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DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

UDRY, Maria Consolacion Fernandez Villafane. Agricultur~
brasileira e crise de alimentos: 1964.1984. são Paulo,
1986, p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao
Curso de Pós Graduação da FGV/EAESP, Ârea de Concentra-
ção: Economia).

Resumo: Aborda o desenvolvimento recente da economia
brasileira do ponto de vista dos principais elementos '
macroeconômLcos, situando especificamente o papel da a-
gricultura. Opera uma· revisão das teses neoclãssicas ,
bem como da economia política sobre o tema, tecendo co~
siderações sobre as perspectivas de crescimento da ofer
ta de alimentos bãsicos em um contexto que não contempla
transformações no padrão de acumulação atual.
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[N'l'RO~ÃO

o tema do presente trabalho centra-se sobre a na
tureza da crise d0 oferta de alimentos b~sicos no Brasil, no
periodo 1964-1984. Cl~ro está que não se trata de um assunto
em si inovador. Diversos autores, dos mais variados matizes
teóricos, já vêm ~bordando o assunto há vários anos, tendo
produzido, como ve~emos a seguir, contribuiç6es valiosas,seja
no plano explicativo, seja no delicado terreno das propostas,
para não dizer em amboJ. Assim, poderia parecer à primeira'
vista, que estamos percorrendo um caminho já surrado, onde
nada mais há para ~e discutir. Não ~ o que mostra a produção
acadªmica mais recente, deixando entrev~r uma profusão ~e in
vestigaç6es teóri~as e empíricas, que indicam estar longe do
seu final o debate sobre um dos aspectos cruciais da questão
agrária.

Os chamados alimentos básicos (arroz, feijão, mi
lho, mandioca e batata) raramente apresentaram uma oferta pl~
namente condizente com as necessidades da população, se se
considerar que esta não precisa ser simplesmente relegada a
um nível "mínimo" de consumo. Afinal,' a economia política e
os críticos do capitalismo já demonstraram à exaustão que a
ciªncia econômica pode perfeitamente ser a arte de administrar
a abundância, e não a escassez como ainda se admite em diver-
sas escolas de pensamento. Neste sentido, não se quer dizer'
que os obstáculos à maior oferta dos gªneros básicos não se
jam de natureza econômica. Com ~feito, o sao, mas nao apenas
e precisam justamente ser apreendidos sob suas distintas fa~e
tas, caso contrário corre-se o risco de falsear a realidade .

Afinal, se o problema ~ de mera disponibilidade interna de ali
mentos; o p~ís pode dontinuar a importá-los indefinidamente,
posto que já os produz em grande proporção e que, salvo fato-
res climáticos adversos, nunca deverá vir a ser totalmente de
pendente nessa gama de produtos.

A questão ~ que almeja-se produzir internamente
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tais mercadorias, pelas mais variudas razões, a começar pela
existência de condições favoráveis. Portanto, parte-se do
pressuposto que o PaIs ~ apto a se auto-sustentar, resta ver
como assegurar que isso ocorra na proporç~o e nos momentos i~
dispensáveis. Orá, enquanto economia recém ingressa no mer
cado mundial, na condiç~o de uma economia dependente, perifé-
rica, subordinada, ou outra adjetivaç~o que pouco importa no
momento, o Brasil já se mostra suficien~emente sensIvel as
fLut.uaçoe s econômicas das grandes potências, com as quais man
tém um relacionamento relativamente estreito. O Pais encon
tra-se inserido numa determinada divis~c internacional do tra
balho, na qual cabe-lhe certas atribuições, dentro de alcan -
ces e limites extremâmente dinâmicos. Sua condição histôrica
faz com que tenha procurado superar o "atraso" em termos de
desenvolvimento capitalista, n~o que tal pretensão seja desc~
bida, apenas colocará certos traços extremamente importantes
para se compreender a estrutura produtiva da economia brasi -
leira. Não há como fugir à constatação de que o capital se
desenvolve de forma cIclica, aqui e no Exterior, sendo que
tais ciclos não se reproduzem linear e mecanicamente. Ao con
trário, consolidam posiçoesr forjam diferenças e (ntremeiam -'
se a partir dos capitais dos diversos paIses em confronto no
mercado mundial. Apesar de ser corrente a expressão "capital
internacional", é precisJ resgatar as especificidades de de -
senvolvimento de cada capital nacional, a fim de se lograr o
que e comum a todos, ou não. A rigor, pode-se fá]ar de um
capital europeu;· por exemplo, cOAquanto essa generalização '
exclua particularidades expressivas, dada a dinâmica de desen
volvimento desigual entre paIses daquele continente. I~porta
ressaltar aqui que o desenvolvimento recente da economia bra-
sileira inscreve-se igualmente numa configuraç~o cIclica, co-
mo mostraremos a seguir, a qual traduzirá a dinâmica (interna
e externa) da acumulaç~o e reproduç~o do capital, expressa p~
los diversos ramos de produção e circulação próprios de uma
economia capitalista.

Para lograrmos alcançar um maior entendimento do
assunto que nos propusemos estudar, julgamos indispensável o
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relativizar o papel do setor agrícola na acumulação recente .
Vale dizer, nossa determinação voltou~se para um aspecto da
questão agrícola - a produção de alimentos básicos - tornado '
numa dimensão distinta daquela observada nos trabalhos que e-
xaminamos. Não se tratava primordialmente de criticar esta
ou aquela corrente em função de suas eventuais insuficiências,
mas de caminhar numa direção que, se não é complementar da-
quela seguida por certos autores, guarda sua particularidade,
na medida em que ?rocura relacionar a crise de oferta de ali-
mentos ao padrão de acumulação vigente nos anos recentes,co~
siderando sua evolução e os desdobramentos que ela acarretou
até 1984a

Em outros termos, nosso tema de análise tentou'
colocar em evidência como a crise de oferta de alimentos es-
tá diretamente relacionada com o perfil da acumulação recen-
te. Ademais, dadas as constatações a que chegamos, permiti-
mo-nos revelar um certo ceticismo quanto ~ resolução da ref~
rida crise, apesar das políticas propostas até aqui (raramen
te implantadas, diga-se de passagem, salV0 aquelas emanadas'
de autores neoclá~slcos em geral) aparentemente cercaram o
problema de perto. Desse ~riqulo, não foi nossa preocupação'
negar as contribuições deste ou daquele autor, nem efetuar u
ma crítica necessariamente contundente de seus trabalhos
Preocupava-nos relacionar a crise de alimentos com o padrão'
de acumulação d~ capital, na medida em que as colocações di~
poníveis geralmente atinham-se, deliberadamente ou não, pou-
co importa, aos elementos que diziam respeito basicamente ao
setor agrícola. Na nossa investigação, chegamos praticamen-
te a considerar a hip6tese de que a rêsolução da questão a-
grária situa-se fora do alcance das medidas clássicas de po-
lítica ecoDômica (não pudemos, é claro, julgar a reforma
grária, visto que não chegou a ser estabelecida) ,para

a-
-nao

dizer fora da pr6pria agricultura. Isso não significava me~
nosprezar o papel àesempenhad~ pelos pr6prios agentes liga -
dos ~ questão agrária, apenas evidenciar que este poderia
ser melhor apreendido se complementado numa direção mais am-
pla de análise. Dos determinantes locais e particulares da
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quest~o agrária, procuramos passar para aqueles mais diretamm
te ligados à natureza da acumulaç~o de capital no Brasil e
aos limites que esta enfrenta atualmente, com os constrangim~
tos de balanço de pagamentos (dívida externa) e do processo
inflacionario.

Ao retomarmos os trabalhos mais recentes sobre a
quest~o - o que n~o fizemos por mera preocupaç~o acad~mica
sen~o para abrir campo a nossas colocações - pudemos consta -
tàr que a crise de alimentos era um fato aceito e tido como'
passível de soluç~o. Seja pelas vias habituais da racionali-
dade que alguns costumam atribuir às políticas econômicas, se
ja pela reforma agrária, entendida enquanto passo inicial de
uma possível superaç~o do capitalismo. Para nós, como expli-
citaremos oportunamente, n~o se colocou a necessidade de dis-
cutir nessa perspectiva. Preferimos considerar que o Brasil
ainda pode aprofu~dar a produç~o em bases capitalistas, inclu
sive no campo, e que este é ~eu futuro mais provável a curto
prazo, horizonte este que deve pautar as tentativas de equa-
cionamento da crise de alimentos.

