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A agricultura brasileira pas·sou por importantes transformações no ca
minho da modernização, principalmente a partir da década de 70. O Nordes
te retardou-se no processo e a região amazônica tem padrão indefinido: as 
áreas antigas continuam com a agricultura de subsistência e as de conquis
ta recente, nas mãos dos imigrantes sulinos, iniciam a agricultura nos pa
drões modernos. 

O trabalho discute a política agrícola relevante mas fará, antes disto, 
incursão sobre velho tema: o que é a agricultura moderna, procurando, re
sumidamente, reunir as informações existentes. Mas de forma mais abran
gente, pois a agricultura moderna cada vez aproxima-se mais de ser igual a 
um subsetor de setor industrial. 

Procurou-se apresentar as idéias sob forma acessível a leitores não 
especializados. Mas algumas afirmações polêmicas contidas no texto mere
ceram abordagem mais detalhada. 

Agradeço a colaboração de Francisco Vera Filho e de Elísio Contini e 
a revisão de Luiz Ribeiro de Mendonça. 
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CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA COMERCIAL 

Dada a forte ligação da agricultura moderna com a l!rbis, a caracteri
zação não pode restringir-se às atividades que ocorrem para dentro da por
teira do ~gricultor. Terá que se estender até os consumidores. Os pontos 
principais são os seguintes: 

Produtos 

_ A preferência é por produtos que tenham usos múltiplos na industriali-
zação e que sirvam tanto para consumo humano quanto animal. Tais produ
tos têm maior estabilidade de preços; quase sempre podem ser estocados 
por períodos maiores. A elasticidade-renda é maior e, além disto, o merca
do é tanto interno como externo. Pela ciência, foram adaptadas à mecaP.i
zação, consumindo menos mão-de-obra por hectare ou .Pºr unidade de pro
duto. Mesmo para aqueles de uso intensivo de mão-de-obra, a tendência da 
pesquisa genética é de adaptá-los à mecánização. À razão da preferência 
pela mecanização está em que a agricultura tem, ainda, baixo poder de 
competição em relação à indústria e em relação aos setores de serviçôs, no 
que respeita à mão-de-obra. 

A preferência quer dizer que a relação de preço entre os produtos pre
feridos e os não-preferidos precisa mudar muito a favor destes, para que a 
produção responda. Isto pode ocorrer em vista da natureza do conjunto de 
possibilidade de produção (produtos preferidos e não-preferidos) ou porque 
há um forte desconto realizado pelos agricultores sobre o aumento de pre
ços dos produtos não-preferidos, porque os julgam mais sujeitos à variação. 
Apresentam maior instabilidade de preços. 

No caso brasileiro, os produtos preferidos são proteína animal, frutas, 
oortaliças, óleos vegetais e produtos que alimentam os animais. Da lista dos 
menos preferidos constam o feijão, mandioca e porco tipo banha. O arroz 
está na lista, porém em menor grau. A dificuldade com a oferta deste produ
to relaciona-se com a falta de tecnologia moderna para produção de sequei
ro, o pequeno avanço da irrigação tipo inundação e o fato de os agricultores 
saberem que os preços internacionais estão muito baixos. Por isto, a ten
tação de importar é muito forte. 

É preciso notar, ainda, que os consumidores pobres gastam substan
cial parte do seu orçamento no arroz, no feijão e na mandioca. Mas os estu-
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dos que computaram as elasticidades-renda evidenciam que os acréscimos 
de renda, mesmo entre os consumidores mais pobres, serão em grande par
te alocados à proteína animal, frutas e hortaliças. A demanda daqueles pro
dutos evolui de acordo com a população, em tomo de 2°/o ao ano. Para os 
de elasticidade-renda próxima de 1, a demanda aumentará a 7°/o ano, se a 
renda per capita disponível crescer a 5°/o. O efeito sobre a demanda será 
airrf~ maior, se a renda for melhor distribuída (Alves, 1986). 

Custo de produção 

É analisado em nível de estabelecimento, da porteira da fazenda para 
dentro (Fig. 1 ). Os termos agricultura moderna e comercial têm, neste artigo, 
o mesmo significado. 

Figura 1. Custo da produção (º/o). 
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Terra e trabalho tradicionais 

A 

100 

Terra tradicional - É aquela que foi transformada em agricultável, 
sem recuperar e preservar a fertilidade dos solos. A floresta é cortada e 
queimada. Os equipamentos usados são enxada, machado, foice e caixa de 
fósforos. Raramente o arado e, quando usado, é com tração animal. A ro
tação - pousio-cultivo ou pastagem-cultivo ou pousio-cultivo-pastagem - é 
usada para recuperar a fertilidade dos solos. O período de rotação é variá
vel, em torno de sete anos. No período de pousio desenvolve-se a capoeira. 
Depois, ela é cortada, seguindo-se-lhe dois ou três anos de cultivo. A fertili
dade não volta ao nível de floresta. Tende a cair. Originou-se desta tendên-



40 

eia a agricultura itinerante, que se move na direção da fronteira agrícola, a 
busca da mata e de terras férteis. Ela ainda está presente na Amazónia. Ca
racterizou o desenvolvimento rural até há poucos anos. 

Trabalho tradicional - Significa trabalhador analfabeto ou quase isto; 
sem familiaridade com insumos modernos, como tratores, fertilizantes e 
agrotóxicos. Os trabalhadores são desorganizados como classe social e têm 
pequena capacidade coletiva de reivindicar. 

Terra moderna - É basicamente produzida pelo homem; é, portanto, 
capital. A fertilidade é mantida em nível elevado; a conservação de soros é 
usual: por métocfos tradicionais ou técnicas como cultivo mínimo. O comba
te às ervas daninhas é feito por técnicas criadas pela ciência; quase sempre 
são uma combinação de práticas mecânicas e químicas. Quando necessá-

• 
rio, a terra moderna inclui drenagem e irrigação. Os solos abrigam várias 
formas de vida; aquelas que incrementam a produção são protegidas e es
timuladas. São, assim, os casos de minhocas · e vários tipos de microorga
nismos, alguns melhorados pelos pesquisadores, como os ligados à fixação 
do nitrogênio atmosférico e à absorção do fósforo. O pousio é substituído 
por várias formas de rotação. 

Trabalho moderno - O trabalhador é habilitado a manejar máquinas 
e equipamentos, como tratores, colheitadeiras, plantadeira~ e arados; a apli
car fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas; hábil em decodificar mensagens 
escritas e orais; e é especializado. Inclui administradores e capatazes. Aque
les, em muitos casos, aptos a trabalhar com computadores, ordenhadeiras e 
equipamentos sofisticados. Os trabalhadores organizam-se em sindicatos e 
têm elevado poder de reivindicação. O grau de instrução é, em muitos ca
sos, equivalente ao primário completo. Ao contrário do trabalho tradicional, 
os trabalhadores têm alta capacidade de mobilidade, tanto entre regiões 
agrícolas como entre estas e o meio urbano. 

Insumo moderno - Entre eles estão fertilizantes, máquinas e equipa
mentos, tratores, ordenhadeiras, computador, sementes, sal minerar e 
agrotóxicos. São desenvolvidos pela ciência. Na maior parte, são produzidos 
pela agroindústria e nas cidades. 

A transformação da agricultura tradicional é entendida como o movi
mento que se reflete nos custos de produção, quando se desloca de A para 
C, no gráfico anterior. O ponto A refere-se à agricultura tradicional pura, hoje 
de pouca relevância, mas ainda importante no Nordeste e em regiões tradi
cionais da Amazônia. O ponto C refere-se à agricultura comercial pura. a 
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agricultura brasileira move-se para o ponto C, no Sul, Sudeste e Centro
Oeste e em áreas irrigadas no Nordeste e em alguns pólos, como o de Bar
reiras, na Bahia, e Balsas, no Maranhão, regiões de cacau e da cana-de
açúcar. 

Note-se que no ponto C os insumos são produzidos pelo homem na 
sua quase totalidade. O papel da pesquisa é dominante. 

Formação de preços: até a porteira da fazenda e fora dela 

As atividades que ocorrem entre a porteira da fazenda e os consumi
dores dominam, em grande proporção, a formação de preços. São elas 
transportes, armazenamento, industrialização da produção, venda aos con
sumidores e exportação. Do lado dos insumos estão os insumos modernos. 
Do lado da mão-de-obra está a não-residente no estabelecimento. Por esta 
razão, o processo de decisão é dominado por fatores não controlados pelos 
agricultores. Na Fig. 2 em A temos novamente a agricultura tradicional pura 
e em C a agricultura comercial pura. Neste ponto predominam as tecnolo
gias poupa-produto, da agroindústria, que também têm a finalidade de ofe
recer à dona-de-casa produtos que economizam tempo de preparação e re
duzem os seus sacrifícios. 

Figura 2. Decomposição do preço do produto (º/o) . 
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Tecnologia 

Destacam-se três grupos gerais de tecnologias. Na fazenda predomi
nam dois tipos: as que poupam terra e as que poupam trabalho. No primeiro 
grupo estão os fertilizantes, a irrigação, sementes e animais de elevada res
posta a insumos modernos, técnicas de conseNação de solos e a fixação 
biológica de nitrogênio, para citarmos alguns. 

No segundo grupo estão, entre outros, máquinas e equipamentos, téc
nicas de administração, as tecnologias biológicas que facilitam a mecani
zação e os herbicidas. 

O terceiro grupo diz respeito às tecnologias que evitam os desperdí
cios que ocorrem entre a fazenda e o consumidor, em conseqüência da mo
vimentação das mercadorias, do armazenamento e passagem de tempo. Vi
sam, também, a criar produtos que facilitem a vida da dona-de-casa. O as
pecto fundamental consiste em a tecnologia ser gerada pela ciência, que é 
organizada em instituições; e, raramente, por processos de tentativa-erro, 
como na agricultura tradicional. Na geração de conhecimentos participam 
tanto o setor público como a iniciativa particular. Esta predomina na criação 
da tecnologia mecânica, na que poupa-produto e na química. E o setor pú
blico na tecnologia biológica e nas ciências básicas. 

No grupo poupa-produto, implicitamente, admite-se a tecnologia pou
padora do tempo da dona-de-casa. Nas sociedades urbanizadas essas tec
nologias são muito importantes. Pode-se considerá-las como um grupo a 
parte. 

Historicamente, nos países em que os salários subiram relativamente 
ao preço da terra, predominaram aquelas do tipo poupa-trabalho. Na si
tuação inversa, as do tipo poupa-terra. A urbanização trouxe o terceiro grupo 
- as do tipo poupa-produto. Transportes e armazéns são tecnologias que 
poupam produtos. 

O Brasil é um país urbano-industrial: 74°/o da população estão urbani
zados; a agricultura gera cerca de 11 º/o do PIB; as exportações são domina
das pelos produtos industrializados. Em torno de 70°/o delas ou, então, de 
50°/o delas, se forem contados como produtos agrícolas aqueles processa
dos pela agroindústria. T ~mos , ainda, vasta fronteira agrícola que, contudo, 
será conquistada pela ciência e que está longe dos principais mercados do 
Centro-Sul. 



43 

Nos últimos anos (a partir da década de 70), o incremento da produção 
tem sido mais em conseqüência do aumento da produtividade da terra. A 
fronteira agricola expande-se em virtude do aumento da área que cada tra
balhador é capaz de cultivar, porque a mão-de-obra rural cresceu menos do 
que a área apropriada pela agricultura, ou seja, do que a fronteira agrícola. 

O crescimento da produtividade da terra já explica cerca de 61 ,4°/o do 
crescimento da produção, o que demonstra ser intensa a difusão da tecno
logia poupa-terra. 

Pode-se avaliar o crescimento da área que cada trabalhador é capaz 
de cultivar. No período 1970/85, a população rural decresceu de 5, 1 milhões 
de habitantes, a uma taxa geométrica anual de 1,1°/o. Se a população eco
nomicamente ativa tivesse decrescido na mesma proporção, a produtividade 
do trabalho teria crescido de 2,8 (1,7 + 1, 1). Esta produtividade é medida 
em termos da área que cada trabalhador é capaz de cultivar. 

Não houve, contudo, decréscimo da população economicamente ativa. 
Ela evoluiu de 13 milhões, em 1970, para 15, 1 milhões, em 1985, a uma ta
xa anual de 1 º/o. Portanto, o crescimento da área que cada trabalhador é ca
paz de cultivar foi de 0,7°/o ao ano (1 ,7 - 1 ). 

TABELA 1. Fontes de crescimento da produção e taxas geométricas 
anuais de crescimento para os períodos 1960/85 e 
1970/85. 

Fontes de 
cresci menta 

Produtividade da terra 
Expansão de fronteira 
Total 

Fonte: Alves e Contini 1987. 

Taxas geométricas (0/o) 

1960/70 

1,9 
3,5 
5,4 

1970/85 

2,7 
1,7 
4,4 

Mas, esta taxa tende a estar subestimada. 

A área cultivada (lavouras perenes m·a1s· temporárias) aumentou de 34 
milhões de hectares, em 1970, para 52,4 milhões, em 1985, à taxa anual de 
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2,9°/o. A expansão da bovinocultura sugere adições, na mesma proporção, 
na área de pastagem. Em 1970, haviam 78,5 milhões de cabeças; em 1985, 
127,6 milhões, sendo a taxa anual de crescimento de 3,3º/o. Logo, é de se 
esperar que, na pior das hipóteses, a área que cada trabalhador é capaz de 
cultivar se tenha incrementado de 1,9°/o ao ano (2,9 - 1 ). Aliás, o aumento do 
número de tratores por hectares cultivados (perenes mais temporários) deu
se a uma taxa anual de 6,4°/o no período de 1970/85, sugerindo qu~ o cres
cimento da produtividade da mão-de-obra, no conceito referido, tenha sido 
superior a 1,9°/o ao ano. Em 1970, havia 1 trator para 204 hectares; em 
1985, 1 trator para 80 hectares(IBGE, 1987). 

