
24/01/12 UM FUTURO SEM FOME

1/3zeeli.pro.br/old_site/Textos/Outros_Artigos/94b.htm

 

 

UM FUTURO SEM FOME

José Eli da Veiga

 

         Em depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro

Ciro Gomes declarou que espera apresentar as conclusões do Executivo sobre o

projeto do senador Eduardo Suplicy para criação do PGRM (Programa de Garantia de

Renda Mínima) ainda como um ato de sua gestão frente ao Ministério da Fazenda. Mas

é óbvio que a tramitação na Câmara só avançará de fato se o presidente eleito Fernando

Henrique Cardoso vier a mostrar empenho na aprovação do projeto. E isto certamente

vai depender das coalizões que puderem ser geradas pelos movimentos sociais. Com

esta preocupação, este artigo sugere um pequeno, mas importante, adendo que poderá

ajudar na mobilização de fortes apoios ao projeto Suplicy.

 

          O PGRM prevê essencialmente a implantação gradual de uma complementação

monetária para cada pessoa desvalida com mais de 25 anos, correspondente a 30% da

diferença entre o rendimento auferido e um patamar mínimo de R$150, reajustável nos

meses de maio e novembro de cada ano, ou toda vez que a inflação acumulada atingir

30%.

 

          A idéia aqui lançada é simplesmente que essa complementação não seja paga em

dinheiro e sim em ticket-alimento. Isto não alterará o custo e o esquema de

financiamento, mas fará com que o consequente acréscimo de demanda se volte

inteiramente ao agribusiness, em vez de se dispersar por caminhos imprevisíveis. E este

acréscimo de consumo será um ótimo estímulo à modernização de nosso incipiente

sistema agroalimentar, pois representará uma gradual adição à renda das famílias com

ganhos inferiores a dois mínimos equivalente a 0,3% do PIB em 1995,  devendo chegar

a 3,5% do PIB em 2002.

 

         Cabe lembrar que hoje em dia o food stamp é o efetivo "piso de renda" (income

floor) dos Estados Unidos. Em momentos de dificuldade, é a principal ajuda que as
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pessoas podem receber do governo. Um sexto da população já teve sua alimentação

por ele garantida em algum momento de um mesmo ano. Num único mês, um décimo

dos habitantes são beneficiados pelo programa.

 

         Esse esquema foi implantado a partir do final da década de 60. É verdade que já

havia surgido nos anos 30 e suspenso durante a guerra. Também é verdade que uma

nova versão chegou a ser promulgada por Eisenhower, em 1959, mas não aplicada

devido ao conservadorismo de seu ministro da Agricultura. Foi só com Kennedy que, a

idéia começou a se firmar, devido â miséria que ele viu durante a campanha eleitoral,

particularmente na Virgínia do Oeste. Logo apareceram projetos-piloto, que tiveram

muito sucesso, sendo multiplicados a partir de 1963. Mas a verdadeira expansão se deu

alguns anos depois, quando os senadores Robert F.Kennedy, de Nova York, e Joseph

S.Clark, da Pensilvânia, lançaram-se numa grande campanha de combate à fome e à

malnutrição. Essa campanha, imbricada ao movimento pelos direitos civis, e ao

movimento contra a guerra do Vietnã, galvanizou os segmentos mais lúcidos da opinião

pública e tornou o food stamp irreversível.

 

         O número de beneficiários passou de 2.9 milhões, em 1969, para 11.1 milhões em

1972 e 22.4 milhões em 1981.  Com esse programa a qualidade de vida da camada

menos favorecida da população melhorou muito. A minuciosa avaliação de Jeffrey

M.Berry (Feeding hungry people; Rulemaking in the food stamp program,

Rutgers,1984), indica que este foi o mais importante programa de bem-estar já colocado

em prática nos Estados Unidos. E não deixa de ser sintomático que um dos mais

desiludidos balanços da política social, chamado de "a bíblia da administração

Reagan", tenha sido completamente omisso sobre a questão específica do food stamp

(Charles Murray, Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980,

BasicBooks,1984).

 

         Mas a situação agroalimentar dos Estados Unidos dos anos sessenta era muito

diferente da do Brasil dos noventa. O acerto parlamentar que gerou o Food Stamp Act

de 1964 e o Food and Agriculture Act de 1965 foi tecido num período de

elevadíssimos excedentes e baixíssimos preços agrícolas e alimentares. Durante os dois

mandatos de Eisenhower os preços agrícolas haviam caído cerca de 17%, enquanto o

nível geral dos preços subia 12%. Ou seja, uma queda real de quase 30%. De pouco

adiantara o agressivo esquema de subsídio à exportação de excedentes, cujo pilar foi a

célebre PL-480, ou Agricultural Trade Development Act de 1954. Um bilhão de dólares
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chegaram a ser alocados ao financiamento de importações de nações "amigas", socorro

aos famintos e inúmeros outros artifícios. No início dos anos sessenta, as distorções

desse esforço exportador estavam escancaradas. Apesar de ter violentado o GATT e

favorecido escandalosamente quatro grandes tradings, o governo Eisenhower reduzira

a renda dos agricultores em vez de reduzir os estoques. Por isso, a linha básica da

política agrícola de Kennedy, retomada por Johnson, foi a de convencer os agricultores

- principalmente os que estavam na vanguarda tecnológica - de que a almejada paridade

de renda só poderia ser alcançada com um controle mais rígido da produção. Isto é,

regras de contenção da oferta ainda mais severas do que aquelas adotadas no início do

New Deal. Em tais circunstâncias, o esquema food stamp juntou a fome com a

necessidade de escoamento de excedentes.

 

         Não poderia haver maior contraste com a atual conjuntura agroalimentar do Brasil.

Aqui a oferta de alimentos tem sido tão regulada pela demanda reprimida que, vez ou

outra, somos obrigados a importar o arroz do Vietnã, ou o feijão do Chile.... A carestia

alimentar não está tão grave como a dos anos oitenta, mas está longe de ser substituída

por uma tendência ao barateamento, como tenho procurado mostrar em diversos

artigos publicados neste mesmo espaço.

 

         Daí a importância da implantação gradual do ticket-alimento, aproveitando, se

possível, o projeto de renda mínima. Ele pode desfazer esse impasse se conseguir

juntar a fome com os necessários investimentos modernizadores em muitas das cadeias

do agribusiness. Um dos méritos do projeto Suplicy foi justamente o de criar essa

oportunidade para um novo pacto entre a sociedade e a agricultura.
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