O problema túdo é que nos deparamos com uma agr!
cultura nitidamente constituída e diferenciada, com segmen -
tos altamente capitalizados, dinâmicos, diretamente integra-
dos ao mercado mundial e ao fornecimento de matérias primas'
industriais, enquanto outros revelam um crescimento fraco
pobre e élparentemente desprovido de perspectivas. Quando pa~
samos a examinar as origens do cen5rio, nutamos que n~o de-
viam-se ~penas a erros de política econômica, conquanto es·-
tes tivessem sua devida importância. Tampouco a presença de
formas de produç~o não capitalislas - constatadas e explica-
das - satisfazi~ nossa intenç~o de conhecer mais a fundo os
determinantes da crise de alimentos. Dado o papel do setor
agrícola nas duas últimJs décadas, nitidamente inferiorizado
em relaç~o à indústria, passamos a procurar relaciona~ as
linhas gerais do chamado padr~o de. acumulação de capital
com as origens da crise de alimentos. E esse processo esta-
beleceu, como era de SL esperar, vínculos imediatos com a
forma peculiar de inserção do Brasil na divisão internacional
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do trabalho. Neste sentido, começou a ganhar corpo a possib!
lidade de expressar mais detalhadamente essa questão, crucial
quando apreendída em toda sua amplitude: a crise de alimen -
tos não parece possível de resolução dentro do atual padrão '
de acumulação de capital, cujos sinais de esgotamento'.já fo -
ram manifestados há alguns anos, sem que o País adentre por
outra via, dado que foi atingido de frente por uma crise in-
terna~ional vultosa, a qual potencializou tudo aquilo que, in
ternamente, já prefigurava uma crise de caráter doméstico.

O plano de trabalho que seguimos procurou exami -
nar, como já foi dito, as principais teses sobre a crise de
alimentos. Partimos dos autores neoclássicos, dada sua pre -
sença no comando da economia a partir de,19 64, com diferenças
formais entre seus representantes. Mas era preciso resgatar'
as explicações dessa corrente, de modo a apreender não apenas
seus limites e seu alcance, como as próprias razões que leva-
ram a economia política a reagir em massa contra aquelas ex
plicações. No'capítulo lI, examinamos então alguns autores'
da chamada economia política, claro que sem ter a pretensão '
de esgotar a reprodução dn debate, mas tão somente de aprese~
tá-Ios em suas linhas essençiais. Nosso problema era buscar'
as relações entre a questão agrária e o padrão de acumulação'
de capital, explicitando-se da forma mais clara possível. Não
so podíamos dispensar uma colocação em tom mais polêmico, que

_ 11' , .,.nao se enquadrava dentro do nosso objetivo, como podlamos re-
correr as evidências empíricas fornecidas por terceiros, já
que nosso trabalho representava uma tentativa de interpreta -
ção, não de produção de novos dados. Assim, foi preciso re -
cuperar o comportamento cíclico da econo~ia brasileira no pe-
rIodo recente, de modo a passar a relacionar então como a cri
se de alimentos depende de uma reordenação nas linhas gerais
da acumulação doméstica. Isso foi feito nos capítulos 111 e
IV.

'Não podemos deixar de reconhecer que nosso objeto
df trabalho reveste-se de certas características que o tornam
pouco maleável. A primeira delas é de nãc ser passível de
qualquer quantificação mais rigorosa: afinal, as interpreta -
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ções são deduções a partir de dados empíricos e, no nosso ca
so, estes mostraram-se de relativa utilidade apenas. A evi -
d~ncia da crise de alimentos foi retomada, com base em dados
oe terceiros, posto que se trata de uma constatação sobre a
qual não parecem existir dúvidas. Em segundo lugar, a inter-
pretação que procuramos desenvolver apoiou-se significativa -
mente na história recente da economia brasileira, sem que jul
gassemos necessário elaborar um referencial teórico específi-
c6 para aquilo que nos propúnhamos a verificar. Isso explica
a ordem dos capítulos e reconhece que se subscreve - salvo
menção em contrário - as teses correntes da economia política
sobre o caráter da acumulação de capital no Brasil e no exte-
rior. Nossa dificuldade maior residiu, assim, justamente na
explicação dos elementos que deveriam auxiliar a verificação'
de nossa hipótese, segundo a qual a crise de oferta de alimen
tos vem sendo diretame~te determinada pelo referido padrão de
acumulação e pela inserção peculiar da economia brasileira no
mercado mundial, na divisão internacional do trabalho.

Neste sentido, a conclusão não poderia revestir -
se da certeza que uma equação matemática pode trazer, por e-
xemplo, ou um bem confeccionado modelo econométrico. Nela su-
mariamos os pontos que consideramos principais de nosso estu-
do, inclusive no que se refere às perspectivas presentes de

.equacionamento da crise de alimentos. As vias ortodoxas de
mercado, do liberalismo, parecem não terem s1do traçadas nes-
sa direção. E isso nos leva a reconsiderar criticamente cer-
tas propostas já existentes, acentuando uma quase convicção •
de que a resolução da crise de alimentos precisa passar por
uma abordagem não exclusivamente econômica, mas igualmente p~

1 litica. Deixar o capital seguir seus impulsos pode adiar in-
I 1'11 I'

1
1 II drfinidamente a di~a resolução, pelo menos é o que se tem vis

to at~ hoje, no caso da economia brasileira.
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CAPíTULO I

II
I

DESENVOLVIMENTO RECENTE DA AGRICULTURA
BRASILEIRA: AS INTERPRETAÇÕES NEOCLÂSSICAS

O comportamento recente da agricultura brasileira
tem recebido diversas interpretaç6es por parte dos autores neo
ctássicos. Inexiste uma postura homogênea no que se refere ao
diagnóstico dos fatores que permitem caracterizar a existência
de uma crise de oferta de alimentos básicos. Além disso,as a!
tJrnativas propostas para solucionar essa crise também não são
necessariamente convergentes.

I' No presente cap Itulo, procuramos resgatar as pri!!
I

c~pais teses da vertente neoclássica, dado inclusive que apro
x~mam-se significativamente das estratégias de política econô-

••• 1 mica aplicadas à agricultura a partir de meados dos anos' 60 •

Pqr outro lado, é a partir das insuficiências de tais análises
q~e outras abordagens serRo desenvolvidas sobre o mesmo tema ,
como sera visto na segundn parte deste capítulo.

Não é nossa int~ção efetuar uma crítica da verten
tJ neoclássica nessa 'altura do nosso trabalho. A função do
presente capítulo é colocar em evidência aquelas que considera
mos ser as principais formulaç6es explicativas dos problemas da.. I
agricultura brasileira, inclusive no que se refere aos autores
nãb neoclássicos, que englobaremos sob a denominação genérica
de "economia política". A finali~ade da exposição que se se
gue é abrir espaço para consideraç6es que julgamos necessário
efetuar, de modo a resgatar n~ sua ampla cimensão a problemáti
cal da crise de aIimentos.

801
O Brasil chega à praticamente metade da década de

com um quadro preocupante: a disponibilidade d~ alimentos
/peF capita revela-se decrescente desde o final da década pa~
saFa. Segundo HOmem de Melo, de um índice de produção equiv~
lepte a 100 para 1977, rassa-se para um índice equivalente a
88,2 em 1984, no que tange à oferta de arroz, feijão, milho,
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mandioca e batata.

TABELA 1 - Evolução dos índices de produção por habitante dos
principais produtos de mercado interno e export~
veis 1961/63 1976/78 e 1977/1984
(1977 = 100) .