Estes números mostram a intensidade da difusão da tecnologia pou
pa-trabalho entre nós. 

Não se dispõem de dados semelhantes para a tecnologia poupa-pro
duto. Contudo, houve grande expansão da agroindústria, da rede de estra
das e armazenamento, como decorrência do incremento da população urba
nizada, o qual se deu à taxa de 4,4°/o ao ano. 

Mercado de trabalho 

Quando um país atinge o estágio pleno da agricultura moderna, a força 
de trabalho empregada pela agricultura situa-se entre 2 e 15°/o, sendo que 
na maioria dos países avançados ela está entre 6 a 8°/o: Espanha - 15°/o; Es
tados Unidos - 2o/o; França - 8°/o. Os trabalhadores são especializados. Não 
residem, na maioria dos casos, nos estabelecimentos. Têm elevadíssimo 
grau de mobilidade entre ocupação rural e urbana. A elasticidade-salário da 
oferta de trabalho é de cerca de 3°/o nos Estados Unidos (Gale Johnson, 
1988). Isto significa que 5°/o de decréscimo dos salários rurais trazem dimi
nuição da oferta de trabalho à agricultura da ordem de 15°/o. 

O Brasil tem, ainda, cerca de 28,5°/o da população eoonomicamente 
ativa (força de trabalho) empregada no meio rural. O grau de instrução é 
baixo em relação ao do meio urbano e muito mais baixo em relação ao dos 
países avançados. 

Das pessoas com. 1 O anos ou mais, do meio rural do Brasil, 38,7°/o 
eram analfabetos ou tinham menos de 1 ano de instrução: no meio urbano, 
14,5°/o; Nordeste: meio rural, 54,9°/o; meio urbano, 25,6°/o; Centro-Oeste: 
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meio rural, 32,5°/o; meio urbano, 14,0°/o; Sudeste: meio rural, 28,4°/o; meio ur
bano, 11,2°/o; Sul: meio rural, 17,5°/o; meio urbano, 10,6°/o (Anuário Estatísti
co, 1986). 

Os dados mostram que a escolaridade da população é grande empeci
lho à modernização da agricultura. A população rural poderia ter sido muito 
mais móvel se tivesse tido mais escolaridade. A Região Nordeste oferece 
problemas muito mais complicados para o estabelecimento da agricultura 
moderna. 

No caso brasileiro, 5°/o de decréscimo da força de trabalho rural trarão 
incremento de 1,9°/o na população economicamente ativa das cidades. O 
impacto já é bem menor do que no passado. Mostra-se, assim, que a ex
pansão da população economicamente ativa das cidades é muito mais con
seqüência do crescimento da população urbana do que do êxodo rural. Este 
foi muito intenso no período 1970/85. A população rural decresceu de 5, 1 
milhões de habitantes. Mas quando se cafcula o êxodo rural ano a ano, to
mando-se como base a taxa de crescimento da população total, cerca de 
17,8 milhões de pessoas migraram no período, o que equivale a 43,4°/o da 
população rural de 1970. 

Há razões para se esperar redução de intensidade do êxodo rural. A 
população que ficou é pequena em relação ao tamanho da agricultura, que 
ocupa 52,3 milhões de hectares em lavouras; os estabelecimentos já se 
apropriaram de 376,3 milhões de hectares. A população economicamente 
ativa era, em 1985, de 15,1 milhões de habitantes (28,5°/o do total), o que 
nos coloca entre os países que empregam pouco por hectare cultivado ou 
por hectare apropriado. 

Contudo, quanto ao emprego rural , o passar do tempo, a recuperação 
do crescimento industrial e do setor de serviços e a intensificação da meca
nização como resposta ao avanço das leis sociais nos campos vão nos co
locar, no findar do século, próximos da Espanha: cerca de 15°/o da popu-

1 

lação economicamente ativa e com uma urbanização de 800/o, (Vera Filho e 
Alves, 1985). 

Prevê-se, assim, que os agricultores vão estar diante de trabalhadores 
bem organizados e de maior mobilidade. Os salários deverão continuar 
crescendo e, da mesma forma, a pressão pela mecanização. 

O Programa de Reforma Agrária, caso avance, pode reduzir o êxodo 
rural. Mas, em contrapartida, aumentará a demanda de trabalho, pressio
nando os salários da mão-de-obra assalariada. 
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Variabilidade da produção 

A tecnologia de produção caracteriza-se pela opção, em cada área, de 
uma única cultura, pelo elevado número de plantas por hectare e por plantas 
que produzem elevadas quantidades de grãos (matéria seca) ou outros pro
dutos por unidade de área. O consumo de água é, conseqüentemente, muito 
elevado. Em anos de seca, na ausência da irrigação, as quedas de produção 
são elevadas. A produção tende a flutuar muito mais do que a da agricultura 

tradicional . 

É verdade que há um esforço da pesquisa para remediar ou solucionar 
o problema. A tecnologia de irrigação, principalmente a que consome menos 
água, como o gotejamento e a microaspersão, é um caminho. A par disto, 
as novas variedades são capazes de resistir mais ao estresse hídrico e às 
doenças e pragas. O plantio direto ajuda a consumir menos água. A despei
to disto, as evidências sugerem maior instabilidade de produção, por causa 
da difusão da tecnologia moderna (Hazell, 1985). 

Escala de produção 

As evidências são confusas a este respeito. Vê-se a agricultura mo
derna em estabelecimentos de área pequena, como no Japão e na Europa; 
e nos de área maior, como nos Estados Unidos. O Sul do Brasil exemplifica 
a modernização entre pequenos estabelecimentos. Outras regiões do País 
mostram o progresso entre os de área maior. 

O bom funcionamento do mercado de capital (inclui o leasing de equi
pamentos) é necessário à modernização dos pequenos estabelecimentos. 
As cooperativas podem ser solução, quando bem administradas. O sucesso 
delas é muito correlacionado com o grau de instrução da população e com a 
experiência prévia em associativismo. 

Nas regiões de agricultura pouco concentrada e de população predo
minantemente analfabeta, o tamanho do estabelecimento é associado à 
modernização. Mas essa correlação expressa, apenas, que aqueles que di
rigem os estabelecimentos maiores têm mais instrução e maior capacidade 
de investir. Nessas regiões (o Nordeste é o caso mais sério entre nós), a 
forma de fazer chegar a modernização aos agricultores pouco instruídos ou 
mesmo analfabetos é atraí-los aos pólos de desenvolvimento. Neles, o custo 

da assistência técnica é muito menor e o efeito-demonstração daqueles que 
se modernizaram é intenso. 
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Nas agriculturas como a dos Estados Unidos, que têm muito pequeno 
nível de emprego e que usam máquinas de maior porte, há evidências re
centes de retomo crescente à escala (Hayami e Ruttan, 1985). Ou seja, a 
produção responde mais do que proporcionalmente ao incremento de todos 
os fatores de produção. 

Excedente de produção 

A função principal da agricultura moderna nos países urbanizados co
mo o Brasil é a de produzir excedentes para o abastecimento das cidades e 
para as exportações. A outra função, a de empregar, é menos importante. O 
consumo humano no meio rural é pequeno, porque a população campesina 
é diminuta. Mas o consumo intermediário, na alimentação de animais, é 
muito elevado. O oonsumo de grãos nos países avançados é próximo de 1 
tonelada por habitante/ano. E cerca de 70 quilos são consumidos diretamen
te pelo homem (Alves, 1984). 

FI uxo de informação 

Ele diz respeito a insumos modernos, produtos, salários, preços, con
dições de mercado, tecnologia, etc. Origina-se tanto no País como no exte
rior. A agricultura moderna baseia suas decisões em informações dos mer
cados relevantes. E não na necessidade de alimentar a família do agricultor. 

O processo de decisão é, portanto, complexo. Com a agroindustriali
zação, ele é influenciado e mesmo dominado pela indústria. Aliás, a 
agroindústria - que processa produtos e fabrica insumos modernos - é um 
componente muito importante da agricultura moderna. Institucionalmente, é 
oligopsônica, além de ter elevado poder de oligopólio. Ela divide o País em 
áreas de influência e restringe nelas a competição. O moderno cooperati
vismo participa também da divisão territorial. 

Nos produtos em que há integração vertical, a formação de preços 
ocorre na parte terminal do mercado, quando o produto é vendido aos con
sumidores. 

Nos países avançados, a agroindústria tem apropriado-se de parte 
substancial dos subsídios pretensamente destinados aos produtores. Na úl
tima fase do desenvolvimento, '1Uando os campos se esvaziam, ela procura 
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associar-se aos produtores na luta pelos subsídios . Na repartição dos be
nefícios, fica com a parte mais significativa (Gale Johnson, 1988; e Alves, 

1988). 

Na agricultura tradicional , o fluxo de informações é muito menos inten
so e restringe-se a produtos e a tecnologias desenvolvidas com pouca ajuda 
da ciência. Há informações sobre salários, animais de trabalho e equipa
mento simples. O processo de decisão é muito mais interno ao estabeleci
mento. Leva em consideração, em primeiro lugar, as necessidades alimenta
res dos que vivem nos estabelecimentos. A exceção são os produtos expor
tados. 

O mercado internacional é relevante para todos os produtos: exporta
dos ou não. Influencia a decisão dos produtores de forma intensa. Eles sa
bem que as intervenções do governo, no caso brasileiro, pautam-se pelos 
preços do exterior. O nível mundial de estoques é um.a variável importante 
para o processo de decisão dos agricultores. 

A literatura demonstra ser a agricultura tradicional eficiente quanto à 
alocação de recursos, dentro das restrições tecnológicas e de capital huma
no que ela tem. Psicologicamente, o agricultor tradicional não é diferente do 
moderno: ele também quer minimizar os sacrifícios. 

Voltando ao mercado internacional, cabe ressaltar que os países avan
çados dão à sua agricultura enormes subsídios (Hathaway, 1988). Os grupos 
que ganham são os exportadores, a agroindústria e os produtores, ficando 
parte substancial dos ganhos com os exportadores e a agroindústria. Além 
do mais, aqueles países investem vultosas somas em pesquisas agrícolas, 
tanto pelo governo como pela iniciativa particular. Como conseqüência, as 
produtividades da terra e do trabalho subiram continuamente no pós-guerra. 
Embora a renda per capita venha crescendo continuamente, os estômagos 
têm limites para consumo de alimentos. Como a população deixou de cres
cer, o crescimento da produtividade, sem a redução das áreas cultivadas, le
vou ao acúmulo de estoques e, posteriormente, a políticas de subsídios às 
exportações. Os países avançados são hoje os grandes exportadores de 
alimentos e os países em desenvolvimento estão transformando-se em im
portadores, contrariamente às previsões dos anos 30, baseadas na lei da 
vantagem comparativa do comércio internacional. 

Os subsídios custam caro aos consumidores (o grupo de perdedores) e 
aos países. Estudos têm mostrado que se os subsídios fossem retirados os 
países avançados cresceriam a taxas mais elevadas e o nível de emprego 
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aumentaria substancialmente. É verdade que cairia o emprego rural. Mas a 
queda teria muito pequeno impacto no nível geral de emprego. 

Em média, a agricultura dos países avançados emprega cerca de 6°/o 
da força de trabalho. Uma queda de 10°/o no nível de emprego do setor, se 
absorvida pelos setores urbanos, representa necessidade adicional de em
pregos da ordem de 0,6°/o nas cidades (Gale Johnson, 1988). 

Há razões para a manutenção dos subsídios. Elas se relacionam com 
os seguintes pontos: 

a) aspectos de segurança nacional - Os países temem que venham a 
faltar alimentos. A memória de fomes ainda é muito viva, especial
mente a memória das fomes da Segunda Guerra Mundial; 

b) os consumidores são ricos e o que pagam como adicional para ad
quirirem alimentos pouco pesa no orçamento familiar, já que pe
quena parte dele é gasta com alimentos; 

c) não há conhecimentos seguros sobre probabilidades de ocorrência 
de anos ruins e bons para as safras. A fonna de se garantir contra 
os anos ruins é pagar aos produtores para produzirem mais nos 
anos bons. O argumento é correto, mas há exageros nos montantes 
de subsídios; 

d) desconfiança de que os países em desenvolvimento não tenham 
condições de suprir as necessidades dos países ricos; 

e) os subsídios representam forma de compensar os agricultores pelas. 
perdas que tiveram por incrementarem a produção e, assim, 
mantê-los no meio rural. 

Há, contudo, discussões acirradas sobre o assunto. Elas vão levar à 
gradual diminuição dos subsídios. É possível que os ganhos tecnológicos 
amorteçam o impacto da redução que houver. Além do mais, sabe-se que o 
consumo de fertilizantes é bem maior do que o que os níveis de prcx:futivi
dades requerem. 

Os países em desenvolvimento fazem o oposto: taxam severamente 
sua agricultura, investem pouco em pesquisa agrícola e em infra-estrutura 
no meio rural. 

O Brasil taxa sua agricultura e subsidia as importações. As formas de 
discriminação incluem confisco cambial, taxas de câmbio sobrevalorizadas, 
proibições ou restrições de exportações, impostos indiretos e falta de inves-
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timento em infra-estrutura, como em escolas, saúde, habitação e estradas 
vicinais. 

