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PRONAF AVANÇA APESAR DE SABOTAGENS

22-11-97

[Trezentos mil produtores passaram a ter um instrumento elementar de modernização: crédito de custeio]

[Churrascos em belas fazendas deixam ‘alguns ministros’ deslumbrados com agricultura patronal]

 Todas os elogios de FHC ao Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar - são imediatamente desmentidos em colunas onde “em se

plantando tudo dá”.  São sempre notinhas que revelam a intenção de desqualificar o

programa, sem nunca identificar a origem. Quem seriam essas fontes? Fazendeiros

falando em “off” para não se queimarem com o Planalto? Dirigentes do Banco do Brasil

ecoando o verdadeiro boicote ao programa que chegou a ser articulado pelos gerentes

de suas agências rurais? Ou aqueles eternos burocratas do Ministério da Agricultura que

só funcionam como correia de transmissão do patronato rural?

 Até a entrevista coletiva do presidente, na quarta-feira 5 de novembro não era possível

responder. Mas o mistério desapareceu no dia seguinte, quando uma dessas colunas

trouxe a seguinte informação: “O Pronaf, elogiado por FHC na entrevista de ontem,

não é considerado um sucesso por alguns ministros.” Pode-se concluir, então, que a

própria cúpula do governo está dividida sobre a importância do Pronaf. O presidente

não se cansa de citá-lo como uma das melhores políticas do “Brasil em Ação”

(ex-“Plano de Metas”), e não para de ser desmentido por “alguns” de seus ministros.

Quem está certo? Os interlocutores do presidente que lhe garantem que o Pronaf é um

sucesso, ou “alguns ministros” que fazem questão de afirmar o inverso em papos

reservados com editores de colunas?

 As informações disponíveis sugerem que o Pronaf poderá engendrar um verdadeiro

salto de qualidade da política agrícola brasileira se conseguir escapar de todas as

sabotagens que vêm sendo armadas contra ele. Pela primeira vez, o Brasil está tentando

colocar em prática uma das principais lições da experiência internacional de

desenvolvimento agrícola: que o potencial econômico dos agricultores familiares é

muito maior do que se imagina. O problema é que essa idéia contraria, por aqui, não

somente muita tacanhice, como poderosos interesses.

 Para fortalecer os agricultores familiares, o Pronaf já avançou em duas linhas de ação:

financiamento de sua produção e financiamento de infra-estrutura a municípios onde

eles tenham presença expressiva. A primeira linha já fez com que mais de trezentos mil

produtores, antes marginalizados pelo sistema bancário, passassem a ter acesso a um

dos instrumentos mais elementares de modernização: crédito de custeio. Por estarem

mais preparados para pressionar os bancos encarregados do repasse, foram os
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agricultores familiares da Região Sul os que primeiro conseguiram financiar suas

lavouras de milho, base das mais modernas cadeias proteicas do agribusiness

brasileiro. Mas o exemplo já está sendo seguido em todas as regiões, com destaque

para o Nordeste, onde o programa parece até estar viabilizando o renascimento da

cotonicultura.

 Mais importante ainda é o fato dessa linha de ação ter introduzido um outro

componente elementar da modernização que nunca havia atingido os agricultores

familiares: crédito para investimento. E está chegando em momento crucial, devido à

inevitável reestruturação produtiva imposta tanto pela desordenada abertura comercial

dos anos 1990, como pelo imediatismo do segmento industrial do agribusiness

brasileiro. Quem leu a belíssima reportagem de Moisés Rabinovici sobre a citricultura

paulista, publicada no último domingo neste jornal, teve um bom exemplo da

intensidade e rapidez que, em certas circunstâncias, pode adquirir o processo seletivo

intrínsico à modernização. Agricultores familiares que há uns dez anos puderam tirar até

três dólares por caixa com 250 laranjas, agora vão abandonar essa cultura, pois

dificilmente poderão obedecer as novas regras ditadas pelas “4C”- Cutrale, Coimbra,

Cargill e Citrosuco. Só com o crédito de investimento do Pronaf eles poderão

empreender a necessária reconversão de seus sistemas de produção. E a mesma coisa

está ocorrendo em muitas outras cadeias produtivas. Por isso é reconfortante saber

que, nos nove primeiros meses deste ano, pela primeira vez em suas vidas, oitenta mil

agricultores familiares brasileiros tiveram acesso a créditos de investimento, cujas

médias estaduais variaram de pouco mais de seis mil reais em Sergipe a pouco mais de

doze mil reais em Mato Grosso.

 Paralelamente, 383 municípios nos quais a liberação do potencial econômico da

agricultura familiar depende de alavancagem para recuperação de solos, incentivo à

fruticultura, construção de pequenas agroindústrias, fomento ao turismo ecológico, etc.,

estão conseguindo financiamento a fundo perdido, após aprovação de planos

elaborados por conselhos municipais criados com esse propósito. O que já serviu para

desencadear um inédito e promissor processo de discussão local sobre os rumos de

desenvolvimento rural.

 Infelizmente, nada disso deve impressionar os tais “alguns ministros” que colaboram

com as tentativas de sabotar o programa. Costumam ser tão neófitos que basta

oferecer-lhes churrascos em belas fazendas para que fiquem ainda mais deslumbrados

com a suposta superioridade da agricultura patronal.