DO~STICOS
Período Arroz Feijão Mandioca Milho Batata,-
1961/63 92,2 117,1 115,9 75,1 88,7

64/66 100,0 127,3 130,2 78,0 92,4
67/69 92,4 141,0 139,9 83,4 101,2
70/72 94,3 127,8 133,3 86,8 96,8
73/75 86,5 115,5 107,0 87,2 88,3
76/78 96,0 92,0 98,7 87,6 102,1

1977 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
78 78,9 93,4 95,4 68,8 110,9
79 80,4 90,9 91,7 80,6 108,2
80 100,9 79,9 84,0 98,3 95,0
81 83,0 72,7 ,oi 5,9 99,6 91,6
82 96,1 112,5 82,4 100,8 101,0
83 74,7 60,1 72,1 84,5 83,2
84 84,8 98,4 67,6 93,7 96,8

77/84% zero zero -5,29 zero -2,27

I I

Na última linha da Tabela 1 o autor indica, para
cada produto, as taxas anuais médias de crescimento da prod~
ção durante 1977/84. Percebe-se urna deterioração do desemp~
nho em relação ao período anterior, com apenas 3 lavouras
cana-de-açúcar, laranja e cacau, apresentando taxas positi -
vas de crescimento anual da produção por habitante. Os ou-
tros produtos, entre os quais os alimentos de mercado inter-
no, ficaram com seus'nÍveis de produção por habitante estag-
nados quando não apresentaram sensíveis ~uedas, como no caso
da batata e da mandioca.
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TABELA l-A - Evolução dos índices de produção por habitante.

EXPORT.ÂVEIS
Período Algodão Cacau Café Fumo Laranja Soja Cana
1961/63 148,6 87,5 309,6 78,1 39,7 3,7 76,9

64/66 135,1 88,S 212,7 87,9 42,6 5,2 8?,9
67/69 128,1 93,2 165,0 88,2 47,5 8,1\',79,9
70/72, 137,0 98,5 150,5 81,3 54,7 ~1,0 78,9
73/75 112,2 92,2 138,7 82,1 86,0 65,3 83,4
76/78 83,1 97,0 89,8 99,1 103,1 88,7 98,8

1~77 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
78 80,7 111,1 126,9 110,8 106,6 74,4 105,1
79 82,0 128,2 130,3 112,5 112,2 77,'9110,5
80 82,0 118,6' 101,2 105,4 141,3 112,5 115,6
81 82,8 122,0 189,5 93,O 144,4 108,9 118,3
82 90,2 115~2 87,9 104,5 143,8 91,1 137,9
83 '73,3 135,2 148,3 96,2 142,1 101,4 156,4
84 95,7 99,7 130,7 102,2 147,8 105,5 174,8

77/84% 3,31(a) zero zero 5,88 zero 7,84zero

Fonte: Melo, 1985
(a) Período 197'1 (~3

Em contrapartida, os produtos exportáveis al-
godão, amendoim, fumo, laranja e soja, passam de um índice de
100 e 1977, para 11,2 em 1984; isoladamente, e no mesmo perI~
do, a oferta de cana-de-açúcar (estimulada pelo Programa Nacio
na1 do Álcool - Próalcool) evoluiu de 100 para 174,4. Em todos
os casos, o autor considerou uma taxa de crescimento populacio-
nal de 2,5% ao ano. A isso, soma-se a perda de poder aquisiti-
vo do salário mínimo (este era, em 1983, 26% menor do que em
1977 indicação válida para a cidade do Rio de Janeiro o

I 80~rendo reduç6es em praticamente todos os anos do período). O
resultado ao nível de preços vai indicar fontes press6es a1tis
tas repetidas, que afetar~o principalmente as camadas de baixa
renda.l

(1) Todas as referências a este autor tomam por base seus prin-
cipais trabalhos sobre a questão alimentar, a saber:
- Prioridade Agrícqla: Sucesso ~ Fracasso L são Paulo, P.bri-eira,1985.
- ~ erob1ema alimentar no Brasil - ~ impor.tância dos ~

i1!.t.l;H~F,JQ§_ tecnologicos Rio de Janeiro, Paz e Terra
l.~~l\
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o pior e que nao se vislumbram possibilidades de
recuperação para a produção de alimentos básicos, a persistir o
atual quadro de política agrícola. Se não há maior oferta e

iPorque inexistem estímulos suficientes para tornar esse segme~
to atrativo, em termos de rentabilidade do capital ~nvestido,
ainda que isso resulte de opç6es deliberadas de política econo
mica durante as duas últimas décadas. Paralelamente a essa cri
se da oferta de produtos domésticos básicos, nota-se uma puja,!!
98 no segmento de lavouras destinada~ ã exportaç~o ou ao forne
cimento de matérias primas para a indústria, fruto de uma série
de fatores explicitamente voltados nessa direção.

TABELA 2 - Taxas de Crescimento da Produção Agrícola
Brasileira

Produto 1960/69 1970/79

Mercado Interno •..
Arroz 3,20 1,46a

Feijão 5,37 -1,90
Mandioca 6,05 -2,09
Milho 4,74 1,75a

Batata 4,34 3,73
Trigo 6,43 6,89

Mercado Externo----
Soja 16,31 22,47

II

L.;aranja 6,01 12,57
Clana-de-Açú~ar 3,63 6,30

I Flumo 5,30 6,15·

I 3,73Cacau 2,55
Cafê 7,10 -1,54a
Àtt1€!ndo1rn S,89 -12,06
A1ÇJQdeo -1,51a -4,41

Fonte: Melo, 1983.
(a) - letra denota - significativamente diferen-a a nao-

te de zero ao nível de 5% .
I I
tI,
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o quadro completo evidencia, portanto, uma óbvia
dualidade entre a agricultura de alimentos básicos e aquela
voltada para o mercado externo/industrial. Haveria, inclusi
ve, segundo o referido autor, uma incapacidade em se atender

'satisfatória e simultaneamente aos três objetivos p~etendidos
oficialmente pelas autoridades, e que englobavam ainda a agr!
cultura orientdda para fins energéticos. As origens da pr~
sente situação remontam essencialmente a meados dos anos 60,
q~ando verifica-se uma maior abertura da economia brasileira
ao exterior. No plano da política cambial, por exemplo, isso'
se traduziu por maiores incentivos as exportações, via polítl
ca de mini-desvalorizações cambiais a partir de 1968. Homem
de Melo ressalta que essa política e adotada num momento fa
vorável aos preços internacionais dos produtos agrícolas, con
correndo portanto ambos os fatores (internos e externos) para
estimular as exportações de tais produtos. Além Jisso, a pa!
tir dessa década, verifica-se um surto de importantes inova
ções tecnológicas originárias das instituições de pesquisa a
gronômica e aplicáveis especificamente a certas culturas, a
saber, as exportáveis/industriais. O caso da soja será um
dos mais eloquentes, segui~ posteriormente pelo da cana-de-a
çucar.

Para o referido autor,
"de um desempenho relativamente equilibr~
do entre produtos, quanto às taxas de
crescimento da produção interna nos anos
60, o País passou a uma -s í, tuação de acen
tuada deterioração nos anos 70, de sua
produção de culturas alimentares de mer
cado interno e de nítida expansão de cer
tas culturas de exportação, processo,sem
dúvida, liderado pela soja na região Ce~

I i
tro-Sul do Brasil. o feijão e a mandio
ca experimentaram quedas absolutas de
produção, enquanto o arroz e o milho ti
veram suas produções pratica~ente esta~
nadas nos anos 70. Por outro lado,entre
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as culturas de exportaç~o, d soja e a la
ranja cresceram a t~xas anuais extrema
mente elevadas, seguidas um pouco mais
de longe, mas ainda com taxas de cresci
mento relativamente altas, pela cana-de-
açúcar, fumo e trigo, esta última co~o
resultado dos planos de substituiç~o de

- 2
j mportaçoes ."

