%, e as exporta-
cões, em 13,6%.

Ao privilegiarmos o setor metalúrgico-mecânico nos anos 70,
aceleramos toda essa produção e, estruturalmente, criamos a nossa dívida
externa, principalmente devido a essa expansão. Isso não significa que não
devamos desenvolver esses setores, mas que lemos grandes alternativas de
dinamizar o emprego e a renda desenvolvendo o setor agroindustrial. Estamos
aqui analisando a variável macroeconômica.

O grande efeito indireto da agroindústria é a fixação do> homem ao
campo e o desenvolvimento das microrregiões. Porque aí é que se gera o grande
efeito direto ou indireto.

No Brasil, de fato, temos um grande vazio económico, representado
por extensas áreas agricultáveis não utilizadas. Dentro de 3() anos, com o
crescimento da população mundial, vamos ter 10 bilhões de pessoas. Como as
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áreas disponíveis para a expansão do cultivo agrícola praticamente estão
concentradas na América Latina e no Sul da África, existirão, na área rural, sérias
restrições para, no mesmo nível de custos, aumentar muito a produção.

É claro que os Estados Unidos e a Rússia podem aumentar a
produção do milho, mas a custos muito elevados, enquanto nós podemos
expandir quase indefinidamente a producão, com os mesmos custos, mediante
a ocupação de áreas ainda não exploradas com esses grãos.

Esse é um dado importante a ser considerado, porque, além da
lavoura voltada para a alimentação humana direta, há urna tendência evidente
de usar muito mais lavoura para a produção de cume de forma intensiva. Com
isso, temos condições de fortalecer a nossa indústria, em longo.) prazo, para
aproveitar as condições concretas na área de necessidade alimentar em nível
mundial

Essas seriam algumas referências que gostaria de fazer, em termos
gerais, sobre a importância da agroindústria no desenvolvimento, sem entrar em
mais detalhes.

No Brasil, temos agroindústrias competitivas que, apesar de todas
as dificuldades relacionadas aos custos dos transportes, aos portos e às estradas,
têm potencialidade para se ampliar. Também temos experiências boas em
termos de valorização da mà )-de-obra. principalmente familiar, na expansão das
agroindústrias. Esse é aspecto importante para o desenvolvimento. As
experiências de urna empresa como a Sadia e outras mostram que o pequeno
produtor pode ficar no campo. Na verdade, estamos criando muito mais
emprego com a agroindústria cio que de outra forma. Essa experiência está
crescendo e devemos expandi-la, como apoio para o emprego rural.

Já temos, também, experiências de capitais nacionais, embora se
saiba que uma Cargili e uma Continental Grains, em conjunto, detêm 50 0/o de todo
o comércio mundial de grãos. As quatro grandes, incluindo a Dreyfus e a Bung
e Bom, detêm em tomo de 90% cio comércio de grãos no mundo. Apesar dessa
grande concentração, temos um mercado interno importante que nos permite
criar condições competitivas.

Temos experiências de êxito no setor agroindustrial, que
podemos expandir para o futuro, com o capital local e regional.

Vê-se, aí, claramente, que a política agrícola não pode se
restringir apenas à produção. Temos de apoiar agroindústrias que estão se
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afogando, porque o País deve se esforçar para que as decisões sejam tornadas,
em grande parte, aqui dentro, mas sem fazer restrições ao capital estrangeiro.

Que entrem empresas com o seu know-how, mas a política
agrícola exige, também, urna política agroindustrial e, por vezes, uma política
diferente da que está ocorrendo até hoje. Não se encara o que existe hoje como
urna política agrícola necessária para o desenvolvimento rural. Até a própria
concepção de Ministério da Agricultura teria de mudar. Vimos, por exemplo, CIUC
a União Soviética, num Certo momento, extinguiu o Ministério da Agricultura,
criando o Ministério da Agroindústria. De fato, temos de planejar as coisas
integradamente.

Para concluir, gostaria de dizer que São importantes para nós
as experiências cooperativas de pequenos produtores que se organizaram e
mantêm hoje grandes volumes de conunodilies, para o mercado interno
inclusive, e que, principalmente, estão diversificando as alternativas de
agroindústrias locais, pequenas, que se tomam viáveis.

A pequena estrutura agroindustrial, muitas vezes, é o conve-
niente, mas se estiver isolada, ela se inviabiliza. No entanto, com cooperativas
que se unem em centrais, com uma grande organização, pode haver um apoio
permanente para viabilizar de maneira adequada, em termos econômicos,
muitas agroindústrias pequenas.

