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globalização, mediante ganhos de produtividade registrados tanto na industria - 7,5% ao ano, em média, no período 1990/95,- quanto na agricultura: o rendimento médio
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das lavouras de grãos foi de 5,7% ao ano no mencionado
período. O Governo, por sua vez, atento à necessidade de
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embutir internamente os vetores de preços vigentes no tende a se ampliar com a realização dos investimentos
mercado externo, também tem evidenciado custos que previstos (RS 887 milhões) na fase inicial do programa de
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integração dos agentes do poder público, agilizando as
operações portuárias; e d) racionalização de tarifas (vide
a extinção recente do "adicional de tarifa portuária" que
reduziu em 20% os custos sobre movimentação de cargas).
Na área financeira, a prefixação da taxa de
juros em 16% ao ano - nas operações de custeio e comercialização agrícolas para a safra 95/96, com os chamados
recursos controlados (operações oficiais de crédito, exigibilidades bancárias, poupança rural, Fundo de Amparo
ao Trabalhador e Fundo de Investimento Extramercado) constituiu efetiva redução de custos. Até a adoção dessa
medida, por estar atrelado à TR (emjul/95, a taxa anualizada era de 42% ao ano), o crédito rural impunha encargos financeiros muito altos para a agricultura.
Embora as taxas de juros venham apresentando
clara tendência de queda a partir de meados do ano passado, ainda estão num nível elevado para os padrões
internacionais, razão pela qual o Governo, mais uma vez,
prefixou em 12% ao ano os juros nominais do crédito
rural na safra 1996/97, conferindo tratamento preferencial à agricultura. IPara as operações de custeio realizadas no âmbito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, a taxa nominal de juros foi
fixada em 9% ao ano, ampliando o beneficio para os pequenos produtores rurais. Mais recentemente, o Conselho
Monetário Nacional estendeu a prefixação dos juros (16%
ao ano nas operações com prazo de até 18 meses) aos
empréstimos concedidos pelo FINAME Rural, quando
destinados ao financiamento de implementos e manutenção/recuperação de máquinas agrícolas, tornando mais
barato o crédito para essa modalidade de investimento.
A redução a zero da alíquota do Imposto sobre
Operações Financeiras - IOF na captação de recursos
externos foi outra medida que implicou redução dos encargos financeiros para o setor agroindustrial. Com a
isenção do IOF, foi possível captar cerca de US$ 3,3 bilhões no exterior (63 Rural), alavancando recursos para
as operações com as Cédulas do Produtor Rural - CPR
cuja participação tem sido crescente como fonte de financiamento para a agricultura, tendendo a se ampliar à
medida que forem se consolidando os mercados futuros no
País.
Ainda com relação ao IOF, foi reduzida a zero
sua incidência sobre operações de crédito destinadas à
comercialização de produtos agrícolas (NPRIduplicata
rural) que, dependendo do prazo de desconto da operação, implicará redução de 1% a 2% nos custos financeiros. Essa medida estimula a comercialização privada das
safras agrícolas, desonerando o Tesouro Nacional dos
gastos e ineficiências associadas ao carregamento de
elevados estoques públicos de alimentos.
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Com o mesmo objetívo de reduzir encargos de
natureza financeira, foram alteradas as regras do PROAGRO - Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
mediante a implantação do zoneamento agrícola, adotando-se as seguintes alíquotas, que reduzem o custo dessa
modalidade de seguro: a) para as culturas de arroz e
feijão, o adicional passará de 11,7 para 6,7%; b) no caso
do milho e soja, o percentual cai de 7% para 3,9%; c) a
alíquota do trigo reduz-se de 11,7% para 4%; d) as lavouras irrigadas tiveram redução de 4% para 1,7%; e e) as
operações do PRONAF pagarão 2% Essa redução da
ordem de 57% nos custos de adesão ao PROAGRO, além
de conferir-lhe maior abrangência, diluindo os riscos
associados à atividade rural, torna o programa menos
oneroso para o Tesouro Nacional.
Na área tributária, a desoneração do ICMS sobre
as exportações de produtos primários e semi-elaborados,
assim como sobre a aquisição de bens de capital e o uso
de energia elétrica para fins produtivos representa ganhos
de eficiência que mais do que compensarão o seu custo
fiscal. A medida produz o mesmo efeito de uma desvalorização cambial e significa um ganho potencial de rentabilidade da ordem de 13% para os produtos básicos e de
6,1% para os semi-elaborados, beneficiando um conjunto
de produtos que representa cerca de 40% do valor das
exportações brasileiras, cujas vendas ao exterior deverão
ser ampliadas em cerca de US$ 1,2 bilhão em 1997.
Estima-se, também, que a desoneração do ICMS
reduzirá na proporção de 8% a 10% o preço final das
maquinas agrícolas, constituindo estímulo ao investimento
rural, o que permitirá a ampliação da capacidade produtiva de alimentos a médio e longo prazos. No caso da
energia elétrica, ao permitir a compensação dos créditos,
a mudança na legislação do ICMS significa não somente
menor custo para a agricultura irrigada, mas também
incentivo para que novos projetos de irrigação venham a
ser implantados futuramente.
Concluindo, o conjunto de medidas adotadas ao
remover distorções e ineficiências que penalizavam os
setores produtivos e em particular aqueles ligados à agricultura, torna-os mais competitivos para enfrentar o duplo
desafio que consiste em concorrer com produtos importados e ganhar novos mercados no exterior, contribuindo
para melhorar o perfil das contas externas do País, que é
uma das condições para a consolidação do processo de
estabilização e de retomada do crescimento económico em
bases sustentadas.

Revista de Política Agrícola - Ano Vl-hfi01-

Jan-Fev-Mar 1997