O trigo, quando se corrigem as taxas de câmbio, tem sido taxado pe
sadamente. Os estudos que abrangem o período 1962/85 demonstram isto, 
ao contrário do que se imaginava (Calegar e Schuh, 1988; Krueger, 1988). 
Mas a taxação sobre soja e outros produtos exportados, como café, cacau, 
suco de laranja, é ainda maior. Através da taxa de câmbio sobrevalorizada 
subsidia-se a importação de leite, arroz, feijão, milho e trigo, deprimindo-se 
os preços. Os pequenos agricultores que produzem estes produtos são os 
mais prejudicados. Há evidências de que na década de 80 os preços inter
nos do arroz, do feijão e do milho estiveram acima daqueles do mercado in
ternacional. Contudo, o período analisado é pequeno e coincidiu com o de 
preços mais baixos observados no pós-guerra. No estudo não foram descon
tados os efeitos sobre os preços dos subsídios dos países avançados à agri
cultura (Melo, 1988). É de se admirar que num ambiente de política econô
mica ora discriminatória, ora hostil, a agricultura brasileira tenha sido capaz 
de crescer a taxas tão elevadas. No período 1950/86 ela se expandiu à taxa 
anual de 4,3°/o (PIB agrícola). 

Distribuição de ganhos tecnológicos 

A elasticidade-renda dos alimentos tende a medir a deficiência alimen
tar como ela é percebida pelos consumidores. Depois que a renda per capita 
atinge certo nível para toda a população, ou seja, está acima deste nível pa
ra a grande maioria das pessoas, a tendência da elasticidadé-renda de ali
mentos é de cair para zero e a demanda de alimentos passa a crescer ape
nas como conseqüência da multiplicação da população. Há, contudo, va
riações de produto para produto. Nos países ricos, a elasticidade-renda da 
demanda agregada é pequena, próxima de zero. e o crescimento da popu
lação é irrelevante. Como a elasticidade-preço da demanda é pequena, des
locamentos da curva de oferta para a direita trazem quedas de preços subs
tanciais, mais do que proporcional ao aumento de produção. Os agricultores 
produzem mais e recebem menos! Ou seja, o progresso tecnológico empo
brece o meio rural. A forma de evitar tal ocorrência é a política de suporte de 
preços. Como já se salientou, os níveis estabelecidos para os preços de su
porte têm sido exagerados_ 

Uma observação sobre a afirmação: "tecnológico empobrece o meio 
rural". 
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a. A afirmativa é relativa. Ou seja: o meio urbano ganha mais do que o 
meio rural, como conseqüência do progresso tecnológico. Se o êxodo rurat 
não sucedesse, os agricultores poderiam ficar em pior situação do que an
tes. Na realidade, os agricultores que restarem ficarão melhor do que antes. 
A política de suporte de preços, aludida no texto, visa a criar condições para 
a permanência dos agricultores. 

b. Fala-se, também, em queda da receita da agricultura. A elasticida
de-preço da demanda dos produtos agrícolas é menor que 1. Como con
seqüência, uma queda de preços leva a um aumento menos que proporcio
nal da quantidade vendida pelos agricultores, resultando numa queda da re
ceita do setor. Note-se que o raciocínio é de natureza de equilíbrio-parcial. 
Não leva em conta os efeitos sobre a economia dos ganhos tecnológicos. 

c. A queda da receita do setor ocorre depois que a nova tecnologia é 
adotada pela grande maioria dos agricultores, resultando num substancial 
crescimento da produção e, conseqüentemente, da queda dos preços. É o 
efeito-mercado da nova tecnologia (Schuh, 1970). 

No primeiro instante, a demanda de trabalho é acrescida pela tecnolo
gia poupa-terra, como conseqüência do aumento da produtividade do traba
lho. O salário pode crescer, dependendo da natureza da oferta de trabalho. 
Depois que o efeito-mercado faz sentir-se, caem os preços dos produtos. 
Desloca-se para baixo a curva da demanda de trabalho. E a conseqüente 
redução dos salários pode ser maior do que o ganho inicial. Para evitar-se o 
empobrecimento dos agricultores, é necessário liberar mão-de-obra para ou
tros setores da economia. É óbvio que a tecnologia poupa-trabalho libera 
mão-de-obra desde o início. Ou, então, os trabalhadores terão que aceitar 
uma redução de salários para inviabilizar a entrada dessa tecnologia. Note
se que, no caso brasileiro, a difusão de· tecnologia poupa-trabalho foi con
seqüência do êxodo rural e dos subsídios dados à mecanização, mormente 
na década de 70 (Alves, 74). 

A tecnologia poupa-produto contribui para intensificar o efeito-merca
do, embora ela seja de alta relevância para os consumidores. 

No caso brasireiro, a queda dos preços é reduzida pelo efeito-renda. 
Ou seja, o efeito-renda desloca para a direita a curva da demanda de ali
mento, reduzindo, assim, a queda dos preços que ocorreria como con
seqüência do deslocamento da oferta. 

Na Fig. 3, o progresso tecnológico redu1 o preço de P 0 para pi, O efei

to-renda, deslocando a demanda para a direita, eleva o preço para pll. 
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Figura 3. Queda dos preços. 
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d. Os efeitos negativos aludidos são evitáveis através das seguintes 
medidas: 

• aumentando-se as exportações, 
• usando-se os recursos obtidos através da modernização para se de

senvolver a agricultura, indústria e setor de serviços e 
• compensando os agricultores através da política de suporte de pre

ços. 

Nos países ricos, as evidências indicam que o efeito-mercado e da 
mecanização são marcantes. As sociedades estão pagando pesados subsí
dios para manter os agricultores produzindo. É bem verdade que a natureza 
dos subsídios tende a agravar o efeito-mercado. Estimulam o progresso tec
nológico e a produção. 

No Brasil há duas fontes de crescimento da demanda. O crescimento 
da população e da renda per capita. A elasticidade-renda agregada é próxi
ma de 0,5. É bem maior do que isto para as classes desfavorecidas. É pró
xima de 1 para proteína animal, hortaliças e frutas e perto de zero para a 
mandioca, feijão, arroz e banha de porco. Tendo-se em conta o aumento da 
população, estimado em 2°/o ao ano, o deslocamento da oferta para a direita 
não é tão prejudicial aos agricultores. Mas os efeitos variam. São muito pio
res para o arroz, feijão, mandioca e banha de porco. E menos importantes 
para proteína animal, frutas, hortaliças e grãos que alimentam os animais. Ir
relevante para os produtos que podem ser exportados. Os efeitos negativos 
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atenuam-se quando o crescimento da renda per capita é acompanhado de 

melhor distribuição da renda. 

· O deslocamento da oferta para a direita, conseqüência da moderni
zação, representa, portanto, benefícios para os consumidores mais pobres, 
que gastam grande parte do orçamento familiar em alimentação. Contribui, 
deste modo, para melhorar a distribuição de renda do meio urbano, onde se 
localiza grande parte da pobreza brasileira. 

Mas a modernização da agricultura tem impacto no meio rural. O pro
cesso de difusão não é instantâneo. Os que têm condições de modernizar 
suas atividades são os que mais ganham, no primeiro momento, inclusive 
antes que o efeito-mercado reduza os preços, como conseqüência do au
mento da produção. Eles são os agricultores mais in~truídos, localizados nas 
áreas de influência dos pólos urbanos-industriais, como os de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São os agricultores que dispõem de mais 
recursos e têm às políticas de estímulo do Governo, como ao crédito rural, 
preços-mínimos, etc. 

Os retardatários são os agriru Iteres afastados dos pólos urbanos-in
dustriais, de baixo nível de instrução e situados em regiões climaticamente 
desfavorecidas. 

Nas regiões não influenciadas pelos pólos urbanos-industriais, os be
nefícios ficam mais com os proprietários da terra, já que os trabalhadores 
quase não dispõem de alternativas de trabalho. 

No passado recente, quando os sindicatos foram coibidos na sua ação, 
facilitou-se a apropriação, pelos proprietários da terra, de maior parcela dos 
ganhos da modernização. 

A nossa agroindústria, da forma como está organizada, deve ter apro
priado-se de parte importante dos ganhos da modernização, embora não se 
tenha documentado adequadamente este fato. Mas não existem razões pa
ra que o Brasil se tenha algo diferente dos países avançados (Gale Johnson, 
1988). 

Em função de razões históricas, já havia um grupo melhor preparado 
para a modernização. Os membros dele estão apropriando-se dos benefí
cios. Eles estão localizados no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Migram 
para o Nordeste e o Norte, deslocando as populações locais pouco instruí
das e sem recursos, que se tomam assalariadas ou vão para as cidades. Há, 
também, forte penetração de capitalismo urbano, através da aquisição de 
terra para a implantação da agricultura moderna. 



54 

Não fossem os subsídios dados a esses grupos e as discriminações 
impostas sobre os que ficaram para trás e não haveria tanto a objetar ao 
que ocorreu a partir dos anos 50 e, especialmente, a partir de 70. Também 
deve-se registrar o grande progresso alcançado pela nossa agricultura, 
mormente a do Centro-Sul, o que foi muito bom para o Brasil. Deve-se, con
tudo, procurar amenizar suas distorções. 

Uma das distorções é o Nordeste, a região retardatária. 
Entre as razões a acrescentar estão as seguintes: 

a) o Nordeste retardou-se na industrialização. Não estabeleceu qual
quer pólo urbano-industrial de monta, à exceção do de Camaçari, 
na Bahia, que é muito pequeno quando comparado a São Paulo; 

b) devido a razões históricas, ligadas ao estilo de vida e ação da aris
tocracia que domina a política, os investimentos em educação no 
meio rural foram menores do que nas outras regiões. Cerca de 55°/o 
da população rural nordestina com mais de 1 O anos tem menos de 
um ano de instrução. Quando no Centro-Oeste, região de conquista 
recente, tem-se 32,5°/o das pessoas do meio rural, com mais de 10 
anos, com menos de 1 ano de escola. A Região Sul, 17,5°/o. Há, as
sim, no Nordeste, grande número de pessoas que terá grande difi
culdade de absorver a tecnologia moderna; 

c) por ser a região mais rural - abrigava, em 1985, cerca de 44°/o da 
população campesina do país - sofreu mais com a discriminação 
contra a agricultura. Transferiu vultosas somas de recursos para os 
pólos industriais do Centro-Sul (Calsing, E.F. et ai., 1985); 

d) a estrutura agrária herdada é péssima. Dos 5,8 milhões de estabe
lecimentos, 2,8 milhões encontram-se lá, ou seja, 48,3°/o de todos 
os estabelecimentos brasileiros. Abriga 57,3°/o de todos os estabe
lecimentos do País com menos de 20 hectares; 50,6o/o dos com 
menos de 100 hectares e 72,3°/o dos com menos 5 hectares. A 
maior parte da pobreza rural brasileira está no Nordeste; 

e) os programas de investimentos, à exceção da construção de estra
das, e, em menor grau, a pesquisa agrícola, não objetivaram a mo
dernização da agricultura. Nas regiões climaticamente desfavoreci
das, esta modernização não se fará sem a irrigação. Há dois argu
mentos contrários a ela igualmente falsos: o primeiro deles diz que 
apenas 4°/o do Nordeste podem ser irrigados. Portanto, a irrigação 
deixaria de beneficiar 96°/o da área, o que seria grande discrimi-
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nação. Acontece que os 4°/o da área irrigada têm condições de abri
gar toda a população economicamente ativa da região, num nível 
de renda muito maior até do que o observado no Centro-Sul. É ne
cessário ajustar a estrutura agrária, para se evitarem os latifúndios 
irrigados. 

O segundo argumento diz respeito ao despreparo da população para 
uma tecnologia mais sofisticada. Este argumento tem peso. Mas, localizan
do-se os projetos de irrigação em pólos, o treinamento será muito mais fácil, 
porque se pode aproveitar do efeito-demonstração daqueles que progredi
ram sobre a população, além de se contar com todas as vantagens da 
aglomeração. Levado ao extremo, o argumento indica que não há salvação 
para o Nordeste; 

f) a modernização da agricultura no Centro-Sul, mormente no Cen
tro-Oeste que limita com o Nordeste, está levando a competição da 
agricultura moderna aos mercados nordestinos, além de enfraquecer 
a posição daquela região nos mercados mais afortunados do Cen
tro-Sul e no mercado internacional. 

Estudo realizado recentemente documenta o efeito da modernização 
na renda média e na distribuição de renda do meio rural. Os números mos
tram que, no Centro-Sul, a renda média cresceu substancialmente. O Nor
deste ficou para trás, à exceção das regiões onde está o cacau e a cana
de-açúcar e de algumas poucas microrregiões. A distribuição de renda no 
meio rural piorou. Contudo, não se mediu o efeito da modernização sobre o 
meio urbano (Hoffmam e Kassouf, 1988). 

Efeito sobre o meio ambiente 

Ao tempo dos economistas clássicos, Malthus afirmou que o cresci
mento da população excedia a capacidade de aumento da produção de ali
mentos. Suas previsões não se realizaram; em parte, porque foram feitas. 
Mas, notoriamente, porque o desenvolvimento tecnológico da agricultura fez 
a oferta de alimentos crescer a taxas impossíveis de serem sonhadas no 
seu tempo. O fato de fazer-se uma previsão, quando ela é levada a sério, a 
sociedade toma medidas para evitar os acontecimentos previstos. Neste 
contexto, fala-se na miséria do historicismo (Popper, 1980). A urbanização, a 
liberação da mulher (que passou a participar da força de trabalho) e as téc
nicas anticoncepcionais reduziram drasticamente o crescimento da popu-
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lação dos países avançados. Em muitos deles já não há incremento de po
pulação. 