E necessário que se tenha hoje no mercado a grande empresa,
(RI C inclui a participação do governo. E grande empresa no sentido de que o
complexo rural como um todo, o a,rihusi,wss corno um todo, tem de ser
organizado e tambni mais valorizado pelo governo, pela política. Dessa
maneira, o Estado pode participar efetivamente, e o setor privado pode ter urna
estrutura grande, unicla, para, Como grande empresa, viabilizar os pequenos
projetos. Um pode se especializar numa linha e Outro cm outra, de modo a tornar
possível a viabilização dos pequenos projetos, com grande estrutura de apoio,
em que se integram sistema financeiro, produção, política agrícola, etc.
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DEBATES

0FF1? 74 FQ UILJBRA I)A
José Nogueira
Presidente da Associação Mineira de Supermercados (Amis)

A,ç'rihusiness nada mais é que a integração da produção, da
distribuição e do consumo de produtos agropecuários. Portanto, qualquer um
desses setores que não estiver integrado aos outros, ]ogicarnente prejudicará
todo o conjunto.

Creio que um dos problemas mais sérios está realmente na
produção. Entre a agroindústria e os supermercados parece que a coisa está se
desenvolvendo de forma razoável e adequada, mas da produção à agroindústria
é necessário que haja um melhor casamento, ou seja, os preços realmente
parecem defasados. Corno o principal elo da cadeia é, em meu entendimento,
a produção, ela precisa ser olhada pelas autoridades com muito cuidado.

Um dos problemas mais sérios de todos nós, que estamos junto ao
consumidor final, é o receio de que realmente essa Situação não se sustente ao)
longo dos próximos anos.

Percebe-se claramente que o produtor rural está vindo para as
grandes cidades, provocando grande inchaço destas. Considero que o Brasil é
um grande milagre. Não vejo tantos produtores rurais produzindo o suficiente
para tanta fartura que temos. Por mais que procuremos viajar, ir para o interior,
percebemos que há uma certa distorção entre o que se produz e o que se
consome. Assim, acho que estamos contando um pouco com a sorte. É preciso
que haja mais estímulo, porque nenhuma atividade econômica, seja na produ-
ção, distribuição ou varejo, sobrevive e se sustenta ao longo do tempo sem
retorno, sem lucro. Percebe-se um sacrifício muito grande onde se produz. Os
financiamentos estão com preços incompatíveis para qualquer atividade, mas na
produção a situação é muito pior. A causa disso é que o acesso ao crédito é muito
difícil, e existe um número muito grande de pequenos produtores que, de certa
forma, não estão estruturados ou organizados para conseguir um financiamento
nas condições em que ele existe hoje em dia. Por isso, não vou entrar no mérito)
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do conceito de a8ribusiness, já que na realidade ouvimos bastante sobre o
assunto. Vou me concentrar em um dos elos cia cadeia que tem contato direto
com o consumidor, que é exatamente o supermercado.

No momento, o consumidor brasileiro está passando por uma
situação privilegiada. Há fartura dos principais produtos. Percebe-se hoje que,
mais de dois anos após o Plano Real, não existe urna variação de preços. Com
o feijão, por exemplo, percebemos que não houve o menor problema.

O grande mérito desse plano foi exatamente o de equilibrar a oferta
de produtos. Um faro importantíssimo é que hoje não há mais a estocagem. Isso
traz um equilíbrio. Na situação anterior, com as grandes variações de preços e
a existência de estoques especulativos, às vezes o próprio supermercado
comprava uni pouco mais para que o produto fosse vendido com aumento da
tabela.

Esses estoques acabavam concorrendo para que houvesse uma
variação anormal de preços. Um dos grandes méritos do Plano Real foi
exatamente conscientizaro consumidor, que hoje já fl() leva para casa produtos
de que não precisa. Quando via, por exemplo, oferta de óleo, ele comprava o
suficiente para um mês. Como eram milhares de consumidores fazendo isso,
precisávamos de uni estoque que forçava uma demanda anormal. Isso ocorre na
cadeia final com o consumidor, com OS supermercados e com o intermediário,
que é exatamente o atacado, que vive entre o produtor, a agroindúscria e os
supermercados. Creio, portanto, que estamos no caminho certo. Sou do time dos
otimistas.

A coisa não é tão complicada, desde que haja consciência e vontade
política para resolver os problemas. Infelizmente, há um emperramento, em
nível de governo e em nível político, que floS preocupa. Percebe-se, por
exemplo, essa estada de empresários em BrasíliaBrasília forçando a aprovação das
reformas que têm sido muito faladas, muito decantadas, mas que não acontecem.
Essa é a preocupação.

Com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de
discernirnento, com um pouco mais de pressão de cada segmento da população,
de cada empresário, de cada cidadão, e com a tomada de consciência da
importância de sua posição, de que a responsabilidade não é só do governo, mas
de todos nós, teremos uni futuro melhor.
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A LGfMA S lADA GA ÇÕiS
Francisco Américo Matos de Paiva
Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de
Minas Gerais (Facemg)

Quero ser bem objetivo e faço as seguintes indagações fundamen-
tais: em primeiro lugar, existe projeto de agribusi;zess, existe projeto de
agricultura em nosso país?

Em segundo lugar: como enfrentar a concorrência externa?
Terceira pergunta: e as patentes? Será que temos consciência da

necessidade dos registros?
Quarta pergunta: Como buscar recursos para a atual safra? Seria

possível obter recursos externos? Vantagens e desvantagens.
Pediria que o presidente da Abia, Edmond Klotz, falasse sobre esses

pontos.