Completando suas observações, constata uma impoE
tante ocupaç~o de área por parte das pastagens: no Estadp
mais avançado da Federaç~o, em termos agropecuários,
dois terços de área ocupada o s~o com pastagens, no
1976/80.3

quase
período

No que diz respeito aos preços recebidos pelos
agricultores, Homem de Mello verifica que os resultados obti
dos pelos produtores paulistas entre 1967/78 sao superiores p~
ra aqueles que se dedicaram ~s la~ouras de mercado externo/i~

-dustriais, em comparaçao aos que plantaram culturas de consumo
doméstico. Para a populaç~o consumid9ra, o quadro é preocupa~
te tanto em termos de preços, como de disponibilidade de calo
rias e proteínas.

A maior insufici~ncia ca16rica relativamente ~ pr~
téica apontada por diversos autores que tratam da quest~o ali-
mentar aparece nitidamente no período mais recente (1970/79)
conforme apresentado na Tabela 3. A deficiência ca16rica que'
atinge substancialmente as classes de menor renda está direta-
mente associada ~ insuficiência em termos quantitativos dos
produtos da cesta básica alimentar.

° limite é dado fundamentalmente pela disponibili-
dade de renda como mostram todas as pesquisas sobre orçamentos
familiares até hoje realizadas.
I

(2) MELO, F.B.H. ° problema alimentar no Brasil. p.17
(3) MELO, F. B. H .. & FONSECA, E.G. Próalcool, energia e trans

portes. S~o Paulo, Pioneira, 1981. Segundo dados -desse
trabalho, em 1976 as pastagens ocupavam 10.245.000 hecta
res de um total de lS.159.000; em 1980, esses numeras pas
saram respectivamente para 10.245.000 e 14.993.000 hecti
res, em s âo Pa,ulo.
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TABELA 3 - Taxas anuais de crescim~nto da disponibilidade in
terna (calorias e proteínas) de 'produtos domésti
co-alimentares - Brasil 19!~ e subperíodos
(em %)

Período Arroz Feijão Milho Mandioca Batata Calorias Proteínas
/

1940-7"9 1,81 O,lla 0,66 0,64 1,12 0,,79 0,71
1940-49 4,31 2,16 -1,59 4,25 3,65 1,40 0,66
1950-59 1,06 -O,Ola 0,50 O,34a 1,59 D,50a 0,48a
1960-69 -O,12a 1,03 0,80a 2,98 1,22 1,42 O,96a
1970-79 a a l,lla -1,63 -1,210,39 -4,35 0,09 -4,67

Fonte: Melo, 1983
(a) coeficiente nao diferente de zero ao nível de 5%

o autor lembra que o ponto máximo dessd disponib.!.
lidade foi alcançada em 1965, declinando a partir de então

..Há uma certa substituição que se opera via trigo impúrtado,m~
lhorando essa disponibilidade (não há um~ avaliação sócio-ec~
nômica dessa iniciativa, cujo custo é certamente elevado qua~
do se tem em conta os subsídios recebidos pela indúst~ia moa
geira para a compra de matéria prima e financiamento do cap~
tal de giro)4.o crescimento da soja vai SObrepor-se substan-
cialmente ao do amendoim e do algodão, com reflexos evidentes
no mercado de óleos comestíveis, modificando-se inclusive há
bitos de consumo em favor do óleo de soja. No segn~nto de

..c~1nes, ganha destaque a avicultura, frente a quase
~aa dà bôVinocúltura de corte.

estagn~

( 4) Cf. êfitre
ISRE/FGV.
Janeiro;
CARVALHO,
ao trigo.

outras referências sobre o assunto:
Agroanalysts. Vol. 8, n97, jul. 1984, Rio de

L. E. O caráter social da política de subsIàio
In: Alimentação e Nutrição, mar. 1981,

pp. 32-42.

til "~ • "

I.
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No total geral de calorias e proteínas, o autor
conclui que

"após apresenta:cem um certo cresciren
to nos primeiros 25 anos do período,
isto é de 1940 até meados àos anos
60, os agregados de origem vegetal,
a partir da segunda metade da déca
da, mostnaram uma importante altera-
çao: a disponibilidade ficou estag-
nada até o final dos anos 70. E is
so, ~epetimos, graças ao fa~orável '
impacto das importações de trigo (e
dos subsídios ao consumidor). ( ... )

Ao se incluir os produtos de origem'
animal, esse quadro nio é fundamen -
talmente alterado.,,5

Em termos de preços, ~ claro que o defioit de o-
ferta traduz-se por elevações signifi~ativas, evidenciando
"maiores aumentos para as famílias nas classes de menores des
pesas". No caso, "as demandas dos diversos alimentos crescem
a taxas diferentes: mais ~ara carnes e outros produtos ani
mais, e relativamente menos para alguns graos, óleos, tubér

,
culos e açucaro Talvez, também, tenhamos um mínimo de cresci
mento da demanda para alguns alimentos, como o arroz, feijio
e mandioca, que seria dado por uma taxa pouco super~or àquela
do crescimento populacional. Em outras palavras, do ponto de
vista do consumo de certos alimentos por habitante, devería
mos observar, no mínimo, uma pequena elevaçio ao longo do p~
ríodo mais recente, quando olhamos a questio do ângulo da de
manda.,,6

A nível regional, o peso dos incrementos de pr~
~QS será mais sentido pela populaçio dos Estados mais pobres.
h~meSmo tempo, a orientaçio imprimida ao setor agrícola evl

II~erç~rrá uma concjntração regional: determinadas lavouras ,
I IJg~daS ao setor dinâmico da economia, prevalecerio sobre a