Nos países em desenvolvimento reside a principal preocupação. Des
tacam-se a África e a Ásia. É de se esperar, contudo, que aqueles países 
venham a encontrar solução para reduzir o crescimento da população, já 
que existem técnicas para isto. 

A agricultura de hoje, mesmo considerando-se que muitos países 
estão fora da rota da modernização, tem condições de alimentar a popu
lação mundial, pondo-se fim, deste modo, às profecias de Malthus. 

Um neomalthusianismo ganha, agora, corpo entre os intelectuais. 
Questiona o sucesso da agricultura moderna. Afirma que ela se dá às cus
tas da destruição de recursos naturais, comprometendo as gerações futuras. 
Não obstante os exageros, o neomalthusianismo tem méritos, entre os quais 
citamos os seguintes: 

a) desperta a atenção para a necessidade do controle da população 
nos países em desenvolvimento. Os países ricos estão financiando 
estudos e programas com este objetivo; 

b) põe em evidência os problemas graves, que são evitáveis, como a 
erosão que ocorre no Brasil. Mas, é preciso notar que a discrimi
nação contra a agricultura, empobrecendo os agricultores, tem mui
to a ver com o descaso que se obseNa. A preseNação de recursos 
naturais precisa ter seu custo pago por toda a sociedade (Alves, 
1983); 

c) deu origem a leis e regulamentos mais severos, visando a preservar 
os recursos naturais, e sobre a utilização de agrotóxicos e fertilizan
tes; 

d) estimula o desenvolvimento de tecnologias, como cultivo mínimo, 
controle biológico de pragas e doenças, fixação biológica do ni
trogênio atmosférico e a criação de produtos químicos menos per
niciosos ao meio ambiente; 

e) exerce influência .para que a conquista da região amazônica se fa
ça com menos danos ao meio ambiente, embora as dificuldades 
para consecução deste objetivo sejam enormes. 
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UNHAS DE POLÍTICA AGRÍCOLA 

Não é intenção discutir a questão em maior profundidade. Deseja-se 
chamar a atenção para alguns tópicos importantes, tendo-se como base a 

agricultura moderna. 

Sistema de preços 

Como foi discutido, há a tendência de transferência de renda do meio 
rural para o meio urbano. É correta a fixação de uma política de suporte de 
preços com a finalidade de redistribuir parte dos ganhos aos produtores. A 

política de formação e administração de estoques é irmã da política de su
porte de preços. Outra função dela é reduzir a flutuação dos preços, prejudi
cial a consumidores e produtores. Mas as regras necessitam ser claras e 
estáveis, aprovadas pelo Congresso Nacional e executadas pelo Ministério 
da Agricultura, dentro dos limites estabelecidos. Se estes limites forem ul
trapassados, o Congresso precisará ser consultado. 

As exportações não podem ser feitas segundo a regra de só exportar o 
excedente ao mercado interno. As exportações precisam ser mais livres, 
abolindo-se os confiscos, proibições e as quotas de expor.lações. As impor
tações devem ser liberadas. 

É natural o estabelecimento de tarifas para compensar os subsídios 
que são dados pela grande maioria dos países exportadores. As políticas li
berais não funcionam quando a taxa de câmbio é sobrevalorizada, como 
tem ocorrido no pós-guerra. 

A liberalização da política agrícola traz efeitos ruins no início. Os pre
ços sobem no mercado interno. Numa segunda etapa, quando vem a reação 
da agricultura, é que surgem os bons efeitos, pela queda dos preços inter
nos. É preciso ter persistência e pagar algum preço à impopularidade. 

Há forte tendência, na política de abastecimento, de acumular esto
ques de produtos facilmente encontráveis no mercado externo. Os custos 
são enormes e debitados à função agricultura. Na realidade, os estoques 
têm origem em importações inoportunas e, mais, beneficiam os consumido
res e quase sempre as classes média e alta. Muito pouco sobra para os po
bres (Calegar e Schuh, 1988). Eles têm, ainda, efeito negativo sobre os pre
ços recebidos pelos agricultores; na maioria dos casos, o efeito é pior para 
os pequenos produtores. 

A política de crédito rural, como de resto toda a economia, toma-se 
inadministrável na presença de trocas tão elevadas de inflação. É inescapá-
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vel o estabelecimento de algum índice baseado nos preços agrfcolas para 
corrigir os empréstimos feitos aos agricultores (Brandão e Faro, 1986). A 
saída é, tcx:favia, acabar com a inflação. 

Para prcx:futos que necessitem de administração especial, como café e 
cacau, a política de exportação deve ser entregue às organizações de prcx:fu
tores, afastando-se o Governo. A ação governamental deve restringir-se a 
fiscalizar e a fazer as regras serem cumpridas. No caso do trigo, os subsí
dios devem ser eliminados, pois pouco beneficiam os pobres e os agriculto
res. E não há razões para a comercialização não ser entregue aos particula-
res, afastando-se dela o Banco do Brasil. 

Da mesma forma, na política de preços-mínimos tcx:fo o esforço precisa 
ser feito para evitar a estatização do abastecimento. O custo da estatização 
tem sido exagerado para a sociedade. E para os consumidores, os subsídios 
são duvidosos. Os agricultores, quase sempre, perdem. Lucram a agroindús
tria, que deixa por conta do Governo o custo de carregar os estoques, e 
aqueles que têm informação privilegiada. 

Os elevados gastos da política de abastecimento precisam ser trans
formados em investimentos na agricultura. 

Os consumidores de baixa renda merecem atenção especial. As esti
mativas indicam que há cerca de 40 milhões de pessoas com problemas de 
nutrição. A solução permanente é dar-lhes acesso à renda, para que possam 
comprar alimentos, através do desenvolvimento do País e das políticas de 
distribuição de renda. No curto prazo, este caminho não funciona. 

Como as pessoas de baixa renda consomem arroz, feijão e mandioca, 
o Governo tem estimulado a produção destes produtos, mantendo, na déca
da de 80, preços internos superiores aos do mercado externo. A reação da 
oferta tem sido lenta, pelas razões mencionadas. Importações têm sido rea
lizadas, no caso do arroz e do feijão. Para o arroz, as importações têm sido 
exageradas, acumulando-se enormes estoques que, por sua vez, influen
ciam os agricultores a plantar menos. Com o espírito de beneficiar os con
sumidores, os estoques desses produtos são vendidos pelo Governo abaixo 
do custo. Acontece que todos os brasileiros os consomem e, por isto, as 
classes média e alta são beneficiadas, exagerando-se os gastos do progra
ma para limites insuportáveis. O caminho é idealizarem-se outras medidas, 
na linha do "food stamp" e merenda escolar. Mas incentivando a partici
pação de organizações informais, para se reduzirem os custos. Através da 
ação exclusiva do Governo não funcionará, porque a burocracia consumirá a 
maior parte dos recursos, além dos conhecidos incentivos à corrupção. 
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Defesa sanitária 

Contém atividades indelegáveis do Poder Público. As responsabilida
des precisam ser repartidas entre os Governos federal, estaduais e munici
pais. Estamos muito atrasados. Em conseqüência, os agricultores compram 
insumos de má qualidade; vendem produtos que podem afetar a saúde dos 
consumidores; e as exportações são prejudicadas, porque não atendem às 
exigências dos mercados dos países avançados. 

As exportações de frutas e hortaliças in natura chamam a atenção pe
la sua pequena expressão, quando é avantajado o desenvolvimento do mer
cado internacional. O Chile exporta por ano US$ 600 milhões; a Espanha, 
US$ 800 milhões; Israel, US$ 400 milhões; e o Brasil não ultrapassou US$ 
60 milhões anuais. As condições do meio-ambiente são excelentes. Nossa 
produção pode ser exportada para o Hemisfério Norte no seu período de In
verno. Na época de sua safra, ela pode ser encaminhada ao mercado inter
no, já que duas safras são possíveis por ano. Estamos deficientes em insta
lações portuárias, principalmente as de frio, e em instalações na área de 
produção. E os nossos empresários, com algumas exceções, não têm expe
riência na exportação desses produtos. 

O Serviço de Defesa Sanitária precisa de orçamento apropriado, ser 
independente e protegido da política partidária e do poder de grupos 
econômicos. Em contrapartida, é necessário que ele seja submetido à fisca
lização, em que organizações de produtores, trabalhadores e consumidores 
façam parte de um Conselho Fiscal criado para este fim. Mas, note-se que 
deve ser fiscalizado e não governado. 

Desenvolvimento tecnológico 

A agricultura moderna é baseada na ciência. O desenvolvimento tec
nológico é seu fundamento. 

Toda tecnologia relaciona-se com o meio-ambiente, incluindo-se nele 
os agricultores, trabalhadores e consumidores. Mas há tecnologias que são 
muito mais específicas quanto a local do que outras, no sentido de que pre
cisam ser geradas no ambiente dado, sob pena de não produzirem resulta
dos: novas cultivares é um exemplo; outras tecnologias têm aplicação mais 
geral, como máquinas e equipamentos, herbicidas e fertilizantes. Por isto, 
podem ser transferidas de um país para outro. Mas o Brasil, pelas suas di
mensões e variedades de ecossistemas, não pode abrir mão de ter um bem 
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desenvolvido sistema de geração de tecnologia. A perda econômica de não 
investir em pesquisa é substancial, como demonstram as elevadas trucas 
de retomo dos investimentos em pesquisas encontradas em estudos que 
vêm sendo feitos desde os anos 60. Elas são, sempre, acima de 300/o (Cruz 
et ai, 1982). 

A organização institucional da pesquisa brasileira é dividida em univer
sidades, instituições públicas especializadas em produtos, como o IBC e a 
CEPLAC, ou em regiões como INPA (CNPq) que realiza pesquisa na 
Amazônia e o Sistema Cooperativo de Pesquisa do Ministério da Agricultu
ra, liderado pela EMBRAPA. Este compõe-se da EMBRAPA e das insti
tuições estaduais, da órbia das secretarias de agricultura. Ao lado da pes
quisa do Governo está a da iniciativa particular que, no Brasil, ainda investe 
muito pouco em investigação. 

No mundo capitalista avançado o Governo é grande investidor em 
pesquisa agropecuária. Contudo, a iniciativa particular o iguala e mesmo o 
suplanta, se forem consideradas as pesquisas em máquinas, equipamentos, 
químicos (como agrotóxicos) e em biotecnologia. 

A lei da patente existente e a falta de uma lei de proteção de cultiva
res têm sido mencionadas como causas da alienação da iniciativa particular. 
Na realidade, há outras causas. No caso das multinacionais, que dominam 
os setores de agrotóxicos e de máquinas e equipamentos, elas já fizeram 
nos países avançados os investimentos em laboratórios e em outras facili
dades; dispõem, lá, de abundância de mão-de-obra especializada; não estão 
sujeitas às restrições de importações de insumos (comuns no Brasil), as 
quais encarecem os seus preços; e, finalmente, os incentivos governamen
tais - que dispõem, lá, na forma de deduções nos impostos - são mais 
atraentes. Estes fatores levam a pesquisa a custar mais barato no exterior 
do que aqui. O Brasil está maduro para discutir uma lei de patente e de pro
teção a cultivares que incentive maior participação da iniciativa particular na 
investigação agropecuária, aliviando, assim, os orçamentos do Governo. 

Os países avançados, além de contarem com instituições desenvolvi
das de pesquisa - públicas e privadas - investem somas vultosas em pes
quisa agropecuária. O setor público americano investe, anualmente, cerca 
de US$ 4 bilhões e o particular outro tanto ou até mais. Nos Estados Uni
dos, Canadá, Europa Ocidental e Japão os governos devem estar investin
do, por ano, acima de US$ 1 O bilhões. E não é por outra razão que suas 
agriculturas, além de superabastecerem as populações, estão dominando o 
mercado mundial de produtos agropecuários. 

Os investimentos do Governo brasileiro, depois de terem chegado a 
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cerca de US$ 300 milhões (EMBRAPA + outras instituições), caíram na dé
cada de 80. O pior aspecto é o desinteresse dos estados. O Sistema 
EMBRAPA não terá sucesso duradouro sem a participação dos estados, da 
iniciativa particular e das universidades. 

A agricultura comercial domina o cenário nacional. Há, contudo, no 
Nordeste, bolsões de agricultura tradicional que deverão permanecer assim 
por muito tempo. A pesquisa pública necessita ter dois conjuntos de priori
dades. Um deles para a agricultura moderna, que não difere, em essência, 
daquela dos pafses avançados. O outro conjunto, para a agricultura tradicio
nal. Os programas de pesquisa devem ser claros a este respeito. Optar por 
tecnologias intermediárias é um lamentável erro. Não servem a qualquer 
dos dois casos. 

Na pesquisa do Governo, o processo de escolha de dirigentes e a pe
netração de política são motivos de grande preocupação. As instituições 
estão caindo no descrédito da opinião pública. Basta notar que os movimen
tos reivindicatórios que fazem não encontram eco na sociedade. A ação de
vastadora dos governos estaduais, castrando seus orçamentos, não tem a 
menor repercussão e, por isto, não gera oposição de vulto. 

A lei agrícola prescreverá que os dirigentes, em todos os níveis rele
vantes, devam ser escolhidos por um conselho composto de representantes 
dos agricultores, trabalhadores, cientistas, agroindústria e do Governo, sen
do este minoritário. O conselho escolherá os dirigentes, fixará seus salários 
e os demitirá. Estabelecerá a política de pesquisas. 

No caso das universidades federais, o caminho é dar-lhes autonomia 
completa. Desvinculá-las do MEC. O Governo provê recursos ao Conselho 
de Reitores, sem qualquer regra de aplicação. Este fará a alocação entre as 
universidades, estabelecerá as normas de aplicação e cuidará da fiscali-

• 
zação numa primeira instância. A segunda instância seria a do TCU. Está é 
uma velha proposta. 