A V4NÇ0 DEPENDE DE INVESTIMENTOS
Edmond Klotz
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia)

É evidente que há projetos de agribz.isiwss, e tenho certeza de que
estão em evolução nas empresas. O dr. Márcio Maia já mencionou que existem
empresas nacionais que hoje viraram transnacionais. Vou citar algumas, CO()
Sadia, Perdigão, Frangosul, Citrosuco e Cutrale.

O problema é que, para que haja um avanço, um aumento dessas
estruturas agroindustriais, é necessário que haja investimentos. Não se chegou
a uma situação de uma integração horizontal e vertical, como a Sadia e a
Citrosuco alcançaram, como alcançaram, enfim, os grandes complexos
agn )industriais. sem investimentos pesados que foram feitos ao longo dos anos
de inflação durante os quais tudo foi possível, até se financiar com custos
relativamente compensadores com resultados fantásticos.

1 loje estamos vivendo em um outro mundo. Para se fazer esse tipo
de investimento, ternos necessidade de recorrer a um mercado que tenha esse
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capital, pois hoje, no País, ele é impraticável. Esse capital está ao alcance apenas
das empresas sólidas, instaladas, das que têm um projeto de boa apresentação
do produto. E uma questão de identificar o produto e sair atrás dele. Capacidade
e condições empreendedoras, temos a vontade.

Não temos concorrência externa, mas uma complementação exter-
na. Quando digo concorrência, quero entender produtos importados, não é isso?
Não temos. Hoje cm dia, os produtos importados atingem um pouco de
perfumaria, 2 ou 3% do total, o que não é nada.

Se alguém quiser comer um macarrão italiano ou um chocolate
americano, em vez de comer um chocolate brasileiro, estará comendo chocolate
produzido com flOSSO cacau, importado por eles. Está tudo bem. É um direito
e um privilégio de um país liberal.

No nosso contexto, em termos quantitativos, absolutamente não
nos preocupa. E a posição da indústria, a posição do a ri business, sempre foi
a seguinte: apesar de algumas resistências no Sul, como maçã e pêssego,
topicamente localizadas, deixa vir. Vai chegar o momento em que eles não Vão
ter produção para nos agüentar. Exemplo disso ocorreu quando os supermer-
cados tentaram trazer competição para cá e encontraram barreiras, por não haver
fornecedor. Não há no mundo ninguém que queira investir para atender somente
a uma necessidade momentânea de um país que queira importar naquele exato
momento.

A pergunta que se coloca é a seguinte: VOU investir; esse país é um
tremendo comprador. Amanhã a indústria daquele país reage, e começa a
comprar no mercado local, sem necessidade de importar. E o que fazer com esse
investimento, se não há outro mercado para substituí-]o? Com relação a isso, não
temos nenhuma preocupação.

No que diz respeito às patentes, é óbvio que elas vão fazer um
grande bem, porque existe muita pirataria aqui. Vamos ter de admitir nossas
falhas, e essa é urna delas. O Japão cresceu como se fosse uma máquina
fotográfica, copiando as coisas de todo o mundo, nos anos 60, após a Guerra.
Foi assim que eles reagiram, só que melhorando tremendamente o produto. Hoje
eles passaram à frente e estão gerando tecnologia própria. Estamos fazendo mera
imitação, nem nos damos ao trabalho de usar máquina fotográfica. Simplesmente
copiamos o produto.
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Vou dar um exemplo que sofri na pele. Lancei dois produtos outro
(lia e unia multinacional, empresa muito maior, lançou uni produto parecido,
sem a menor preocupação. O produto é igual. Faltava só colocar o nome. Até
a cor da caixa era a mesma. Por isso, acho que as patentes serão ótimas, porque
vão colocar um pouco de ordem nesse mercado que está uni pouco aviltado.

Gostaria de lançar também uma quarta pergunta: corno buscar
recursos externos na ausência de recursos internos?

O setor agroindustrial brasileiro achou, por conveniência, em
determinado momento, que flà() tínhamos condições, apenas com o capital
nacional, de fazer a grande virada. Assim, achamos que tínhamos de criar as
condições para capitalizar o agricultor brasileiro sem os custos cios juros
bancários do sistema convencional. Ia-se ao Banco do Brasil e pedia-se dinheiro
emprestado ao gerente, até a próxima safra. Você fingia que pagava; ele fingia
que dava; você fingia que acertava uma taxa; e no final ficava aquela situação
antiga que conhecemos.

115 um sistema moderno, ciuc é a Bolsa de Mercadorias, que, neste
país, parece teimosamente fl() operar. Trata-se de um instrumento moderno.
Todos os senhores conhecem a Bolsa cie Chicago. Lan'ientavclmente, somos
vitimas, inclusive corri perda de dinheiro de nossas safras. Quando oferecemos
OS nossos produtos, as com modities, no mercado internacional, estamos na
contramão, porque OS produtos dos outros estio com o preço lá em cima. Não
temos a nossa planilha própria, a expressão própria de preços, e somos
obrigados a vender pelo preço de Chicago. Temos o produto na época em que
eles começam a ter a safra e aí os preços dos produtos baixam. Somos vítimas
dessa situação. Não sei se os números que vi ontem são verdadeiros, por isso
não vou transmiti-los, mas alguém que entende disse que há um prejuízo de
quinhentos a setecentos milhões cie dólares em nossa safra por causa dessa
diferença de conceituação.

