
NOTAS
AGRICULTURA: PROBLEMAS ESTRUTURAIS

Enchentes no Sul e seca no Nordeste: além do aspecto mais
importante - a tragédia humana que se abate sobre todo um povo -
vem à tona outra preocupação: a grande quebra da safra agrícola.

A produção total de grãos no país, por exemplo, está hoje prati-
camente no mesmo nível de 1977. Naquele ano foram produzidos 46
milhões de toneladas e a previsão para este ano é de uma produção
total de 47,5 milhões de toneladas.

Mas se é certo que esta preocupação tem fundamento - a quebra
será bem real e forte - também é verdade que este é apenas um aspecto
do problema de produção da agricultura brasileira. A questão é bem
mais estrutural que as variações climáticas, conforme apontam as
análises do economista Fernando Homem de Meio, Professor da USP e
Pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), de
São Paulo.

Segundo o Professor Homem de Meio "todos os indicadores
estão apontando na direção da existência de um problema de produ-
ção agri'coia e de uma tendência ao seu agravamento no curto
prazo". Numa amostra de 31 produtos agrícolas, a safra deste ano será
6,3% menor que a de 1982, decorrente da diminuição de 11,1% da área
plantada com produtos destinados ao mercado interno e 0,8% da área
dos produtos para exportação.

Com base em dados doFIBGE, o Professor calculou que a produ-
ção de arroz, feijão, milho, mandioca e batata será 12,2% menor que a
do ano passado, ou seja, levando-se em conta o crescimento demográfi-
co no período, 14,2% menor em termos per capita. É a alimentação
popular que diminui, é o mercado interno, intimamente vinculado ao
poder aquisitivo e às políticas salariais, que se retrai.

Mas os problemas agrícolas vão mais a fundo: há também a ques-
tão da utilização de insumos e de financiamentos, hoje mais onerosos
e mais difíceis.

O consumo efetivo de fertilizantes é hoje 10% abaixo do que foi
em 1980. A indústria de tratores, depois de vender 69 mil unidades
em 1980, teve suas vendas reduzidas a 46 mil unidades em 1981 e a 38
mil em 1982.

148



Os créditos agr(colas foram substancialmente reduzidos e torna-
dos mais caros, em função, inclusive, do corte dos subs(dios. O óleo
diesel sofreu uma elevação substancial dos preços, com a conseqüente
elevação dos custos de produção.

Esta situação estruturalmente dramática - abrangendo todo o
país - é que foi colhida pelas catástrofes das secas e das enchentes
que só vieram agravá-la, não a criaram: por isso mesmo, o ataque aos
problemas agri'colas terá que ser muito mais abrangente que o socorro
ao flagelo do Norte e do Sul do País.