Para o bem da sociedade, a pesquisa precisa de independência de 
ação, orçamento adequado, laboratórios de boa qualidade, bem providos de 
insumos e de pessoal bem formado; necessita ser integrada aos agriculto
res, trabalhadores, agroindústrias e aos consumidores; e a integração com o 
exterior é fundamental. 

Desenvolvimento de tecnologia pressupõe a difusão de tecnologia. Há 
instituições públicas e privadas. No Ministério da Agricultura está a EM
BRATER, que lidera as instituições estaduais, as quais realizam trabalho 
junto aos agricultores, através dos escritórios locais. Além da EMBRATER, 
existem a CEPLAC, o IBC, o CATI (sistema paulista), o SENAR, etc. 
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A extensão do Governo está em crise. A razão principal é que a agri
cultura comercial de médios e grandes produtores, que domina a política 
agrícola, dela prescinde. Já dispomos de um bem desenvolvido sistema par
ticular de assistência técnica (Alves, 1988). 

A EMBRATER precisa ser reformulada. As bases da reformulação se-

riam as seguintes: 

a) a nível federal e estadual existirá pequeno corpo de funcionários en
carregado de prover treinamento, formar e supervisionar as várias 
organizações de pequenos agricultores, prestar contas, difundir as 
idéias e resultados e captar recursos; 

b) a nível operacional, acordos serão feitos com as associações de pe
quenos produtores, delegando-se-lhes a contratação dos técnicos, 
sua administração e demissão, dentro de regras estabelecidas no 
acordo (convênio). Com isto, a postura de "Senhor", existente entre 
os técnicos, será revertida para a de "Servidor", que é a correta para 
se solucionarem os problemas de pobreza; 

c) os dirigentes nos âmbitos federal e estadual serão escolhidos e de
mitidos por um conselho de representantes do Governo e das asso
ciações dos pequenos produtores. O público-meta são os pequenos 
produtores. Os investimentos do Governo Federal terão prioridades 
para o Nordeste, onde estão os problemas mais sérios de pobreza 
rural. Os técnicos contratados pelas associações residirão nas vilas 
e junto aos agricultores, tendo, porém, acesso à pesquisa e ao tre i
namento. 

Tecnologia poupa-produto 

Para que os benefícios da modernização cheguem aos consumidores 
em maior escala e o país melhore a capacidade competitiva no mercado ex
terno, é necessária a difusão da tecnologia poupa-produto, ou seja, aquela 
que evita os desperdícios entre a porteira do produtor e o consumidor. 

Destacam-se três conjuntos de investimento. 
O primeiro deles relacionado à infra-estrutura pública, em que o Go

verno participa de forma principal. Entre eles estão as estradas, portos e ae
roportos. No segundo grupo, ele participa junto com o setor privado, como é 
o caso do armazenamento. Mas o Governo precisa ser afastado da adminis
tração dos armazéns. Pode construí-los, mas serão, depois, arrendados à 
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iniciativa particular. E, finalmente, o terceiro grupo é da órbita exclusiva da 
iniciativa particular - a indústria de processamento de alimentos, já avança
da entre nós, mas que necessita desenvolver-se mais na área de congela
mento de frutas e hortaliças e continuar a crescer em todos os setores. 

Um problema sério, que leva a nossa agricultura a perder capacidade 
de competição, é o sistema de transporte baseado no caminhão, de peque
no e médio portes. A estrada de ferro é a base apropriada, bem como os 
caminhões de grande porte. Portos com capacidade de receber navios de 
grande calado são, também, importantes. Na conversão da dívida, prioridade 
convém ser dada a tais investimentos, em articulação com a participação da 
iniciativa particular, nos mesmos. 

Programa de irrigação 

Estudos têm indicado que, para balancear a oferta e a demanda de 
alimentos, fibras e energéticos, considerando-se as exportações, a irrigação 
necessita expandir-se em 3 milhões de hectares nos próximos dez anos. A 
produtividade da agricultura de sequeiro necessita crescer a 2°/o e a fronteira 
agrícola expandir-se a 1°/o ao ano (Alves, 86). 

A irrigação fundamenta-se em três modelos institucionais: 
a) O particular é aquele em que o projeto de irrigação, sua implantação 

e exploração são realizados pelo agricultor ou pessoa jurídica. O 
Governo financia o projeto ou participa acionariamente do empreen
dimento com ações preferenciais (FINOR). Tem custos menores, 
porque realizados em regiões que dispõem de infra-estrutura e por

que são escolhidas áreas em que o dispêndio na adução de água é 
menor. Quanto à extensão da área, pode ser de pequeno, médio ou 
grande portes, variando de menos de um hectare até milhares de 
hectares. Já existem projetos privados com áreas superiores a 20 
mil hectares. Predominam, contudo, os de portes médio (50 a 500 
hectares) e pequeno (menos de 50 hectares); 

b) a irrigação pública é aquela em que o Governo elabora e implemen
ta o projeto. Metade da área (atualmente 805) é destinada a peque
nos agricultores e outra metade aos "empresários", com áreas de 25 
a 50 hectares. 

Os pequenos agricultores recebem a instalação de irrigação 
do lote pronta; os empresários recebem apenas um ponto de àgua, 
sendo o restante por sua conta. A propriedade das instalações cole
tivas é do Governo; 
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c) o projeto misto integra o Governo e a iniciativa particular. O Gover
no constrói ou financia a construção da infra-estrutura, como repre
sa, estação de bombeamento, canal principal, e os empresários fa
zem o resto. As instalações construídas pelo Governo são vendidas 
aos empresários. O prazo de pagamento varia com as condições do 
empreendimento. 

Os projetos públicos e mistos devem concentrar-se no Nordeste e em 
póios. 

As finalidades deles, no Nordeste, são as seguintes: 
a) criar empregos para os agricultores das regiões deprimidas. Difundir 

a propriedaje particular, porque predominantemente se destinam a 
beneficiar os pequenos produtores e aqueles sem-terra; 

b) desenvolver as cidades de pequeno e médio portes. O projeto de ir
rigação cria, por hectare, um emprego a nivel de agricultor e outro 
na cidade. Desconcentra-se, assim, a urbanização; 

c) motivar a iniciativa particular a ampliar a irrigação, através dos proje
tos privados e mistos. O pólo de irrigação, pelas vantagens da 
aglomeração, reduz custo de insumos, propicia ambiente à mão
de-obra especializada e reduz custos de comercialização. Dá origem 
ao espírito de irrigação, que é importante alavanca de progresso; 

d) propiciar condições para que o Nordeste se transforme num grande 
exportador de frutas, hortaliças e sementes. A região tem condições 
de produzir US$ 2 bilhões destes produtos, sendo metade para ex
portar e metade destinada ao mercado interno. Aí está um caminho 
para colocar o Nordeste em condições iguais ou melhores do que as 
do Centro-Sul; 

e) é óbvio que a irrigação, por estar localizada nos vales dos rios, rea
locará a população nordestina As zonas desfavorecidas vão perder 
população para os pólos de irrigação. E a pecuária voltará a elas, 
repetindo-se o padrão que predominou no Brasil colonial. 

O projeto público deve limitar-se ao Nordeste e a menos de 200/o da 
área a ser irrigada no Nordeste. E convém ser ajustado ao espírito moderno, 
em que o paternalismo não é mais admitido. Aconselha-se a observação 
dos seguintes pontos: 

a) que seja fixada em cada projeto a área destinada a colonos. Atual
mente, não pode ser menos de 50°/o da área total. Limitar-se-á à 
área de emp~rios entre 25 e 300 hectares, por lote. Tanto para 
colonos como para empresários vale a· regra de que ninguém pode 
possuir mais de um lote; 
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b) os lotes de empresários serão vendidos em hasta pública. O edital 
especificará as condições de venda e de pagamento. O empresário 
adquirirá, também, determinada quantidade de água, a máxima pla
nejada para o seu empreendimento, pela qual pagará independen
temente de consumir menor quantidade. Se consumir mais, pagará 
pelo consumido. Pode-se dar prazo de até quatro anos para se atin
gir o limite de 1000/o da cota estabelecida, que corresponde ao 
perfodo de implantação do projeto. 

Há três tipos de pagamentos: da terra, da infra-estrutura comum 
e das despesas de manutenção. 

Os dois últimos traduzem-se em tarifas de água A tarifa de água de 
amortização da infra-estrutura repõe o valor da depreciação da infra-estrutu
ra comum, em 50 anos. Note-se que o Governo continuará proprietário dela: 
estação de bombeamento, canais principais, secundários e terciários, estra
das, rede elétrica e prédios de administração. É calculada dividindo-se os 
investimentos em infra-estrutura de uso comum, excluindo-se as escolas e 
postos de saúde, por 50. O valor encontrado é dividido pela superfície irrigá
vel, medida em hectares. Acha-se quanto cada hectare pagará anualmente. 
O irrigante contribuirá, por ano, com a importância correspondente ao núme
rode hectares irrigáveis que possui (ou tem direito a uso) multiplicado pelo 
valor atribuído a cada hectare. O pagamento pode ser feito em três parcelas, 
monetariamente corrigidas, com datas de vencimento estabelecidas de 
acordo com o calendário agrícola do projeto. 

As despesas de manutenção são apuradas considerando-se os gastos 
oom eletricidade, pessoal envolvido na administração do projeto, como 
bombeiros, eletricistas, engenheiros de operação, extensionistas, serviços de 
máquinas e equipamentos para manter os canais, estradas, rede elétrica e 
outros serviços 1X)rrelatos (prédios, etc.). As despesas de investimento na in
fra-estrutura comum já estão contadas na primeira tarifa calculada. 

As despesas para o ano são divididas pelo consumo de água anual 
ótimo do projeto (de acordo com estimativas feitas) e transformada em 
Cz$/m3 . Cada usuário tem medido a quantidade de água que consumiu. Es
ta quantidade é multiplicada pelo valor anteriormente encontrado, obtendo
se a tarifa que terá que pagar. Pode-se acumular o consumo de água em 
quatro meses e a tarifa correspondente será paga a cada quatro meses 
(monetariamente corrigida) se assim o indicar o calendário agrícola do proje
to. Também é possível o pagamento mensal ou semestral. 

Em dezembro, o Ministério responsável anunciará as tarifas de água 
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(as duas) que vigorarão para o ano seguinte e como serão pagas, inclusive a 
fórmula de correção monetária. 

No que respeita à terra há duas possibilidades. A terra pode ser adqui
rida. O prazo de pagamento será estabelecido projeto a projeto, bem como 
os juros. E a terra poderá ser arrendada (só para pequenos irrigantes), sendo 
o direito de uso assegurado ao irrigante. Os contratos estabelecerão as con
dições que os adquirentes ou os usuários terão que cumprir, sujeitando-se 
eles a multas anuais suficientes para induzí-los a não manterem a terra por 
motivos especulativos, ou seja, serão induzidos a produzir com a irrigação. 
Nos casos de pequenos irrigantes, o Governo constrói a infra-estrutura da ir
rigação do lote e pode ajudar a construir a casa. Esses valores são incorpo
rados ao preço da terra. Em cada projeto, o pequeno irrigante poderá ter 
prazo maior para pagar a terra e os juros poderão ser menores do que os 
dos empresários. O valor da terra é obtido somando-se todos os gastos de 
aquisição e os investimentos em infra-estruturas do lote, obtendo-se o valor 
por hectare. O direito de uso, por ano, é obtido aplicando-se a taxa de juros 
estabelecida para o projeto ao valor corrigido da terra Para este fim, a taxa 
de juros não pode ser inferior a 5°/o. No caso dos empresários, a terra só po
derá ser adquirida. Em cada projeto estabelecer-se-ão o prazo de pagamen
to e a taxa de juros, os quais serão parte do edital da hasta pública. 

Os projetos públicos serão administrados por associação de agriculto

res constituída para esta finalidade. Nos primeiros cinco anos o Poder Públi
co manterá um ou dois representantes no conselho diretor dessa asso
ciação. Os representantes do Governo não terão direito a voto, mas poderão 
vetar determinadas resoluções. O conselho diretor é formado por represen
tantes dos pequenos produtores e empresários. De preferência, deve ser 
formado quando do planejamento das obras. Ajudará a planejá-las, executá
las e a implantar e treinar os colonos. O conselho diretor escolherá um ge
rente e estabelecerá a estrutura que irá administrar o projeto. 

São funções do distrito (da associação): 

a) acompanhar e ajudar o planejamento, a execução e a implantação 
do projeto; 

b) administrar o projeto, incluindo-se a água; 
b) cobrar as tarifas. A tarifa de manutenção ficará com o conselho, pa

ra cobrir as despesas correspondentes. As outras duas são postas à 
conta da instituição que é responsável pelo projeto. O conselho po
derá cobrar taxa de administração para a tarifa de amortização da 
infra-estrutura de uso comum e as prestações referentes à terra; 
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c) assinar convênio com o Governo, pelo qual serão repassados os re
cursos públicos para assistência técnica e outras despesas, a fundo 
perdido, ou parcialmente a fundo perdido. O prazo de recursos desta 
natureza não pode exceder a cinco anos; 

e) promover a agricultura irrigada: tecnologia, mercados (insumos e 
produtos) e o associativismo; organizar os agricultores de modo a 
que se sintam donos do projeto; 

f) contratar, determinar salários, administrar e demitir o pessoal ne
cessário para o projeto: o gerente, bombeiros, engenheiros de ope
ração , eletricistas, extensionistas, burocratas de escritório, etc. 