,1111~~las mais voltadas para o.abastecimento interno nos princ!
1~i'Jstados agrícolas. Notadamente em são Paulo, ~epois da

~~~IMkLO ,F~.B.H. QI. problema alimentar no Brasil. pt596) MBtO,F.B.H. O problema alimentar no Brasil.
II I

1

1
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introdução do Próalcool, na segunda metade da década de 70.
Quanto aos aspectos tecnológicos, este autor afir

ma que as expectativas de maiores retornos nas lavouras dinâ
micas fizeram com que as pesquisas agropecuárias fossem volta
das preponderantemente para este segmento, em detrimeqto dos
produtos básicos. Neste sentido, abrir-se-iam oportunidades'
para que as lavouras de alimentos se fixassem em regil6es como
o Nordeste, por exemplo. Mesmo assim, seria difícil admitir
o /retorno a um suposto equilíbrio como aquele verificado até
o início dos anos 60. Dado que a pequena produção, Irespons~
vel pela oferta de gêneros básicos, tem sido significativame~
te afetada pela instabilidade de preços recebidos, e pela con
centração do crédito rural e das inovaç6es tecnológiC~S em o;

-tras categorias de produtos, nao se vislumbra como a oferta re
pr?dutos básicos poderia ter crescido satisfatoriamente.7

Em síntese, das três metas formuladas para agr!
cultura, através das sucessivas políticas econômicas dos anos
recentes, apenas a da produção de alimentos básicos não foi
alcançada a contento. As demais exportar e asseg6rar ma
téria prima para o setor energético só não 'foram mais adi
ante em decorrência de perc~~ços normais (flutuaç6es ~e pr~
ços, restriç6e~ internas e externas de recursos) e próprios
de urna economia de mercado. No caso do álcool, Ho~em de Me-
lo, o autor observa que a viabilidade sócio-econômical do pr~
grama foi artificialmente mantida e a um custo demasiadamente
elevado. No limite, as pretens6es visadas por esse programa
não foram frustradas quanto a consecução da oferta de um pr~
duto alternativo em relação a gasolina. Porém, a execução do
programa essa e a crítica principal, não ao programa em
si, mas às circunstâncias que o cercaram prejUdiCbu dire
tamente a produção de gêneros básicos, pois concorreu contra
estes, em condições nitidamente favoráveis e induzidas pelo

I
Estado.

Hoje, o tamanho das distorções na estrutura pro~E
tivr da agricultura é tão acentuado, que se fazem necessárias
ileriata$~~didas_de emergência, vale dizer, de curto prazo,
caso eôntrario (como veremos adiante) o País aumentará sua deI _
pêftd~"aib d~ importaç5es de alimentos básicos.

I I-'-i' '._-.. ' ._-.,I" ) I u...ti"<o., ~ Vr F.H.H. O problema alimentar no Brasil. Cap.3.

I

.... ,)
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Outro expoente da corrente neoclãssic~, Paulo Ra
bello de castro~ tenta imprimir a sua investiga~~o um car~ff
mais abrangente , ao enfocar a quest~o agrãria numa perspect!
va histórica que resguarda estreitamente o desenvolvimento da
industrializaç~o brasileira. Para Rabello, a vinculaç~o en
tre ambos os setores é decisiva pra explicar os problemas a
grãrios, uma vez que o crescimento do parque industrial se
fez às custas da agricultura, que hoje precisa ser revitaliza
oa enquanto segmento produtivo e suscetível de propiciar lu
crps aos empresários.

Este autor considera que a agricultura tem sido
vítima do desenvolvimento econômico desde os anos 30, financ!
ando a industrializaç~o e sendo seguidamente penalizada neste
?rpcesso. Dentre os resultados nefastos dessa trajetória, e
me~ge com destaque a produç~o de alimentos e a crise social
latente, originada do êxodo rural, consequência da drenagem
de recursos imposta a agricultura e, particularmente, aos p~
quenos produtores. Paradoxalmente, a terra tem-se tornado o
ativo de maior valoriz ç~o e objeto de intensa especulaç~o
justamente por nao ser alvo de uma rigorosa tributaç~o. Por
seu lado, a produç~o encontra-se permanentemente sujeita a ta
belamentos e confiscos, que s~o mecanismos voltados para a
transferência de renda em prol dos demais setores da economia.
Assim, a agricultura e como um primo pobre da riqueza nacio
nal, que tudo dá aos outros e nada ou muito pouco recebe em
troca.

Rabello reconhece que a fal.ta de estrmulos à p!
quena produção é a contrapartida da presença de grandes ex
tensões de terra inaproveitadas. Como a produç~o agropecu~
ria não paga retornos semelhantes aos demais setores, verifi
ca-se uma tendência a conservar a propriedade da terra por me
tlVO essencialmente especulativo. Há uma grande disparidade'
de retorno entre a imobilizaç~o financeira em terras e a pr~
duç~o, característica que está na origem da alta concentração
fundiária existente no País. Os fatores explicativos residem
ao nível das políticas econômicas. Na década de 60, por exem

(8) As referêncins a esse autor baseiam-se essencialmente no
trabalho: Barões e bóias-frias: repensando a quest~o a
grária no Brasil. Rio~e Janeiro, APEC; S~o Paulo, T
CEDES, 1982.
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pIo, o sistema Je preços não teria prestigiado a absorção do
fator trabalho.pois, enquanto os modernos insumos eram intro
duzidos mediante fortes subsídios, a uti.l.ização da mão-de-o
bra era onerada por gravames financeiros e institucionais (en
tre outros, o Estatuto do Trabalhador Rural, fator de expu!
são do homem do campo. Por outro lado, a difusão de novos in
sumos ocorreu de forma concentrada, por regiões, por cultivos
e para uma determinada classe de produtos rurais, denominados
p~lo autor de "profisslonalizados". Além de tais estímulos,
[oi possível detectar aqueles provenientes do mercado, inclu
sive externo, aos quais agregou-se o efeito estabilizador da
política de mini-desvalorizações cambiais.

As lavouras de mercado interno, contudo, deixaram
de incorporar tais benefícios, face ao estreitamento da renta
~ilidade, impossibilitando assim graus 'satisfat6rios de cap!
talização. O que merece ser ressaltado aqui é que a divisão
que acaba por consagrar-se dentro do setor entre produtores '
profissionais e produtores de baiKa renda é diretamente deter
minante do perfil de produção que resultará na agricultura
A última categoria abrange basicamente estabelecimentos até
100 hectares de ãrea, e as~istirã a uma estagnação do cresci'.mento de ãrea ocupada, conjugada à ausência significativa de
ganhos de produtividade. Resultado: escassez de alimentos
para consumo interno, dado que provem essencialmente dessa ca
mada de produtores. Não foram poucos aqueles que se desfize
ram de suas terras em ousca de melhores oportunidades de g~
nho nos centros urbanos, ainda que como assalariados. Na epQ
ca em que isso ocorre, o País vive a fase do chamado "milagre
econômico" e a indústria pode assim oferecer salãrios superiQ
res aos rendimentos propiciados no campo para essa camada de
agricultores. Uma agravante nesse qurlro: ao inchaço progre~
sivo das cidades, corresponderá uma menor ofe~ta de alimentos,
situação que contém todos os ingredientes para agravar-se, à
medida em que a terra torna-se cada vez mais cara, como fruto
da especulação financeira.

Isso faz com que, no setor agrícola, permaneçam I

então os produtores ditos profissionalizados e os especulado-
res, apenas. Donde a tese de Rabello segundo a qual:
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liaquestão fundiária só será soluciona
da adequadamente quando a rentabilida
de líquida da produ~ão agropecuária ~
realinhar ã taxa de apreciação ofere-,
ckà pelos investimentos de ó~nho p~
trimonial. Este realinhamento depe~
de, precipuamente, de políticas ofi
ciais explícitas que demonstrem o in
teres~e da,sociedade no uso produtivo
dos imóveis rurais. O equacionamento
dos problemas fundiários, tendo como
ponto de partida a justa valorização
da produção rural, demanda uma cor

'reta política de preços, ao mesmo tem
po em que se eliminam os mecanismos
ostensivos de intervenção,estata~, i~
clusive os que, hoje, concedem oblI
quas compensações setoriais, princi
palmente via cridito subsidiado".9 -

Par3 Rabello de Castro, a dualidade que se estabe
lece entre lavouras de aba~ecimento interno e aquelas de ex
portação deriva de uma estratigia (não planejada, a seu ver)

Ide separação de mercados, a qual acaba por sujeitar os bens
I,

__,- de.. ..primeira necessidade a controles de preço e demais restri-~
ções do gêneró, que terão efeito desagregador sobre a própria
produção. Ademais, ao induzir a separação de mercados entre
duas classes de produtores, o Estado demonstrava conhecer as
potencialidades de uma produção dgrícola de crescimento exten
sivo, perfeitamente possibilitada pela oferta de terras 'e p~
la disponibi lidade de n.âo+de+ob ra , Com esses dois trun fos, a
reférida estratégia parecia conveniente ao modelo brasileir~
mesmo porque fazia-se necessário compatibilizar a, taxa de sa
~ário urbano com a taxa de acumulação de capital"ainda
I . I'para isso fosse preciso recorrer aos famigerados controles de