A bolsa é um instrumento para vencia de mercadorias futuras.
Lamentavelmente. a BMF que Lemos hoje é a terceira bolsa cio País, em São Paulo.
Ela ficou apenas no setor financeiro, pouca coisa fazendo no físico.

A bolsa é um instrumento pelo qual o agricultor receberia dinheiro.
Seis entidades de classe se juntaram e foniiaram urna companhia, urna casa de
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registro para capitalizar esse dinheiro dos investidores, não só locais mas
também de compradores. A Abia, que represento, a Indústria Brasileira de Óleos,
a Sociedade Rural Brasileira, a Associação Brasileira do Aribusiness, a Abag,
CUO presidente foi o falecido Ney Bittencourt, e fundador dessa entidade, a
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). a Associação Brasileira de
Indústria de Café e a Associação Brasileira de Indústrias Moageiras de Milho.
Constituímos uma empresa chamada Companhia Nacional de Registros (CNR ),
que tem por finalidade registrar e compensar contratos, administrar garantias e
liquidar contratos mercantis realizados em bolsas de mercadorias. Se houver
condições, pedirei ao nosso secretário da Agricultura que acione a Bolsa de
Mercadorias de Minas para que comece a entrar nessa instrumentação, que é a
melhor maneira, a mais rápida, a mais prática e barata de se fazer chegar o
dinheiro a eles.

Na questão internacional, trazer dinheiro de fora. Por exemplo,
ofereço "X toneladas de soja, tantas safras, ou tantos husheL. Coloca-se no papel
- com toda a certeza as 1 radinRs ou os compradores externos virão para comprar
esse papel. Por quê? Porque eles não têm de carregar o estoque. Têm a garantia
de um sistema sério, o sistema de bolsa, e eles receberão. Preciso de milho em
determinado momento, vou lá e compro o papel para entrega de milho. Deve
ser garantido que será entregue fisicamente. Ele vem e compra. Tivemos contatos
com algumas bolsas internacionais, que têm o máximo interesse, elas podem até
mesmo facilitar os negócios para as iradinRs. Esta seria urna das respostas. Deve
haver outras. Estamos procurando.

O CAMINHO DA ORGANIZAÇÃO SETORIAL
Gilman Viana Rodrigues
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais
(Facmg)

Sempre que o setor agrícola é chamado para conversar sobre
desenvolvimento, chega e encontra um ambiente em que ele é o supridor. Agora,
ouço o dr. Fdmond Klotz e o padre Roque Lauschner dizerem que existem sinais
de cadeia, de integracão. Não VOU entrar no mérito e na estrutura técnica e
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política da cadeia, porque se foram chamados o comércio, a agricultura e o
varejo, é porque cada um deve falar apenas de sua parte. Também eu não teria
tanta ousadia de falar de agroindústria e de complexo agroindustrial depois dos
dois ilustres expositores.

A história começa com quem vai plantar e o que deve ser plantado
para suprir a parte industrial do complexo agroindustrial. O produtor é um
profissional como outro de qualquer área, que planta como investimento, e a sua
atividade deve ter lucro. Ele precisa ter renda para pagar os custos e viabilizar
excedentes para gastos pessoais ou reinvestimento.

A história da política agrícola de um país, que saudavelmente
deverá passar a ser denominada política agroindustrial do país, é semelhante a
uma regra econômica em que a letra cia lei é o monitoramento, e a sua
regulamentação, as regras a serem cumpridas.

Quando o dr. F.dmond Klotz colocou na transparência que os países
desenvolvidos têm política agrícola lastreada em lei, não falou como o Brasil
vive. A tendência no Brasil é de não se cumprir a lei, porque lei agrícola também
temos.

No ano passado, aconteceu isso. Estava escrito que os preços dos
produtos do Programa de Garantia do Preço Mínimo seriam corrigidos pelo
mesmo indexador dos preços dos contratos de crédito. Simplesmente disseram
que isso não existia e que só iam olhar para esse lado. Por isso, esse projeto da
Assembléia nos traz uni sinal muito positivo, ao convidar para o debate pessoas
da área empresarial. Na conversa do político, na conversa cio parlamento,
divisamos um conteúdo empresarial em que a economia é sustenuida pela renda.
Certamente, se formos competentes, teremos uma consciência global nas
decisões políticas.

O Brasil padece seriamente da falta de um maior pragmatismo no
relacionamento economia/política. A Assembléia, ao nos trazer aqui para
debater com os parlamentares e cicIes ouvir sobre a sintonia da política com a
economia, gera a esperança de que o nosso projeto agroalimentar possa se tomar
realidade.