Os projetos privados e os mistos devem predominar em todo o Brasil. 
Fora do Nordeste, apenas eles. E é necessário que a irrigação seja pensada 
como agricultura avançada. O equipamento de irrigação e de educação de 
água é apenas uma parte do processo. Pesquisa, mercados, informações 
tecnológicas, insumos modernos, pessoal especializado, sementes e ani
mais de alta produtividade são a parte mais importante. 

No que respeita ao Nordeste, é preciso apoiar os pólos não irrigados, 
como o de Barreiras, zonas como as de cacau . cana-de-açúcar. Balsas e 
Imperatriz. Eles estão, também, criando e desenvolvendo cidades de médio 
porte, capazes de desviar e absorver o fluxo migratório que existe, das zo
nas deprimidas para as metrópoles do Nordeste e Centro-Sul. Contribuem, 
assim, para uma urbanização descentralizada, sem os inconvenientes das 
megalópoles. 

Acresce-se, ainda, o programa de apoio ao pequeno produtor, que o 
ajudará durante a fase de transição que o Nordeste vive, dando-lhe oportu
nidade de emprego no meio rural. Embora seja impopular afirmar, é preciso 
reconhecer que a pecuária e o reflorestamento (com espécies adaptadas) 
são as atividades aconselhadas para as regiões desfavorecidas. Na medida 
em que a população migrar para os pólos (irrigados ou não). essas duas ati
vidades naturalmente tomarão conta das regiões em que a pecuária reinou, 
no passado. Exigirão áreas maiores e a pecuária não será muito tecnificada, 
a não ser para se proteger da seca. 

Os custos de irrigação são muito Vai · ~veis . porque dependem da in
fra-estrutura existente. Os projetos mistos e privado, em áreas de boa infra
estrutura, custam, a nível de agricultor. entre US$ 500 e US$ 2500 por hec
tare. Os públicos, se a terra elo empresário vier a ser vendida em hasta pú
blica e os empresários ocuparem pelo menos 50°/o da área irrigada, podem 
custar menos de US$ 6000. Sendo metade do custo com habitação, escola, 
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postos de saúde, armazéns, estradas, desmatamento e formulação do proje
to. 

Para a irrigação mista e privada e para os empresários dos projetos 
públicos é necessário estabelecer linhas de crédito especiais, que tenham 
prazo de carência e de vencimentos adequados. A correção monetária e os 
juros não devem ser diferentes da agricultura, em geral. 

Muito provavelmente a correção monetária será baseada num índice 
específico da agricultura, enquanto persistirem as atuais taxas elevadas de 
inflação. 

Outro programa importante para a agricultura irrigada e de sequeiro é 
o investimento em calcário e fósforo. Requer. também, linha especial de 
crédito: prazo, carência, correção monetária e taxas de juros adequados. 

Reforma Agrária 

A reforma agrária padece de uma discussão paradoxal e pouco escla
recedora. 

Imagina-se existir um proletariado rural numeroso, pronto a se mobili
zar numa luta intensa contra o latifúndio e a favor de um ideário que perde 
substância no Mundo inteiro. 

Pela forma como a questão tem sido tratada, houve uma mobilização 
dos segmentos contrários a ela, financiada tanto com recursos urbanos co
mo do meio rural. Esta mobilização deu origem à UDR. 

A modernização da agricultura, a industrialização do País e a dimi
nuição da população rural, ao lado da expansão da fronteira agrícola, reduzi
ram a pressão sobre a terra e fizeram com que a mobilização da população 
rural se tomasse pouco provável, exceto em alguns focos de tensão, os 
mais sérios ligados à mineração. 

A forma de conduzir a discussão, colocada em termos de luta de clas
ses, provocou reação desfavorável da burguesia urbana, que tem todos os 
motivos para apoiar uma reforma agrária do tipo capitalista. As burguesias 
rural e a urbana, amedrontadas pelo estilo da discussão, derrotaram a pro
posta de reforma agrária, dita progressista, no Congresso Nacional. 

Centrou a discussão na questão da desapropriação com a indenização 
em títulos da dívida agrária. Ora, o endereço é óbvio: as propriedades produ
tivas, especialmente as do Centro-Sul. Essas propriedades têm infra-estrutu
ra de grande valor. Acomodam, por isto, muito mais facilmente os sem-terra. 
Mas a desapropriação delas e o assentamento de agricultores desprepara-
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dos terá, no curto prazo, impacto negativo dramático na produção agrícola 
nacional. Associada a este fantasma que amedronta a urbis e aqueles que 
empregam os trabalhadores (os quais responderão à alta dos preços agríco
las através de reinvindicações salariais) está a integração da propriedade 
moderna ou em processo da modernização ao capitalismo industrial e finan
ceiro, seja ela a pequena, a média ou a grande propriedade. Inviabilizou-se, 
assim, a desapropriação da propriedade produtiva na nova Constituição. 

Os preços da terra estão muito baixos no Brasil. 
A desapropriação não negociada não faz sentido. Aliás, mostrou-se in

viável. Pondo-se de lado a propriedade produtiva, dotada de infra-estrutura e 
bem localizada, o valor da terra pesa muito pouco no programa de assenta
mento. Sendo assim, não há porque não pagar a terra à vista ou, então, ne
gociar os títulos da dívida agrária com quem for desapropriado, ofertando-lhe , 
sobrepreço para compensar o deságio que há no mercado. 

Ainda está em tempo de se estabelecer imposto regressivo sobre a 
terra improdutiva, dando oportunidade ao dono da propriedade de negociar 
parte da propriedade (a ser determinada) em troca de isenção (mesmo que 
parcial) do imposto que incidirá sobre a outra parte. Os proventos do impos
to territorial serão destinados ao programa de reforma agrária. 

Os dados da estrutura agrária nordestina, e por estarem lá a maior par
te da população e da pobreza rural brasileira, sugerem que o Nordeste deve 
ser a região escolhida pelo Governo Federal para a reforma agrária. Nas 
demais regiões, a reforma agrária será financiada pelos governos estaduais 
e municipais. Os programas públicos de irrigação serão de grande valia à re
forma agrária, bem como a existência de grandes vazios demográficos na 
'Bahia e no Maranhão, que têm clima e infra-estrutura de solos mais favorá-
veis. 

E aconselhável evitar-se a reprodução das estruturas agrárias do Cen
tro-Sul e do Nordeste na Região Amazônica. Uma taxação regressiva sobre 
a propriedade E!Vitará esta repetição, sem a necessidade de desapro
priações, a não ser em casos especiais. 

Nas demais regiões do Brasil, a reforma agrária convém ser muito limi
tada e, novamente, o imposto regressivo será instrumento principal a ser 
usado. Esta opção reduzirá muito a reação negativa da burguesia da região 
rica do Brasil, a qual tem grande influência sobre o Governo. 

A execução do programa de assentamento precisa ser feita pelas as
sociações dos agricultores que estiverem sendo assentados. Convênios 
serão celebrados com elas, atribuindo-se-lhes a responsabilidade de contra-
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tarem a assistência técnica e os outros serviços necessários. Os col,onos 
serão assentados por essas associações nos lotes escolhidos, a disciplina 
mantida e o relacionamento com bancos e o mercado conduzidos até o pon
to em que a associação passa a tomar o empréstimo em nome dos colonos. 
Os recursos a fundo perdido ou subsidiados perdurarão, no máximo, por cin
co anos. Neste prazo, o assentamento deve ser considerado emancipado 
pelo Governo. O papel do Governo, desde o início, é o de supervisionar e 
fiscalizar. É claro que haverá muitos problemas com tais procedimentos: bri
gas entre os agricultores, desvios de recursos e outros males que são pró
prios dos homens. Mas os problemas serão resolvidos pelos agricultores. A 

. presença do Governo cria outros problemas e não impede estes. 
É preferível dividir em núcleos os assentamentos em que o número de 

agricultores ultrapasse a 200, criando-se uma associação para cada núcleo. 
Será papel do Governo, também, treinar os técnicos da assitência téc

nica que forem contratados pelas associações. 
Num primeiro momento não é necessário acontecer aumento substan

cial da produção. Aliás, qualquer aumento terá importância, porque antes a 
terra era improdutiva. A preocupação excessiva com produtividade, para 
demonstrar que os assentados são bons agricultores, exagerou os gastos, 
sejam eles em extensão rural, sejam em capital físico, sejam em custeio da 
produção. Esta posição não significa que se deve deixar os agricultores do 
programa ao relento da tecnologia. É necessário estimulá-los e fazê-los sen-

tir a necessidade de se modernizarem. Entretanto, o caminho a seguir e 
os cronogramsa serão determinados por eles. 

A reforma agrária reduzirá a disponibilidade de mão-de-obra assalaria
da e, portanto, contribuirá para o aumento dos salários. Esse aumento é im
portante para estimular ainda mais a modernização da agricultura. 

O tamanho do estabelecimento segue a definição clássica, ou seja, é 
tal que provê emprego para a mão-de-obra da família. 

Os pequenos agricultores da reforma agrária vão enfrentar muitos pro
blemas, sendo o principal deles a competição com a agricultura moderna, 
nos mercados brasileiros e do exterior. Contudo, é preciso notar que antes 
eles recebiam salários muito pequenos. No Nordeste, menos de 1 /4 do salá
rio-mínimo. Vão melhorar. A geração seguinte terá mais ambição. Requer-se 
que esteja melhor preparada para a agricultura moderna e, por isto, a escola 
primária é altamente relevante nos assentamentos. É claro que existirá forte 
tentação para vender a terra ou o título de uso. Só as associações podem 
resolver o problema. Dentro de certos limites, não há porque não se permitir 
a negociação dos títulos, demonstrada a falta de vocação do agricultor. É 
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importante notar que se dá oportunidade ao produtor sem-terra. Não se po
de obrigá-lo a ser bem-sucedido. Alguns vão voltar a ser assalariados do 
meio rural ou do meio urbano. Não há nada de errado com isto. 

Há tempo, ainda, para uma discussão racional sobre reforma agrária, 
dentro da ótica do bem-estar rural e urbano. Mas é necessário entender que 
o linguajar de lutas de classe não é oportuno. Pelo contrário, fará a reforma 
agrária perder apoio de todos os setores da vida nacional. Além disto, ela é 
prioritária para o Nordeste e a aquisição de terra será negociada, sempre 
que possível. 

Amazônia 

As discussões sobre a Região Amazônica, para explicar a sua evo
lução, atribuíram a predominância ao meio ambiente e não ao mercado. Há 
razões históricas para esta opção. Afinal de contas, a região é tão velha 
quanto o Brasil e não foi, até aqui, capaz de abrigar grande população, a 
~speito da grandeza do seu território. Há muitas razões: a pobreza das ter
ras, as doenças tropicais, as dificuldades de construir infra-estrutura, as 

,J 

enormes distâncias, a inexistência de tecnologia e a falta de conhecimentos. 
Mas há novos sinais no horizonte. Lá se localiza uma população esti

rY;lélda em 7,7 milhões em 1985, que cresce a taxas muito elevadas ao Oes
te e ao Sul dela. Rondônia é o Estado mais notável. As descobertas de re-... 
servas minerais e de gás estão atraindo migrantes em grande número. Os 
que lá estão e os que chegam necessitam ser alimentados. É dispendioso 

.' I 

importar alimentos do Centro-Sul e do exterior. Portanto, a demanda pela 
produção local atinge níveis altos. E o sinal da dominãnda já está se rever
t~do: do mercado para o sistema produtivo. Ou seja, os mercados urbano e 
r~ral lá existentes atrairão a agricultura moderna, que é diferente da tradi
cional: a agricultura ribeirinha que é complemento alimentar à pesca e à ca
ç~. Será baseada na ciência, em insumos modernos e voltada para produzir 
excedentes. E será comandada pelo mercado e não pelas necessidades 
afJmentares do agricultor e de sua família. 

As normas de exploração da Região Amazônica foram estabelecidas 
ao tempo em que o pensamento era dominado pela ótica do meio ambiente. 
E~as não se adaptam à agricultura moderna. Já estão e continuarão a ser 
desobedecidas, se não forem reformuladas para se ajustarem à agricultura 
niodema, que é comandada pelo mercado. O mercado é mais forte do que 
os nossos desejos de preservar a Amazônia. Temos que entender sua lógica 
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e, a partir dela, proteger o meio ambiente. As medidas de caráter policial 
terão pouco ou nenhurr: efeito. 

Há reg4lamentos e políticas contraditórias: 
a) é natural que se estimule e se proteja o garimpeiro, evitando-se, 

tanto quanto possível, a tecnologia de empresas, que é intensiva em 
capital. Esta opção aumentará o número de garimpeiros e a neces
sidade de alimentá-los. Atrás do garimpeiro sempre veio a agricultu
ra. 

b) a nomia pela qual só se pemiite desmatar 50°/o da área da proprie

dade leva à maior dispersão da agricultura, devastando-se áreas e 
exigindo dispêndios maiores em infra-estrutura. A agricultura mo
derna tem, portanto, incompatibilidade com esta nomia e, provavel
mente, também o combate às endemias, como malária, e outras 
doenças tropicais. Dificilmente as proibições serão obedecidas. Por 
que não as refomiular em favor de reseNas coletivas? Ou, então, 
permitir-se nas áreas de sistemas ecológicos mais estáveis um coe
ficiente menor? 

c) teme-se a penetração da pecuária bovina. Ela sempre acompanhou 
os mineradores. Ainda mais agora, que está sendo expulsa do Cen
tro-Sul, como conseqüência do encarecimento da terra. Inevitavel
mente se deslocará para a Região Amazônica; 

d) a Região Amazônica já é bastante urbanizada e a população urbana 
tenderá a crescer ainda mais. Além disto, a população rural decres
ce no Brasil. E, assim, não há como evitar a penetração da agricul
tura mecanizada nos sistemas ecológicos adaptados a ela. E pela 
sua mão vem a tecnologia bioquímica. Aliás, a agricultura moderna 
reduzirá a necessidade de devastação da floresta, porque exige me
nos área para se obter a mesma produção. 