I

prêço em relação aos produtos de uso domistico.
No fim dos anos 60, as modi~icações introduzidas'

que

I(9) CASTRO, Paulo Rabello de. Barões & bóias-frias. p.l29-l30.
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através da nova sistemática de crédito rural subsidiado par~
ciam indicar o fim da mentalidade "extr:ativista" com a qual
se tinha olhado a agricultura até entio. Gera-se, via crédi

\to, um surto de modernização, cujos efeitos concentram-se nas
1

lavouras de mercado externo, em resposta aos est Irnu Lo's de pr~
ços provenientes do mercado internacional. Paralelamente, os
critérios para que se tenha acesso ao crédito fazem com que
os pequenos produtores sejam desfavorecidos, reforçando entio
/

à intensidade das crises de abastecimento interno, bem como
o êxodo rural. Nessa época, começa a delinear-se o fechamen
to da fronteira, restringindo as possibilidades de ocupaçãore
parte dos pequenos produtores. Fundamentalmente, este será o
q~adro predominante nos anos 70, acentuarido-se entio os dese
quilíbrios, o que requerera, na virada dos anos 80,
tes reformulações para sua eliminaçio.

Note-se que o autor não condena a modernizaçio o
corrida na agricultura, ainda que mediante subsídios. Ela

importa~

significou um certo ressurgimento do setor, embora este con
tinue a ter uma participaçio declinante na renda nacional. Os
assalariados chegam a se beneficiar desta retomada, mas ela

I.

nio implica a eliminaçio das distorções derivadas da políti-
ca de crédito e daquelas que acompanh~m a modernizaçio, a
qual revestiu-se de um caráter intensivo 'em cap í t.a L, Conforme
explica,

"acentuou-se, a partir de entio, um no
vo vetor de deslocamentos populaci~
nais dentro da própria agricultura
ainda que nio houvesse ce3sado a ten
dência migratória rural-urbana (prin-
cipalmente no eixo tradicional, Nor
deste rural - sudeste urbano). As
migrações intra-setoriais traduziam -
se por uma tentativa de ajustamento '
da mio-de-obra rural às novas cir
cunstâncias do morncnto ; De um lado ,
permanecia relegada a um plano secun-
dário toda a produção de baixa renda:
os produtores de abastecimento inter-
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no continuaram, em g:ral,desprestigi~
dos pelas polIticas de crédito e pr~
ços mínimos. Por outro lado, a ráp!
da expansão das novas culturas de ex
portação, bem como da pecuári~, comp~
tiam, .cada vez mais com força, por
areas já desbravadas, que pudessem in
corporar ao seu próprio processo ex
pansionista. Até mesmo culturas tra
dicionais de exportação, como o café,
sofriam a pressão da concorrência p~
la terra. Paraleamente, essas novas
explorações e cultivos introduziam re
'lações de produção que dspensavam a
necessidade de fixação da mão-de-obra
nos estabelecimentos rurais. E, ao
mesmo tempo, a valorização ren dos i
móveis rurais durante os anos 70 cons
tituía, paradoxalmente, um incentivo'
aos proprietários de pequenos estabe-
cirneptos para que' liquidassem seu ati
vo patrimonial, aproveitan10 a boa
maré de preços.pa+a converter seu imó
vel em ativo disponível. (... ) Deve-
se agregar, ainda, à soma de fatores'
de influência no período de alta dos
preços da terra, a presença crescente
mente ponderável da categoria de invffi
tidores patrimoniais (em suas formas'
~ura' ou combinada). Es~ capitais
financeiros, não raro oriundos do me
io urbano, acabaram irrigando ainda '
mais o mercado de terras, dando uma
velocidade inédita à elevação do pr~
ço médio do hectare em todas as re

. - ~. d P' ~ "lOgloes agropecuarlas o alS.

Barões & Bóias-Frias. p.102-103.



I'

21

-A pressao da modernização sobre a produção de bai
xa renda confere à década de 70 um dos seus principais tra
ços: é nas regiões agrícolas já consolidadas que esse fenôme

\lho ocorre ou seja, naquelas onde a modernização se dá com ma
Iior intensidade. Cresce, simultaneamente com o número de as
salariados, a emigração da produção de baixa renda e enco -
lhe-se o regime de parceria e de arrendamento tradicionais,ou
mesmo de simples "ocupante" de áreas. Nas zonas de fronteira,

/ -xeforça-se a ocupaçao espontânea, ao mesmo tempo em que as
grandes empresas nela penetram, estimuladas por ampla bateri
a de incentivos fiscais. Assim, I'as situações de grave con
flito criadas nessas novas fronteiras revelam a ambiguidade
do processo de nossa evolução fundiária,' -uma vez que a conso-
lidação de regiões rurais modernizadas subentende a projeção
espacial e intersetorial <;1eproblemas não resolvidos .••ll

A dimensão rural dos conflitos extrapola-se, por-
tanto, ao meio urbano, fazendo com que cresçam as necessida -
des de arrecadação tributária e parafiscal (previdenciáris
para atender as camadas marginalizadas. Como é a pequena pr~
dução que fornece os alimentos básicos, compreende-se a inten

t

sidade dos conflitos potenetais nas cidades. Rabello de Cas
tro procura dimensionar esse' aspecto, a partir da-tendência I

por ele identificada de estreitamento'da produção de baixa
renda, com a consequent-e continuidade dos desequilíbrios mig~
tórios registrados durante a última década. Sua primeira hi
paese assume que a população rural continuaria declinando na
base de 0,5% ao ano até 1990, resultando num fluxo migratório
de cerca de 900 mil pessoas por ano, do campo para a cidade •.
Admitindo que 40% desse contingente seja população ativa, ter-
se-ia 360 mil braços novos por ano a disputar emprego numa f~
se em que novas oportunidades nos centros urbanos escasseiam.
Essa projeção toma como base a permanência dos padrões'estru-
turais de desenvolvimento agrícola verificados nos anos 70.

A 3mplitude da questão agrária, e da crise da pr~
duçad dê alimentos básicos é evidente: o modelo de desenvol-
vimento rêcente estreitou a tal ponto a possibilidade de pe!

(11) CASTRO, P. R. Barões & Bóias-Frias. p.129-130.
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manência no campo para a população de baixa renda, ou para '
os pequenos proprietários, que criou um potencial inédito de
conflitos em todo o País, uma vez que se engloba aqui a ocup~

\ção mais recente da fronteira agrícola. Neste sentido, as
Ipropostas que Rabello vai efetuar tomarão essa constatação co
mo eixo central: apoiando-se na necessi~ade de fixar o homem
ao campo para evitar traumas sociais n~s cidades, será sugerl
da toda uma'política de sustentação da produção de baixa ren
d~, com o intuito de profissionalizá-la (entenda-se, fazer
com que opere em bases empresariais capitalistas).

O que este autor, a exemplo de Homem de Mello
busca é uma garantia mlnima de remuneração para a pequena pr~
dução de alimentos, suficiente para cobrir seus custos e pr~
piciar uma certa margem' de lucro, que traga bem-estar à famí
lia produtora, de modo que não abandone o campo. Tudo tem
por foco central a existência de um preço conveniente, ainda'
que outros fatores tenham sido arrolados, como crédito, tecn~
logia, etc, sempre emanados do mercado, da famosa "mão invisí
vel" de que falavam os clássicos, única entidade capaz de não
cometer ou induzir a erros na condução dus questoes econômi -
cas, desde que livre da int~rferência do Estado.

12 d f'l' - -,Outro autor , a mesma 1 .laçao teorlca, procu-
ra destacar a importância da crise en~rgética dos anos 70, a!
sociando-a à descontinuidade observada no crescimento agríco-
la. Si~izada basicamente pelas bruscas elevações dos pre
ços do petróleo, em 1973 e em 1979, a referida crise provocou
severos transtornos na produção agrícola brasileira em geral.
Isso porque o emprego de variedades de alta produtividade en
contra-se diretamente ligado a um alto ní\à.de consumo energ~
tico (essencialmente petróleo). O que se convencionou chamar
de "revolução verde" apoia-se tanto na aplicação racional da
ciência na difusão e seleção de variedades (com alta capacid~
de de resposta a insumos não-tradicionais, como fertilizan
tes), como nas inovações na indústria petroquímica e mecânica,
associadas a ouixos preços do petróleo e no contLole da ofer-
ta de água via irrigação. Passaram para segundo plano as
questões que iam do simples controle de pragas, até a redução

(12) BARROS, José Roberto Mendonça de. TransiÇão_ e descon
tinuidade no crescimento agrícola. Brasill~, CFP
1983. (coleção Analise e Pesquisa).
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de empregos e os impactos sobre a distribuição da renda. Se
gundo Barros, tais problemas eram vistos como "de segunda e
terceira geração", resultantes da aplicação da nova tecnolo-

Igia. O advento da crise do petróleo alterou por completo es
se quadro, onde todas as peças se encaixavam a partir\ do cus
to acessível da matéria prima petróleo. No caso do Brasil,
a questão tornava-se mais problemática, dada a importância do
transporte rodoviário e a magnitude do consumo de óleo diesel,
.8u·jospreços não poderiam deixar de sofrer reajustes nesse m~
mento. Ademais, face às características já conhecidas da pr~