Mas há comentários que devem ser feitos. Essa história não surgiu
porque nós fomos competentes. É muito claro que as exigências do consumidor
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estão provocando uma mudança no procedimento do industrial. Quando o José
Nogueira falou, notamos que ele percebe, na gôndola do supermercado, a
reação do consumidor, que deixa de comprar determinado produto, que acaba
por perecer, esgotando outro produto, melhor qualificado, que tem uma boa
apresentação. Ele não gerencia mais a compra, quem gerencia a compra é o
consumidor.

O consumidor considera dois fatores estratégicos, que S() na
verdade direitos dele, na escolha do produto: qualidade e preço. Nessa hora,
o supermercado se volta para o atacadista agroindustrial e reporta a ele o que
quer. E, para agregar a qualidade que o consumidor está exigindo, a indústria
faz sua conta financeira, verificando que precisa investir mais na apresentação
do produto, precisa investir mais na qualidade peniianente do produto e ven-
dê-lo pelo mesmo preço, igual ao praticado pelo seu concorrente.

A repercussão do custo se faz sentir no outro elo da cadeia, que é
a produção. Nessa hora, a produção se dispõe a fazer parte da cadeia, e é
justamente quando fazemos uma pergunta: é unia cadeia forte, que me dá
conforto e segurança, ou se trata de uma cadeia fraca, onde apenas o mais
competente se aproveita de seus resultados? E corno eu, produtor, sou
incompetente, passo uma imagem de que sou parte da produção, parte da
sociedade.

Nós, produtores, somos sempre identificados como o elo chorão da
cadeia. E será que sabemos chorar com competência? Pelo menos, chorar? Parece
que não, porque com o choro não alcançamos resultados. O que existe é um
exercício, não por culpa da agroindústria, mas uma questão de postura
comunitária do segmento agroindustrial no que se refere ao relacionamento
ético entre os sistemas da cadeia.

Isso pode ser resumido na seguinte informação: o produtor prefere
vender seu pior produto pelo melhor preço, e o industrial prefere comprar o
melhor produto pelo pior preço. Eles estão em busca de resultados, e o
consumidor em busca de defesa. Essa regra é perniciosa para nós, agricultores,
porque nos falta a educação empresarial e a organização política cio segmento
agr( i ncl u stri aI.

Precisamos ser mais sinérgicos para discutir os problemas que nos
são comuns. Noventa e oito por cento dos problemas do complexo agroindustrial
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convergem para a produção, a indústria e o comércio. Certamente apenas 2 ou
3% são divergentes. E porque não sentarmos juntos para tratar inicialmente dessa
faixa enorme dos problemas convergentes? A dificuldade está nessa história de
quem é obrigado a cumprir a lei. Quando se fala, com muita festividade, nessa
figura da âncora verde, é bom lembrar que nós não fomos convidados para ser
âncora verde do Plano Real.

O projeto de estabilização do Plano Real não tinha esse fator
condicionante. Foi a visão de que o Brasil é um país de consumidores que levou
o governo a desrespeitar a lei, para preservar a estabilização dos preços. E que
Brasil de consumidores é esse? E vai ser abastecido por quem? Haver de ser
abastecido por produtores, haverá de ser abastecido por industriais, haverá de
ser parte de urna comunidade que resolveu estabelecer a exploração da sinergia
entre as pessoas? É preciso haver, também, entre nós, urna organização política
dos Setores agroalimernar e agroindustrial.

Os nossos custos - os quais estão sendo pressionados para fazer
parte da cadeia, de modo que o produto chegue na gôndola do supermercado
competindo com os outros - São) os chamados custos competitivos ou custos
internacionais. Teoricamente. Isso se percebemos que a estrutura do custo dos
produtos deveria ser semelhante numa amostragem de produtos com preços
internacionais.

Vejam como fiz de propósito: chamei os flO55OS custos de iguais.
Que milagre é esse que o Brasil consegue, pagando juros de investimento de 41X)
ao mês, de competir com os custos internacionais de 6% ao ano? Com tributações
de 25 a 32%, competindo com países que operam com zero e 17%, no mais caro?
Realmente isso é fantástico. E não temos medo da competição internacional.
Temos medo é do descumprimento das regras que nós mesmos aprovamos.

No Brasil, tem prevalecido atualmente a ótica do consumidor. Não
é errado, na política macroeconômica de um país, em regra, preservar o conforto
do consumidor. Aliás, não há nenhum gestor de política macroeconômica que
não tenha cuidado com o consumidor, para que ele sobreviva. Isso é natural,
mas, para que ele sobreviva, é preciso que se dê suporte à fonte abastecedora.
E no Brasil, que regras existem para isso?

Somos exímios importadores de subsídios dos outros países e um
campeão exportador de impostos, ou seja, tributamos até mesmo para gerar
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renda com os excedentes exportáveis, a fim de cumprir a demanda internacional
de produtos que o consumidor tem o direito de escolher. Se eu quiser comer uni
macarrão italiano, quero que seja fácil encontrar esse macarrão; se quiser urna
cerveja alemà, também quero que seja fácil encontrá-la. Mas é preciso que, ao
pagar essa cerveja alemã, eu tenha capacidade de vender a minha soja, o meu
tomate e o meu extrato de tomate a preço competitivo, para gerar a minha renda,
confortavelmente.