Como a Região Amazônica é distante dos principais mercados do 
Centro-Sul, ela não pode prescindir da agroindústria, que fabrica os insumos 
modernos e processa a produção. 

A vantagem comparativa da região é para abastecer os seus mercados 
que estão em expansão. Não tem condições de competir nos mercados do 
Centro-Sul, a não ser quando se subsidiam os transportes. Tais subsídios 
precisam ser evitados. Aliás, a retirada de todos os subsídios reduzirá a de
vastação da floresta. É uma medida muito mais efetiva do que as proibições 
e aquelas de caráter policial. 

Não temos a pret~nsão de ir além dos pontos levantados. Julgamos, 
contudo, que a Amazônia precisa ser estudada dentro da ótica da dominân-
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eia do mercado. Para isto, é melhor adotar-se atitude mais pragmática e 
elaborar um plano de agricultura para a região, aceitando o pressuposto da 
agricultura moderna. Não expresso aqui um sentimento. Prefiro, até, que a 
exploração da região, além do nível atual, fique para o futuro, depois de 
mais profundarr:e nte conhecida. As forças do mercado não vão esperar por 
isto. Por isto, os homens da ciência e do Governo devem antecipar-se aos 
acontecimentos. 

Área fiscal 

A taxação que incide sobre a agricultura é muito elevada. É de nature
za indireta e, por is.to, não se reflete corretamente nas estatísticas. O setor 
não tem como repassar aos consumidores os custos dos impostos, como os 
que já incidem ou virão a incidir sobre o trabalho, o ICM e uma miríade de 
outros impostos. 

Mais devastador é o efeito dos impostos indiretos, como taxa de câm
bjo sobrevalorizada, confisco cambial, proibições ou restrições de expor
tações e tabelamentos de produtos alimentares e venda de estoque do Go
verno abaixo dos preços de mercado, para derrubá-los no período de safra. 
Seria aconselhável que os impostos indiretos fossem eliminados e ~ubsti
tuídos pelo Imposto de Renda e pelo Imposto Territorial Regressivo Contra a 
Propriedade Improdutiva. O ICM seria cobrado diretamente aos consumido
res, nos supermercados e nas lojas que vendem alimentos. Seus efeitos se
riam, assim, muito mais transparentes. 

O Governo dispende, na chamada função agricultura, vultosa soma de 
recursos. Parte deles são subsídios ao setor álcool-açúcar, ao trigo e ao cré
dito rural. As camadas beneficiadas pertencerr: às classes média e alta. 
Pouco chega aos pobres. Os subsídios que beneficiam as duas primeiras 
camadas precisam ser cortados e uma fórmula precisa ser procurada para 
beneficiar os consumidores que pertencem à pobreza absoluta. 

Nos campos, os subsídios não beneficiam a maioria dos agricultores 
pobres. 

É acons.elhável o corte de subsídios em favor de programas de inves
timentos, como pesquisa, extensão, irrigação, calcário e fósforo, e conser
vação de solos. 

A escola primária é outra área a ser beneficiada. A agricultura moderna 
tem seu avanço dificultado onde medra o analfabetismo. Da mesma forma, 
os programas de saúde são muito importantes. 
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Ministério da Agricultura 

O Mlnlstórlo d Agrlcultur s r tr nsform do no único ministério dos 
grlcultoros. As tlvldados d melo amblont o do b st cimento sor o rotl· 

das do s u mblto d ç o. 
M s o Ministério da Agricultura necessi te st r prosente nos conselhos 

que existirem sobre o ssunto. Precisa, ser o responsável por toda a polítlca 
grlcola, mesmo que o Govorno queira ter m Is um ministério na tese da 

execuç o. 
O Ministério da Agricultura necesslt de opções claras e. assim. enun· 

clá·las. Entre elas st o: 
a) um programa p ra modernizar a agricultura e 
b) um programa para ajudar os pequenos agricultores ainda sem con· 

dlções de participar do processo de modomlzaçêo. 
Os dois programas terão orçamentos próprios e bem doflnldos. 

Além disto, cuidará de: 
a) programas de serviços, como defesa sanitária, pesquisa e extensão 

rural, e 
b) formulação da poHtlca agrícola e sua administração: preços-mrnl· 

mos, administração de estoques (aquisição, manejo e venda) poHtl· 
ca comercial. Terá voz ativa na política de crédito rural e de expor· 
tações, tanto na formulação como na execução. 

CONCLUSÕES 

1. A agricultura moderna está definitivamente Implantada no Brasil e a 
polftlca agrlcola precisa estimular o seu crescimento. A agricultura moderna 
é multo semelhante à Indústria, fortemente vinculada aos mercados de pro· 
dutos e de insumos e ao mercado externo. Por Isto, multo afetada pelas 
polftlcas macroeconômicas. A instabilidade dos preços, taxas de juros, poH
tlcas de exportação e taxas de câmbio, para dar alguns exemplos, a Influen
ciam profundamente. 

2. No âmbito da agricultura moderna cabem determinadas ações do 
Governo, como investimento em pesquisa agrícola e em extensão rural para 
os grupos de pobreza. Investimentos na Infra-estrutura de transportes, co
municações, portos, aeroportos e Informações de mercado. Apoiar os pro· 
gramas, como o de irrigação, e o financiamento da aplicação de calcário 
e fósforo para recuperação de solos; e a conservação de recursos naturais. 
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3. No qu dll r p lto r forrn ugn'lrl , 1 d v r prlorltÃrl no 
Nord to x cutAd , nlv 1 do nt m nto, pel o ocl çõ d norl· 
cultoros. D ve-se vlter a roproduç o d trutur grárln do r to do Br li 
na A glêo Am zônlc . Lá, como no C ntro·O to, no Norde t , no Sudosto 
o no Sul, um Imposto terrltorl 1 rogr Ivo qu nto à proprl d d lmprodutlv , 
dequ d monto pllc do, ó ln trumonto v Ileso p r corrigir o dl torçõo 

oxlstontos. 
4. No p ss do, o m lo mblonto comandou produç o d Regi o 

Amazônica. Hojo ó o morcado quo comanda o, por 1 , virá a agrlcultur 
modoma. É melhor estudar sorlamonto a quost o o n o fech r o olhos a 
uma roalldade quo ai ostá. Medidas de carátor pollclal n o proteger o o 
molo ambiento. A retirada dos subsidies é mais eficiente. 
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Debate e comentários 

Moderador : Cassio Luisem 

Comentários aos trabalhos de Fernando Homem de Melo e Eliseu Alves 

Dr. Cassio Luiselli 

n 

Quero agradecer aos palestrantes suas excelentes apresen
tações. 

Acredito que as colocações do Dr. Fernando Homem de Melo e do Dr. 
Eliseu Alves foram muito interessantes e marcam cenários, restrições e, so
bretudo, dilemas muito delicados para a economia brasileira e para a eco
nomia setorial. Estas colocações vão certamente estimular muito as dis
cussões que teremos agora. Solicitaria aos participantes que formulassem 
as perguntas identificando o palestrante ao qual elas são féitas. 

Com a palavra Dr. Cesar Williams 

Dr. Cesar Williams 

A pergunta é para o Dr. Fernando Homem de Melo. Gostaria de per
guntar se estes cenários, o do milagre ou qualquer outro, levam em conside
ração o problema da negociação da dívida externa, ou se todos consideram 
a situação de status quo. Neste mesmo sentido, gostaria de saber se a crise 
energética se projeta nestes cenários para a próxima década. 
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Prof. Fernando Homem de Melo 

Os cenários levam em conta a situação da dívida externa brasileira no 
momento em que o trabalho original foi realizado pelos economistas Wins
ton Fritsch e Eduardo Mediano, da Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Projetam em um modelo macroeconómico a economia brasileira, dada a si
tuação da economia internacional, em dois cenários. Um cenário, que eles 
chamam realista, e um cenário, chamado otimista. O cenário realista é um 
cenário de crescimento da economia mundial de 3°/o ao ano, aproximada
mente, e o otimista, de 4°/o. No meu trabalho, só tomei o cenário realista. 
Eles têm algumas outras hipóteses sobre economia internacional, sobre a 
taxa de câmbio, dólar americano vis-a-vis outras moedas. Com relação à dí
vida externa brasileira, é a situação no momento em que os cenários esta
vam sendo idealizados. Com relação à crise energética, não há nenhuma 
colocação nesses modelos. Não há nada a respeito de maior ou menor in
tensidade do programa energético brasileiro, nada além daquilo que vinha 
ocorrendo em meados desta década. 

Dr. Cassio Luiselli 

Com a palavra o Prof. Guilherme Dias 

Prof. Guilherme Dias 

A pergunta é para o Dr. Eliseu Alves. Eu gostaria de discutir a parte re
ferente à irrigação. Nessa experiência com irrigação, nesses quatro ou cinco 
anos de esforço mais sistemático de organização e investimento no setor, 
nestes projetos, fica uma avaliação otimista também da questão tecnológi
ca. Da mesma forma que o investimento na EMBRAPA produziu um saldo 
positivo de desenvolvimento de uma tecnologia adaptada às condições bra
sileiras, até que ponto dispomos de um sinal positivo de melhores índices 
de produtividade na irrigação no Nordeste? 

Para justificarmos estes investimentos usados em um determinado se
tor é fundamental ter uma idéia de que a produtividade pode crescer. Há 
evidências de crescimento de produtividade no caso da irrigação nos proje
tos do Nordeste? 

Dr. Eliseu Alves 

As produtividades dos projetos de irrigação administrados pelo poder 
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público eram extremamente baixas, não tanto pela falta do conhecimento 
tecnológico, mas pela forma pela qual o poder público os administrava. As
sim, ficou a tradição de que estas produtividades eram baixas. Hoje, entre
tanto, após a privatização destes perímetros, as produtividades mudaram 
muito. 

Vamos tomar o caso dos grãos e, entre eles, o arroz. Os rendimentos 
estão crescendo nas lavouras dos pequenos produtores. Há muitos peque
nos produtores com rendimentos de 7 a 8 mil kg/ha. Podem obter 6 mil kg 
em uma safra e 4 mil em uma segunda safra, totalizando os 10 mil kg. No 
caso do feijão, está-se atingindo facilmente 2.400 kg. Não há, portanto, um 
problema tecnológico, porquanto estes 2.400 kg/ha são uma média de um 
perímetro. 

Entretanto, no que diz respeito às hortaliças, a pesquisa brasileira está 
ficando para trás, apesar de toda a transferência de tecnologia de Israel, da 
Califórnia e da Flórida para o Brasil, neste setor. Acredito que, em con
seqüência da pressão que os produtores do Nordeste estão fazendo sobre a 
EMBRAPA e sobre as instituições, todos estes órgãos venham a se adaptar 
e a responder esta pressão e demanda por tecnologia. 

Esta tecnologia é perfeitamente transferível e adaptável às condições 
do Nordeste. Tomamos o caso da Maísa, por exemplo. Esta empresa trans
feriu tecnologia de Israel e aumentou a produtividade de melão de 30 para 
40 e até 50 t/ha. Fica faltando um pouco de sintonia fina nesta tecnologia. 

Não há um gargalo tecnológico no momento. Mas a questão é como 
fica a tecnologia no futuro. Há que se investir muito na tecnologia, porque 
se isto não ocorrer, o país não terá condições de gerar a chamada tecnolo
gia específica para cada local. Os ganhos da tecnologia imputada, sem 
adaptação, são pequenos. Para realizá-los é preciso investir em pesquisa. 

Dr. Cassio Luiselli 

Com a palavra Dr. Ricardo Alves da Conceição. 

Dr. Ricardo Alves da Conceição 

A minha pergunta é para o Dr. Fernando Homem de Melo. A política 
do governo tem uma linha mestra que consiste em reduzir subsídios credití
cios, na redução de dispêndios públicos .e, também, em uma linha de libera
lização do mercado. Todos os instrumentos têm sdo ativados procurando 
seguir esta linha e cumprir esta proposição de trabalho. Nestes cenários de 



desenvolvimento da próxima década, no tocante aos instrumentos financei
ros deveríamos continuar a trabalhar com os instrumentos tradicionais ou 

' 
teríamos que pensar em ativar novos instrumentos? 

Prof. Fernando Homem de Melo 

Tenho a concepção de que o próprio setor agropecuário teria que ter 
seus próprios instrumentos creditícios, desde que possamos trabalhar com 
uma inflação baixa. Com uma inflação de 30°/o ao mês, o financiamento 
agrícola é inviável. Um esquema viável de financiamento apareceria com 
uma inflação mais baixa. O procf utor poderia usar recursos próprios. Nessas 
circunstâncias o governo deveria ficar muito mais na comercialização, com 
estoques reguladores, EGF, AGF e crédito de investimento de longo prazo. 
E deixar à agricultura, com recursos próprios, praticamente toda a tarefa de 
finanr:iar o custeio. 

