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Doutrina protecionista muito além do liberalismo
[Há certa ingenuidade no combate ao subsídio agrícola e na sua defesa também]

[Coesão social e dinamismo econômico falam mais alto que convicções liberais]

 

A defesa do interesse nacional exige repúdio a todos os obstáculos que atrapalhem o esforço exportador do

País. Principalmente no âmbito do comércio agroalimentar, onde é mais chocante a contradição entre as

vantagens competitivas do Brasil e as barreiras protecionistas dos países desenvolvidos. Não resta dúvida,
portanto, de que a complacência de Lula em sua recente visita à Europa foi imprópria, inconveniente e

inoportuna. Gafe que lhe rendeu uma avalanche de críticas tão enfáticas, contundentes e indignadas, que
deixaram a sensação de que nada de diferente pode ser dito sobre o assunto. Todavia, um exame dessas

entrevistas, artigos e editoriais, deixa muita dúvida sobre a visão que transmitem a respeito do protecionismo

agrícola do Primeiro Mundo.

 

É ou não é estranho que todas as mais avançadas democracias do planeta tenham se convertido ao

protecionismo agrícola, contrariando não apenas o liberalismo econômico, mas também a principal tese das

doutrinas protecionistas, segundo a qual cabe ao bom governo proteger indústrias nascentes, mas jamais a
agricultura? É ou não é curioso que essa conversão tenha de tal forma acompanhado o processo de

desenvolvimento, que levou o Japão a adotar, em 1961, o modelo de política agrícola que se espalhou pelo

oeste europeu nos anos 1950, e que emergiu nos EUA vinte anos antes?

 

Tais indagações nem fazem parte do raciocínio dos que lincharam Lula.  Para eles, o protecionismo agrícola
do Primeiro Mundo se deve a conspirações de perversos lobbies, ponto final e estamos conversados. Mas,

será mesmo verdade que todas as mais avançadas democracias políticas do mundo são incapazes de impedir

que prevaleçam mesquinhos interesses de grupos de pressão setoriais, inclusive de categorias das mais

minoritárias, como é o caso dos agricultores?  Ou não será mais provável que os interesses específicos dos

agricultores norte-americanos, europeus e japoneses coincidam com anseios de outros segmentos sociais
mais amplos? Isto é, que as medidas de proteção correspondam, de fato, a um leque de interesses muito
mais abrangente e difuso que o dos agricultores e seus sequazes do agronegócio?  Um exemplo pode ajudar.

 
É muito repetida nos EUA a tirada de que o cartório do açúcar só causa menos prejuízo econômico à

sociedade americana que a OPEP. No caso, a liderança do combate ao protecionismo junta indústrias de

refrigerantes, sorvetes e chocolates, como Coca Cola, Nabisco, Hershey, Mars, e Kraft. Todas

coordenadas por três peso-pesados: National Soft Drink Association, International Ice Cream Association e

Chocolate Manufacturers Association of the USA. Em contraste, do outro lado só se destacam a Archer-

Daniels-Midland e a Flo-Sun, dos irmãos Fanjul, apelidados de “sultões do açúcar” por descenderem de

família que reinou em canaviais cubanos até 1959. E a influência desses plantadores de cana e refinadores de

açúcar se restringe a três Estados:  Flórida, Texas e Havaí.

 

Por que será, então, que a vasta articulação que pretende acabar com o “welfare for big sugar” raramente

consegue vitórias no Congresso contra um punhado de usineiros? Por duas razões. Primeiro, porque esse
grupo ruralista cultiva um discreto, mas sólido, bloco  com os produtores e transformadores de beterraba e

de milho, coordenados pela American Sugarbeet Growers Association e pela National Corn Growers

Association, duas vastas entidades que emanam de uma infinidade de distritos eleitorais espalhados por

dezenas de Estados. Segundo, porque no contexto dessas economias locais, não há quem tope sequer

discutir a destruição dos empregos diretos e indiretos gerados por essas atividades agrícolas e dos seus

benefícios para as indústrias, comércio e demais serviços da região. Por isso, os deputados eleitos por tais
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distritos e senadores desses Estados votam pela continuidade dos subsídios. A coesão social e o dinamismo
econômico de suas regiões falam bem mais alto que suas eventuais convicções liberais. Por mais que aceitem

os argumentos de influentes economistas, ou das associações de consumidores e entidades ambientalistas

instaladas em Washington, na hora “h” votam contra a articulação dos compradores de açúcares e de

adoçantes derivados de milho. 

 

São historinhas parecidas sobre uma infinidade de outros produtos agroalimentares que explicam por que o

pacto agrícola fundado pelo New Deal resistiu a inúmeras ofensivas em seus 68 anos. Algumas delas podem

ser encontradas nos dois volumes do relatório de pesquisa “Economia Política da Emergente Transição

Agroambiental: O caso dos EUA” (Fapesp, 1996). E um panorama histórico está no livro “Metamorfoses

da Política Agrícola dos EUA” (Annablume/Fapesp, 1994). Ambos sugerem que são demasiadamente

ingênuos os que combatem os subsídios agrícolas dos países da OCDE brandindo a alegação de que
consumidores e contribuintes teriam expressivos ganhos com uma ampla liberalização dos mercados mundiais

de produtos agrícolas. Tão ingênuos quanto Lula.
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