dução aqrope cuâ rí.a , as questões de "segunda e terceira ger~

- 13çao" acabaram por se colocar mais rapidamente do que no ca
so dos países desenvolvidos. Na medida ·em que não parece ra
zoável admitir que a produtividade agrícnla no Brasil possa
decrescer, já que é muito baixa, resta enveredar por caminhos
que equacionem devidamente a questão energética, a curto e
longo prazo.

No plano internacional, os países em desenvolvi
mento sofrem as consequências de uma década (70) particular-
mente nefasta. Destac.a+s e aqui o aumento do protecionismo ~
grícola, os fortes movimenbcs cíclicos de renda nos países da
OCDE, o crescimento da inflação, as flutuações cambiais e a
maior integração entre as nações. Mais especificamente a paE
tir de 1979, cresceram as taxas de juro nos Estados Unidos
valorizou-se o d61ar e desestimulou-se qualquer investimento'
em commodities, as quais apresentam provavelmente seus menore
preços desde 1930. Em consequência, deterioraram-se sensivel
mente os termos de troca da agricultura brasileira, somando -
se então ao agravamento da crise gerada pela dívida externa .
Como esta determina uma forte recessão doméstica, enfraquece'
o mercado interno, fechando o quadro de fatores negativos a
pesarem contra a agricultura.

Como se não bastasse, o setor manifesta perda de
liquidez. As sucessivas mudanças na política de crédito ru
ral restringem a possibilidade de expansão da produção em no
vas áreas, a qual era tradicionalmente financiada pelo crédi
to oficial, a juros favorecidos.

(13) BARROS, J. ~. M. Transilão ~ Descontinuidade no cresci
~ento agrlcola. Brasllia, CFP, 1983 (Coleção Ana-
lise e Pesquisa).
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Conforme explica Barros,
liaelevação do juro no financiamento '

do custeio e a necessidade de mais
crédito pessoal para, no máximo, com
plementar o próprio custeio em condi-
ções de rígido controle de crédito e
altas taxas, abre o risco da liquidez,
exceto pela ocorrência de boas safras
vendidas a bons. preços. Ora (... )
os termos de troca da agricultura vêm
declinando acentuadamente nos últimos
anos, mesmo porque a participação do
governo na comercialização tem sido
discreta. Assim, a liquidez do setor
estreitou-se vigorosamente nos últi -
mos dois anos (1982/83 - n.d.r.), com
efeitos importantes a curto e médio
prazos. A curto prazo, os investime~
tos associados à expansão de novas a
reas têm se reduzido, como já vimos
ant~riormente. Além disso, o maior
risco financeiro tende a levar a uma
redução da atividade como um todo, e~
ceto se as condições de preços dos
produtos agrícolas forem inequivocad~
mente mais favoráveis (e incertas)que
no passado recente. A longo prazo, o
que está em aberto é a elaboração de
uma estrutura de financiamento ao se
tor que substitua aquela que está sen
do agora desmentida."14

(14) DIAS1 Guilherme Leite da Silva & BARROS, José Roberto
M~hâQnça de. Fundamentos paSa ~ ~ política A-
_<lr!Q.,ola.Brasí!ia, CPF, . (Coleçao Anâlise e
PesquIsa) .
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1.1. AS PROPOSTAS PARA SUPERAR A CRISE

Como vimos, o disgnóstico realizado pelos autores
'neoclássicos sustenta-se essencialmente na ausência de pr~
ços remuneradores para a produção de subsistência e nas dis
torç6es d~s sucessivas políticas econ6micas. A estes fato -
res internos, somam-se influências negativas provenientes do
mércado internacional, as quais impactarão sobre uma econOmB
fortemente endividada e com parcos recursos para decidir da
realização de projetos de longo prazo para superar certos
pontos de estrangulamento 'mais cruciais, dentre eles o da
produção de alimentos básicos. Silva D~as e Mendonça de Bar

15ros sintetisam assim os aspectos es~enciais que devem pr~
sidir à elaboração de qualquer política econ6mica que contem
ple soluç6es para o referido problema:

- esgotou-se o padrão de crescimento extensivo da
produção e a produtividade da terra e do traba-
lho passam a pesar crescentemente como fontes '
do crescimento da ofertai

- o maior grau d~ abertura da agricultura ao mer-
cado externo torna os preços recebidos depende~
tes da polí tí ca cambial. e' da' conj untura in tern~
cional, mesmo para aqueles produtores que não'
entram diretamente mmercado externo, via oper~
ção de mercado de insumos;

- a agricultura tem perdido dinamismo, o que se
expressa em sucessivos choques de oferta, as-
sociados explicitamente aos choques do petróleo,
a recessão internacional da virada dos anos 80'

,e à própria recessão interna; os termos de tro
ca do setor se deterioram, afetando a rentabil!
dade e a liquidez e produzindo pressoes sobre o
sistema de preços.

l~ ~ 1 16 dPortanto, uma nova po ltica agrlco a eve se
pautar por três linhas de ação:

- uma política comercial que garanta uma relação'

(15) DIAS, G.L.S. & BARROS, J.R.M. Fundamentos para uma
nova política agrícola. Brasília, CFP, 1983. (CdeÇãO
Analise e Pesquisa), p.l4.

(16) CASTRO, P.R.de. Bar6es & Bóias-Frias. p.l38.
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de troca mais estável e favorável a agricultu-
raj

- um sistema de crédito rural com maior ênfase '
em recursos de comercialização do que de cust~,
no curto prazo; a longo prazo, prioridade para
investimentos, a juros muito baixos e esquemas'
de amortização flexíveis;
revisão da política fiscal, com redução dos im
postos indintos e maior incidência dos diretos,
com eventual eliminação de incentivos fiscais .
O ITR seria cobrado apenas sobre terras ociosas;

- secundariamente, o governo deve apoiar mais a
pesquisa e a extensão rural, além de formular u
ma política fundiária e de inveSimentos públicrs
em infra-estrutura para uma incorporação de teE
ras na fronteira, com elevada absorção de mão-
de-obra e menor concentração de posse da terra.

Note-se que há um reconhecimento implícito de que
os pontos de estrangulamento atuais da economia brasileira im
põe, e, mais do que isso, ~ermitem, medidas iniciais de curto
alcance, e que se pautam pela maior concessão de financiamen-
tos de comercialização, entendidos como o instrumento que oa~
feriria preços remuneradores à produção agrícola (tais finan-
ciamentos fazem com que os produtores possam aguar~ar momen -
tos propícios para a venda da safra). Em seguida, a partir '
dessa capitalização que seria iniciada imediatamente, os pro-
dutores - de baixa renda principalment~ - se fortaleceriam e
conomicamente, passando a dispor de recursos para realizar in
vestimentos. Vale a pena notar que a formulação proposta~e~
cinde de maiores considerações a respeito do peso relativo
dos fatores e~rnos, que podem muito bem continuar a pressio-
nar a economia, em maior ou menor grau.

Rabello de Castro acredita que o flo condutor das
transformações da agricultura deve ser uma r-eo rqand z aç ao fun-
diãriá, dé modo a possibi1it?lr a permanência de pequenos pr~
dutorêS no campo, com vistas a sua profissionalização.
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"O primeiro problema é o da localiza _
ção das regiões de maior disponibili-
dade econômica de solo cultivável. Em
seguida, dependendo da região, a esco
lha das formas de indução à ~Qertura'

'\ "dessas áreas be@ como de pacientes da
política traçada. Finalmente, vem a
determinação de um sistema de acompa-
nhamento dos impactos produtivos e ds
tributivos do programa. "17

o autor nao descarta, ademais, uma utilização
mais intensiva dos solos não cultivados nas regiões de agricm

,. -
tura cons:iidada ("a própria magnitude. de uma política de ala,!:
gamento de oportunidades no campo, se implementada, não pode-
ria deixar de envolver a mobilização de estabelecimentos in
cluídos na categoria de puro investimento patrimonial" -idem).
Basta que a política agrícola prestigie a produção com a ade-
quada rentabilidade, essa é uma precondição fundanental, alia
da a uma nova forma de se classificar os estabelecimentos ru-
rais: a produção de baixa Lenda, que engloba pouca eficiên _

"',
cia técnica e poucas possibilidades de capitalização: produ-
tor é principalmente a produção , e n~? a ocupação com vistas
à valorização, como é o caso do terceiro grupo, dos chamados'

~~. investidores patrimoniais.
Rabello participou de um estudo realizado para o

I COBRAG18 , inspirandv decisivamente as propostas pra dupli-
car a produção de graos até 1995:

"o programa serã em grande parte aU-
to-financiãvel se houver rentabilida-
de adaquada aos investimentos priva -
dos no setor. Para tanto, o essenci-
al é uma política de liberdade de pre-.
ços de mercado (para produtos e insu-
mgo), com taxa de câmbio competitiva,
isenção de impostos na exportação,co~
jugada a um programa especial de ali-

(17) ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de 6leos
v~getais. Alimentos ~ desafio para ~ Brasil. Bra-sl.lia, 1984.

(18) MELO, F.B.H. de. Prioridade Agrícola: Sucesso ~ Fra-
~~~i2?, capo 5~