Com esses planos sucessivos, em particular com o que ocorreu no 
Plano Verão, a política se desarrumou. Ela está sendo rearrumada agora, 
quando, pelo menos na minha interpretação, se colocou ordem na questão 
dos preços de vendas dos estoques, que passaram a ter correções predefi
nidas e quinzenais. Resta agora uma reforma na política de preços mínimos. 
A ligação entre os preços de intervenção e os preços mínimos ainda pode 
ser aperfeiçoada, vinculando os preços de intervenção mais diretamente a 
preços mínimos e não àquela média histórica, como é hoje definida, dos úl
timos 60 meses. Em segundo lugar, precisamos usar um pouco mais o con
ceito de preços plurianuais, como foi proposto no Plano de Metas, feito há 3 

anos. Hoje, temos, a cada ano, no mês de agosto, o entrechoque entre o 

ministério da Fazenda e as lideranças agrícolas, tais como Roberto Rodri
gues e Alysson Paulinelli , um entrechoque que, de certa maneira é muito 
produtivo, mas que, talvez se tome desnecessário, com uma inflação baixa 
e o passar do tempo. É preciso introduzir o conceito de preços mínimos plu
rianuais e realizar ajustes apenas quando as condições de oferta e demanda 
tomarem esses ajustes absolutamente necessários. 

Dr. Cassio Luiselli 

Passo a palavra para Dr. José Emílio Araújo. 



81 

Dr. José Emílio Araújo 

Fiquei contente com as palestras desta manhã que mencionaram a 
questão ecológica. Vamos ter, no futuro, muita mudança da pecuária para 
as lavouras. Nesta mudança está a minha preocupação com os aspectos 
ecológicos. Fico preocupado com a colocação do Dr. Eliseu Alves, quando 
diz que o aumento de área, na fronteira agrícola, vai se processar na região 
amazónica, sem uma preocupação com região o aspecto ecológico. Hoje, há 
soluções para ocupar parte da Amazônia com exploração agrícola, se respei
tarmos os sistemas de produção. Há a possibilidade de estudar o sistema 
agrossilvopastoril e o sistema agroflorestal. A EMBRAPA transformou o 
UEPAE de Manaus em Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia. O 
próprio llCA desenvolveu quase 20 anos de pesquisa nos aspectos agrossil
vopastoris. 

Peço ao Dr. Eliseu Alves dizer como vê essa orientação do centro de 
pesquisas dar um depoimento desse impacto no sistema agroflorestal na 
própria utilização da mata amazônica. 

Dr. Eliseu Alves 

A verdade é que o Brasil está ocupando a Amazônia. Esta é uma rea
lidade. Em 1984, em um trabalho que fiz, procurei mostrar que o país teria 
muito mais a ganhar aumentando a produtividade aaui no Centro-Sul. 

Hoje, a Amazônia Legal tem cerca de 15 milhões de habitantes, uma 
população igual à do Chile. Quantos anos levou para que estes 15 milhões 
cortassem as florestas chilenas? O potencial de cortadores de lenha é muito 
grande e o potencial de polícia florestal é muito pequeno. Pode-se dizer que 
a densidade populacional é diferente, mas há outros problemas. Em primei
ro lugar, há atNidade de mineração em todas as áreas da Amazônia. Atrás 
da mineração, quem conhece a história do Brasil sabe, vem o boi e depois a 
lavoura. Em segundo, há uma tendência clara na sociedade brasileira contra 
a agricultura moderna na região amazônica. Se prevalescer esta tendência a 
demanda por área crescerá extraordinariamente, se os rendimentos forem 
baixos. 

É preciso destacar este ponto. Esse movimento contra a agricultura de 
alta produtividade na Amazônia é essencialmente um movimento a favor de 
derrubar a floresta. Este movimento é agravado pela exigência do pessoal 
da área do meio ambiente que requer uma reserva de 50°/o de floresta em 
cada área explorada. Depois que esta área estiver explorada, será impossí-
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vel evitar que O? outros 50°/o sejam efetivamente preseNados. Além do 
mais, combinando as duas coisas, a ocupação de áreas terá que ser muito 
maior para deixar 50°/o da área inexplorada em uma propriedade com tecncr 
logia de baixo rendimento. 

Se a agricultura for de alta produtividade não haverá o interesse em 
abrir tanta área assim, pois uma área relativamente menor poderá prover o 
sustento do mesmo número de habitantes. Se realmente as pessoas estão 
falando seriamente em preseNar a Amazônia, a primeira grande medida de
verá ser aumentar a produtividade da agricultura do Centro-Oeste e do Cen
trcrSul, tornando a produção da Amazônia desnecessária, para o mercado 
também aqui do Sul. A segunda providência seria conscientizar o pessoal 
que está estudando a tecnologia da região de que é necessário optar por 
uma tecnologia de alta produtividade para não ter que explorar demais a re
gião. 

Vamos ter que escolher os ambientes ecológicos mais estáveis da re
gião amazônica e nesses ambientes ecológicos t~abalhar com a agricultura 
de elevada produtividade. 

Dr. Cassio Luiselli 

Pela ordem, a palavra está com a D~ lgnez Vidigal Lopes. 

Drª lgnez Vidigal Lopes 

Estamos falando em modernização da agricultura. Estamos falando 
também de perspectivas de aumento da produção no futuro. Minha pergunta 
é para o Prof. Fernando Homem de Melo. É possível modernizar a agricultu
ra, aumentar a produtividade, sem fazer uma mudança muito grande na li
nha de liberação dos mercados, principalmente de exportações? É possível 
absoNer esta produção excedente, gerada pela modernização e produtivida
de, sem acúmulo de estoques? Principalmente agora que a agricultura co
mercial começa a produzir excedentes? 

Prof. Fernando Homem de Melo 

Esqueci de mencionar, no final de minha exposição, duas recomen
daÇões. A primeira é a questão da tributação agrícola e a segunda é a da li
beração dos mercados agrícolas. Os mercados agrícolas mais livres incluem 
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tanto o mercado interno quanto o mercado das exportações. Para as expor
tações, as condições melhoraram muito, com as resoluções dos dois últimos 
anos. Entretanto, uma coisa que piorou muito foi a questão da tributação. 

A Constituição nada trouxe de melhoria e inovação na área tributária 
da agricultura, ou seja, permanece uma tributação pesada, indireta, sobre 
produção e consumo de produtos alimentares e produtos agrícolas, sejam 
produtos comercializados e consumidos no mercado interno, sejam aqueles 
destinados à exportação. Não se mudou nada com a Constituição; em al
guns aspectos, piorou. Agora começa a haver uma dupla tributação através 
dos insumos, que passam a ser tributados. Os estados, com voracidade fis
cal muito acentuada, passam a tributar insumos de uma maneira muito in
tensa. Isso, dadas as características da agricultura e do processo inflacioná
rio, significa uma dupla tributação. Se não olharmos isso com atenção, va
mos caminhar na direção de perder competitividade no mercado internacio
nal. Isso, aliado à sobrevalorização do câmbio, agora falando no curto prazo, 
falando no que ocorreu do Plano Verão para cá. Usando a taxa de câmbio 
de paridade, descontada a inflação norte-americana, estamos com uma de
fasagem cambial ainda de 18,5°/o. A defasagem cambial de 18,5°/o e o au
mento na tributação agrícola, hoje, estão desempenhando o mesmo papel 
que, antigamente, desempenhavam as restrições físicas nas exportações. 
Esse é o nosso grande problema dos dias de hoje. 

Dr. Efiseu Alves 

Gostaria de fazer uma pergunta ao Prof. Fernando Homem de Melo. 

Dr. Cassio Luiselli 

A pergunta pode ser feita. Prossiga Dr. Eliseu. 

Dr. Eliseu Alves 

O Prof. Fernando Homem de Melo re1 eriu-se à necessidade de liberar 
as exportações agrícolas. Eu gostaria de saber como estão os entraves bu
rocráticos às exportações na área da agricultura. Como estão estes contro
les administrativos? E com estão os entraves burocráticos nas exportações 
de frutas e hortaliças? Os que atuam neste setor reclamam muito sobre a 
falta de agilidade no processamento burocrático. 
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Prof. Fernando Homem de Melo 

Com as recentes resoluções do CONCEX (Resoluções Nº 15), o con· 
trole adminis~rativo diminuiu. A soja brasileira hoje não tem maiores res· 
trições na exportação. Quanto à burocracia mesmo, à papelada e aos ca· 
rimbos, ela diminuiu. Foi bastante simplificado. Mas há um vasto campo pa· 
ra conquistar nesta área, há muito a ser feito ainda. 

Dr. Cassio Luiselli 

Com a palavra Dr. Pedro Camargo Neto, da Sociedade Rural Brasilei-

ra. 

Dr. Pedro Camargo Neto 

Minha pergunta é para o Prof. Fernando Homem de Melo. O Senhor 
mencionou que os instrumentos de política agrícola de curto prazo, tais co
mo os preços mínimos e os preços de intervenção, foram a razão do relativo 
sucesso da política agrícola nos anos 80 e que haveria a necessidade de 
desenvolver instrumentos de política agrícola de médio prazo, tais como • 
pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos. Especificamente, quais 
são os instrumentos a serem desenvolvidos e como devemos encaixar o 
papel do estado de forma a se harmonizar com o papel do setor privado? 

Dr. Benedito Rosa do Espírito Santo 

Senhor moderador, tenho uma pergunta no mesmo sentido da pergun
ta feita pelo Dr. Pedro Camargo Neto. Posso fazê-la agora? 

Dr. Cassio Luiselli 

Prossiga, Dr. Benedito. 

Dr. Benedito Rosa do Espírito Santo 

Nesta mesma linha da pergunta do Dr. Pedro Camargo Neto, gostaria 
de saber se nos cenários propostos foi levado em consideração o fato de 
que as finanças públicas brasileiras estão nitidamente em posição de inca-
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pacidade de continuar com o mesmo papel do passado. 
Está claro que os encargos da dívida interna não permitirão, pelo me

nos a curto prazo, talvez até a médio prazo, repetir os investimentos que 
ocorreram na década passada, o que, certamente, deve ter influído nos índi
ces de produção e produtividade mencionados na tabela apresentada. Está 
claro também que o governo brasileiro não tem mais condições de continuar 
alocando recursos para custeio nem para um nível desejado de investimen
to, como o Prof. Fernando Homem de Melo mencionou. Está claro que não 
vai conseguir, a curto prazo, recursos para os investimentos em infra-estrutu
ra, para viabilizar as culturas de exportação, em regiões mais distantes dos 
portos, como no Mato Grosso, parte de Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Somando a isso o fato de que garantir preços mínimos e apoiar a co
mercialização implicam estabelecer preços mínimos reais que, por sua vez, 
pressionam a própria inflação e pressionam o Tesouro também, tudo isso 
nos coloca em um cenário de incapacidade de o setor estatal continuar com 
o papel desempenhado até os anos recentes. A pergunta, portanto, é se es
ses fatos influenciam, e de que forma, os cenários apresentados. 

Prof. Fernando Homem de Melo 

O que o Dr. Benedito Rosa descreve é o retrato da crise que gera a es
tagnação económica que hoje vivemos. Foi muito bem caracterizada na 
pergunta a falência do setor público, a incapacidade total de o setor público 
encaminhar soluções cruciais na área de investimentos. Agora, o que nós 
temos pela frente, são as medidas necessárias para solucionar o quadro que 
foi caracterizado e a crise. Este não é um quadro inexorável. As coisas da
qui para frente vão ficar sempre assim. Há, realmente, a falência do setor 
público brasileiro. 

Os cenários de Modiano e Fritsch partem do pressuposto de um au
mento da carga fiscal. No cenário "milagre" e "social", eles pressupõem uma 
recuperação da carga fiscal brasileira. Com esse aumento da carga fiscal e 
o encaminhamento de uma solução para as finanças públicas, teremos, 
possivelmente, condições para que o Estado possa redefinir uma estratégia 
de investimentos públicos. Entre as principais definições, acho que vai ser 
necessário redefinir, entre outras coisas, o papel do Estado e o papel do se
tor privado. Vou investir em que setor? Onde vou deixar o setor privado par
ticipar? Aqui alguém mencionou a questão das patentes na área de pesqui
sa agropecuária, talvez tenha sido o Dr. Eliseu Alves, quem mencionou. Isso 
é uma coisa que é possível para facilitar o engajamento maior do setor pri
vado em pesquisa agropecuária. 
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Há dias eu e o Dr. Roberto·Rodrigues participávamos de um seminário 
e ele mencionou o plano da Organização das Cooperativas do Brasil, de 
criar um fundo· financeiro que contratasse pesquisas junto ao setor público e 
privado. Isto me parece uma inovação institucional extremamente importan
te. Ao invés de o Estado carregar pesados investimentos no setor de pes
quisa agropecuária, ele mesmo mobiliza fundos e contrata determinadas ta
refas de pesquisa do setor público e com isso alivia o setor público. Quem 
sabe, o setor público vai ficar com a tarefa que o Dr. Eliseu Alves mencio
nou, de recuperar a pesquisa agropecuária no Nordeste. 

Assim, são essas as questões que estão colocadas para discussão, a 
partir do cenário de crise que ficou claro nas exposições. Esse impasse 
atual é que devemos resolver. 

Com relação à pergunta do Dr. Pedro Camargo Neto, é importante as
sinalar que a questão dos instrumentos a serem desenvolvidos é uma 
questão aberta e de forma muito ampla, para uma discussão de possíveis 
alternativas. Mesmo na questão dos recursos humanos que mencionei, co
mo educação rural, papel das cooperativas na educação, está claro que o 
papel do setor privado na criação destes instrumentos será muito grande. 
Estão começando a aparecer algumas idéias no setor privado. 

A redefinição da estratégia de desenvolvimento econômico da próxima 
década passa pela redefinição do papel do Estado e também de propostas 
do setor privado, para questão de instrumentos de médio prazo para este 
desenvolvimento. 

Dr. Cassio Luiselli 

Agradeço aos palestrantes e a todos a participação deste primeiro pai-
nel. 