O Brasil não se manter1, permanentemente, se a política for voltada
apenas para os consumidores. E aí entra a história que o padre Roque contou
com toda a clareza: o problema da existência de empregadores. É o discurso que
precisa ser completado. O discurso que o nosso Executivo faz é aquele de que
é preciso ter urna política de empregos. Mas, como viabilizar empregos, se não
houver empregadores? Essa conta fl() fecha.

Se viabilizarmos os projetos dos empregadores, de modo que seja
permitido ter renda, esta renda só será viabilizada através dos empregos. Não
gosto da palavra "emprego", que faz parte de urna cultura cio passado, quando
era o poder público que dava ocupação e essa ocupação se chamava emprego.
Na iniciativa privada, dá-se o nome de posto de trabalho. Devemos viabilizar
trabalho em vez de viabilizar emprego.

Já que se coloca neste momento essa discussão, porque a globalização
nos obriga a examinar esses fatores de produção, lemos de exercitar a cultura
política da organização setorial. Não sobreviveremos, e a globalização vai ser
protegida. corno bem disse o professor Edmiund Klotz.

Mas ocorre urna coisa curiosa: temos 160 milhões de consumidores
potenciais, dos quais, certamente, cerca de 40 ou 50 milhões ainda não são
consumidores. Se eles comparecerem na gôndola do supermercado, quem
estará pronto para abastecê-los? Aí entra o que está acontecendo com a
Argentina. No final do ano passado, as manchetes das revistas agrícolas da
Argentina diziam assim: Brasil, o eldorado dos argentinos. Vamos produzir!".

O descuido com a segurança alimentar é outro tema. Não é porque
a economia seja aberta, não é porque o relacionamento mundial dos mercados
esteja globalizado, nem é porque existem mercados integrados, que podemos
descuidar daquilo que é importante para termos o fluxo regular no abastecirnen-
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to. Aí, sim, é necessário ter cuidado com o consumidor. O frango vai subir de
preço, o suíno vai subir de preço, mas não é porque o agricultor quis, não é
porque a indústria quis. É porque o produto que podemos produzir aqui,
chamado milho, não foi tratado com seriedade pelo governo.

A situação (10 trigo é idêntica. Há cerca de cinco anos, produzimos
aproximadamente 6 milhões de toneladas de trigo, apesar de o Brasil consumir
7 milhões. No ano passado, produzimos 1,5 milhão de toneladas, porque a
política de garantia de preços mínimos não foi cumprida pelo governo. Então.
não é falta de lei; é falta de um artigo nas leis que diga que todos são obrigados
a cumpri-las.

O que está acontecendo hoje? No Brasil ainda existe o seguinte
discurso: caso faltem produtos, importaremos. E se esquecem de que a lei de
mercado, a lei da oferta e da procura existe também nos outros países.

Nenhum fornecedor de alimentos ao Brasil vai ficar insensível a urna
demanda de um país de 160 milhões de pessoas. Os preços sobem invariavel-
mente. E. no momento em que a estratégia da segurança alimentar é fator de paz
social, é preciso preservar a nossa área produtiva, fornecendo o básico para o
fluxo cio abastecimento. Isso é muito importante.

Quando o supermercado tenta comprar o produto no exterior,
prevalece a regra cio mercado. Não é preciso que o supermercado ou a indústria
tenham pena de nós, produtores. Nós precisamos é ser competentes para
defender os nossos interesses. E nào defender brigando, mas defender
argumentando, dialogando com OS outros elos da cadeia, para formar uma
consciência de comportamento de integração.

Elo isolado e forte não tem sobrevida permanente, mas a cadeia
fone, mesmo com elos flutuantes, tem um espaço mais tranqüilo de sobrevivên-
cia. Quando o supermercado desistiu de comprar o produto no mercado
externo, não foi porque não gostou cio produto. Foi porque não gostou lo
resultado. É preciso que a agricultura também tenha o direito de não gostar do
resultado da marca.
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PELA RED(JÇÀ() DÁ CARGA TRIBUJÁRIA
Marco Antônio Torres
Coordenador da Câmara da Indústria de Alimentos da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Flemg)

A Federação das Indústrias, em dezembro último, criou a sua
Câmara da Indústria de Alimentos, um órgão virtual dentro do sistema,
procurando, numa visão "macro", auscultar toda a cadeia da indústria de
alimentos e a agroindústria. A cadeia da indústria de alimentos é muito grande.
Em Minas Gerais, são mais de 10 mil empresas, e a Câmara auscultou os 25
sindicatos e as 30 maiores empresas.

A preocupação e a contribuição que, entendo, a indústria de Minas
Gerais deve trazer paria mesa, é a que vivenciamos na Câmara, desde dezembro.
Vocês hão de convir que é uma experiência recente, mas temos um contato
direto com esse universo de 10 mil empresas.

Quando assumimos a coordenação, fizemos urna pesquisa. procu-
rando ouvir OS sindicatos representativos de todas as empresas e as 25 maiores
empresas do Estado, do setor açucareiro. de laticínios, de massas e biscoitos,
de bebidas, etc. Todas elas nos responderam por escrito, através de seus
presidentes, expondo suas preocupações. Acho que foi uma experiência
altamente benéfica para que pudéssemos trabalhar no sentido de trazer
resultados positivos para o setor industrial.

Através desse questionário, concluímos que a grande postulação da
indústria de alimentos é, realmente, urna grande reforma tributária. É um clamor
uníssono. Todos os setores, através de seus presidentes, entendem, sabem e têm
consciência de que a carga tributária sobre alimentos neste país é muito grande.
Segundo estudos da Ahia - e o dr. F.dniond está aqui para confirmar—, é em torno
de 32 a 33% o que pagamos de imposto sobre tudo o que ingerimos. Em nível
mundial, é a carga tributária mais pesada.

Assim, quando um empresário reclama ou faz postulações a
autoridades ou ao governo, ele, na verdade, não está querendo privilégios. Ele
está querendo se situar numa posição de igualdade para competir, dentro de seu
país, com produtos que vêm de fora, ou ter preços competitivos fora do país.
Apesar de esse ser um tema altamente divulgado, não notamos muita sensibi-
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lidade Com relação ao problema. A câmara fez um trabalho que depois
passaremos ao deputado Paulo Piau. É uma contribuição advinda de todas essas
informações que obtivemos.

A segunda grande avaliação que fizemos cio setor refere-se aos
chamados "incentivos fiscais'. A indústria não quer incentivo para ganhar mais
dinheiro OU para que seus empresários vivam melhor, ou possam ter carro de
luxo ou casa na Europa. Ela quer ter incentivos para ter capital para investir e
para competir no processo de globalização.

O secretário Márcio Maia está aqui e temos conhecimento de que
está em tramitação um projeto de incentivos fiscais, com contemplações em
J)arnetros diferentes, favorecendo - não sei se a palavra é agressiva -
generosamente os macroempreendirnentos. Ainda não temos conhecimento do
conteúdo do projeto e gostaríamos de sensibilizá-lo para que fizesse, junto ao
secretário da Indústria e Comércio e ao secretário da Fazenda, o pedido de que
kiSSC ouvido mais de perto o Setor industrial. Temos subsídios para que os
investimentos em crescimento e em implantação de empresas, principalmente,
sejanl contemplados.

Só se criam riquezas com o desenvolvimento. Nós temos de fazer
alguma coisa para isso, sem nos preocuparmos com guerra fiscal e outras
polêmicas, que criam antagonismos e que, de uma certa forma, muitas vezes
inibem ou impedem o empresário de conversar com a autoridade.

Temos também, secretário, dados apurados e nominaclos de toda
a cadeia do Setor de alimentos cio Estado, porque ninguém faz segredo disso.

Temos em mãos um importante documento chamado 'A Oferta e
Demanda por Alimentos e seus Aspectos Tributários Ele é resultado do trabalho
do pessoal técnico da Federação das Indústrias. Muitos dos dados que se
encontram aqui foram obtidos em estudos de longo tempo, feitos pela
Associação Brasileira da Indústria de Alimentação. Já existem técnicos da maior
competência examinando o assunto. Se nossa voz tiver ressonância, gostaria de
pedir que este não fosse apenas um documento a mais, nem que ele fosse
relegado às gavetas ou avaliado como cópia de outros. Ontem foi entregue ao
presidente da República um documento dos industriais. Espero que ele também
faça sua avaliação com a devida praticidade. Quero crer que 2.500 industriais não
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devam ter ido a Brasília pedir dinheiro emprestado, mas levar uma espécie de
SOS do setor produtivo, que tem de ser considerado.

Olhando o documento que temos aqui, verificamos que a Abia
conclui que, se a carga tributária sobre os alimentos fosse reduzida de 32 para
7%, que é a média internacional, o impacto seria um acréscimo de US$ 2,2 bilhões
- o faturamento da indústria de alimentos -, 37 mil novos empregos diretos no
setor, aumento de US$ 1 bilhão no faturamento da agricultura e 588 mil novos
empregos na agricultura. São dados que não foram concebidos por avaliação
de literaturas, mas, sim, dados pragmáticos.

Gostaria de encaminhar à Secretaria, na pessoa do dr. Márcio. e ao
deputado Paulo Piau este estudo que fizemos, a fim de que seja usado da melhor
maneira possível em prol do desenvolvimento da empresa de alimentos do
Estado.

A TI VJI)A DE EL V[)AMEJV72IL PARA MINAS
Paulo Piau
Presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Como coordenador deste Ciclo de l)ebates, evento da maior
expressão desta Casa Legislativa, quero parabenizar e agradecer a direção e toda
a assessoria da Assembléia, que entenderam a importância de trazer o tema
agrihusiness para discussão com a sociedade mineira, pela sua importância no
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Brasil.

Confesso que há vários anos venho sonhando com este momento.
E que sonho é este?

Que todos os deputados da Assembléia mineira pudessem, a partir
deste encontro, compreender melhor o que significa o a, ribusiness e a sua
importância para os municípios, para o Estado e para a Nação brasileira.

E que essa mesma compreensão se estendesse aos servidores desta
Casa, ao Executivo estadual, às entidades de classe e, sobretudo, aos profissio-
nais da imprensa, pela sua grande capacidade de persuasão e de convencimento
de toda a sociedade.
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E que a partir deste momento nós pudéssemos ver:
1 -a organização de uma frente parlamentarde apoio ao aRribusiness

nesta Casa;
2—o desenvolvimento, nesta Assembléia Legislativa, doSeminá rio:

Agroindúsiria - O carninhn do desenvolvimento de Minas Gerais;
3—o governo do Estado lançando o Programa Especial de Incentivo

ao Desenvolvimento da Agroindústria, carro-chefe do desenvolvimento de toda
cadeia do agribusiness;

4 - a direção desta Casa aprovando a mudança do nome da
Comissão Permanente de Agropecuária e Política Rural para Cmissão dePolítk'a
Agropecuária e Agroindustrial;

5—a sociedade compreendendo a importância do setor agropecuário
corno atividade-pivô dessa grande cadeia produtiva chamada agrihusiness, a
qual representa mais da metade da economia mineira e, evidentemente, melhor
possibilidade de geração de trabalho e renda.

O Brasil, assim como o Estado de Minas Gerais, é e continuará sendo
uru país de economia sustentada na atividade agropecuária. É lamentável ver a
sociedade brasileira, sobretudo a urbana, cultivar um grave preconceito contra
a atividade agrícola, cuja conseqüência direta é a deformação das estruturas
econômicas e sociais.

Desafio todos aqui presentes a apresentar urna atividade econô-
mica mais universal para Minas Gerais que a agroindústria. Ela constitui o melhor
mercado para os produtos agropecuários, é viável no Triângulo Mineiro, assim
como no Vale do jequitinhonha e em todas as regiões do Estado.

Quanto ao seu tamanho, ela pode ser caseira, comunitária, peque-
na, média ou de grande porte. Exemplo concreto é o pedido mais importante
apresentado pela região de Araçuaí, durante a audiência pública realizada por
esta Casa, quando elegeram a fruticultura, com processamento local, Cofio
alavanca de desenvolvimento da região do Jequitinhonha.

É importante salientar que somente a cadeia do frango de corte em
Minas Gerais envolve 18 mil empregos diretos, atividade do tamanho da Fiat. As
cadeias do leite e dos grãos, juntas. movimentam recursos financeiros maiores
do que toda arrecadação do Governo de Minas Gerais, que se encontra por volta
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de R$ 5 bilhões. Por sua vez, a cadeia do café movimenta em nosso Estado mais
de R$ 6 bilhões, com uma arrecadação de impostos estimada em R$ 378 milhões
por ano. Isso, evidentemente, é maior que a arrecadação da Fiai.

Outra razão para se apoiar a agroindústria é que, quanto menor e
mais do interior for o município, mais dependente ele é da agropecuária e de
seus agregados na cadeia do agribusiness.

Devo citar o exemplo do trabalho realizado em Uberaba, em 1991,
cujos (lados revelados pela receita estadual davam conta de que a arrecadação
do ICMS da agricultura representava 5 1)X) do total arrecadado, e da pecuária, 3%.

Aqui está presente a (ira. Margarida, que nos ajudou nesse trabalho.
Na visão dos leigos. que nesse caso representam mais de 99% da população, a
importância da agropecuária para Uberaba é muito pequena, porque ela significa
apenas 8% da arrecadação. Entretanto, quando se agregam os outros segmentos
da cadeia do agrihusiness, ou seja, tudo que estava 'antes e depois da porteira"
da propriedade rural, a participação passa para 75% do total arrecadado.

Estudo semelhante foi realizado pelo município de Uberlândia, e a
cadeia do agribusiness representou 72% da economia local. Considerando-se
Minas Gerais, a atividade econômica ligada ao a8ribusincss ultrapassa a metade
do seu total.

Para finalizar, gostaria de informar que a Fundação João Pinheiro
e o Sehrac deverão assinar, em breve, convênio visando ao levantamento de
dados que mostrem a real situação de importância econômica das cadeias do
agribusizess para Minas Gerais, discriminado nos seus respectivos segmentos.
Sem dúvida, tais dados subsidiarão decisões políticas fundamentais para a busca
do desenvolvimento de Minas Gerais.
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A1I.1 urA,C

O que é agribusiness, que peso ele tem na economia de
Minas, quais os entraves e os fatores favoráveis a seu

crescimento. Esses foram os temas básicos do ciclo de debates
promovido pela Assembléia Legislativa no dia

2315196, reunindo representantes de entidades empresariais
e dos poderes públicos e especialistas que vêm se dedicando ao
assunto. Os textos aqui publicados reproduzem as palestras e

debates do evento. Eles contêm informações indispensáveis
parr	 1	 •
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