"' -----. ..-
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mentação para a população consumidora
carente. Um programa especial de
crédito para investimento também e es
sencial. O subsídio ao crédito seria
contemplado apenas em regiõe~. social-
mente deprimidas e na agricultura de
baixa renda. Para a agricultura com~
cial - competitiva a níve] internacio
nal - o apoio necessário reside na
formulação de urna política agrícola '
tão diversificada e eficiente quanto
a dos concorrentes extremos, além de
comprometida com os objetivos nacio -

'nais de longo prazo. ( ... ) Um pro-
grama de tal envergadura requer um
horizonte de maturação em torno de 10
anos" .

Homem d~ Melo considera que e preciso se fazer u
ma políti'ca diferenciada a favor da produção de alimentos, por
que há dois fatores de "difícil reversao, no curto prazo": o
desequilíbrio tecnológico e~~re culturas domésticas e de expoE
tação, e os estímulos à exportação via política cambial. Ou
seja, deve-se orientar em maior proporção as pesquisas para os

àimentos, embora o retorno dessa atividade seja demorado e in
-

.ce rto , mas é pm::iso compensar a ma iO,r importância que se tem
dado aos outros produtos até agora. Por outro lado, o endivi-
damento externo justifica a provável permanência de uma polít!
ca cambial que estimula as exportações. Donde, a tornada de me
didas explicitamente diferenciadas e favoráveis a produção de
alimentos:

- fixação de VAlores Básicos de Custeio realistas,
representativos e reajustados mensalmente por
um Indice de Preços Pagos pelos Produtores na
compra de insumos, até os momentos das libera -
ções das respectivas parceUE:

- esse crédit0 não seria subsidiado, mas os prod~
tores de alimentos receberiam-no em proporção '
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de 70 a 90%, além de serem contemplados com
seguro .agrícola amplo, cobrindo recursos
prios e financiados;

- revisão, após alguns anos, dessa diferenci~ção,
para não criar desequilíbrios, agora e~·detri
mento dos produtos exportáveis/industriais;

um
~pr~

- fixação de preços até a colheita; tais preços'
poderiam ser estabelecidos em ORTN e válidos
por três anos (seria uma forma de corrigir a
instabilidade dos preços recebidos por esses
produtos, o que constitui um dos fatores es-
senciais do nao crescimento de sua oferta, se
gundo este autor); atribuição de prioridade na
obtenção dos financiamentos de comercialização;

- acompanhamento dos preços pelo governo, que in
terviria com estoques reguladores quando nece~-
sário, além de importações, ou oUros mecanismos
de preservação da renda agrícriaj sem provocar I

impacto inflacionário;
- crédito de investimento subsidiado na ampliação

da área plantada com alimentos;
- isençao de impostos indiretos que incidem na

comercialização de alimentos, dentro de um pr~
grama amplo de reforma tributária; a isenção I

seria administrada regionalmente, de modo a fa
vorecer os consumidores de baixa renda, para os
quais seria implémentada uma cesta de alimentos
subsidiados.

Em síntese, e sem prejuízo da importância dos de
mais fatores particularizados neste ou naquele estudo, verifi-
camos que as propostas dos autores neoclássicos centram-se
nos seguintes aspectos essenciais:

- dEcriminação, a curto prazo, de uma política de
crédito favorável à produção de alimentos (seja
crédito de custeio ou de comercialização) ,dadas
as restrições macroeconômicas de disponibilida-
de de recursos para investimentos;
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estes, no setor agrícola, seriam contemplados a
médio e longo prazo, de acordo com o equaciona-
mento das restrições externas da economia (cri-
se do balanço de pagamentos , financiamento da
dívida, etc); por enquanto, dado que o'padr~o '
de crescimento extensivo da produçilo esgotou-se,
resta concentrar as atenções sobre as regiões '
de agricultura já consolidada, englobando por -

/ produç~otanto a de alimentos;
- revis~o da carga tributária incidente sobre o

setor, dp.modo a livrá-lo de encargos que con
correm para sua progressiva debilitaç~o.

Como dissemos, estes nos parecem os pontos comuns
aos diversos autores pesquisados na corrente neoclássica, além
das diferenças entre as abordagens, as auais revelam-se mais
formais do que essenciais. N~o fez parte de nossas intenções'
julgar essa avaliaç~o, antes de dispormos de outros elementos,
inclusive, da exposiç~o das teses que emanam da economia polí-
tica, as quais s~o elencadas na segunda parte deste capítulo •
Cabe reter que os neoclássicos mostram-se preocupados com a c~
se de oferta de alimentos e 'Com as condições macroeconômicas '
que as envolvem, ainda que pareçam dar ênfase menor aos fatore
externos (comportamento da economia internacional). As propo~
tas apresentadas s~o marcadas por receios de que a política re
eessiva recentemente implantada tenha tornado mais difícil o
equacionamento da quest~o alimentar. Donde ,provavelmente , a
formulaç~o de estratégias imediatas de curto prazo, de emergê~
eia mesmo, enquadradas dentro de propostas a médio e longo pr~
zo. Elas representam uma tentativa de manipulaç~o particular ,
nao tentada ?té aqui,dos instrumentos clássicos de política e-
conômica. Não há alusões aos aspectos políticos das propostas,
com exceç~o a Rabello de Castro, que teme urnacerta "instabil!
dade política", em decorrência do êxodo rural, embora n~o che-
gue a tecer considerações detalhadas a respeito. Os neoclás -
sicos d~o a nitida impressâo de que a qu~st~o alimentar é urna
qu~~t~o técnica, de política econômica e, assim, de escolha f~
liz dGS instrumentos para alcançá-la na sua express~o mais ade
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quada. A crise recente está presente em todas as análises
propicia o ponto de partida para propostas de curto e longo
prazo, desembocando assim numa eventual alteração da estrutura
fundiária no Brasil. Não se fala em reforma agrária, no sent!
do mais conhecido do teLmo. Sabemos que, para os neoólissicos,
uma iniciativa desse genero se opera pelas forças de mercado ,
e não por outras vias. ~ assim que Rabello de Castro espera'
ver transformada a estrutura fundiária: dando-se condições de
r:e'n"tabi1idade à pequena produção, e la terá como assegurar seu
espaço na estrutura produtiva. Note-se que nao há menção à
existência de "distorções" contrárias a esse modelo de concor-
rência perfeita q~e parece nortear a formulação dos neoclássi-

,
coso Um dos traços que distinguirá fortemente os autores da
economia política será justamente esse: a identificação de um
processo avançado de oligopolização, na agricultura, devidame!!
te relacionado com a atuação do Estado nos recentes estãgios '
da acumulação de capital. Ora, pela formulação neoclássica
o mercado não deveria sofrer distorções por injunção do Estado
e operar sempre conforme regras extremamente competitivas, a
não ser em casos excepcionais, nos quais pode-se acmitir a for
mação de monopólios.

De qualquer modo, se a produção de alimentos pe!
deu importância nos anos recentes - essa e a constatação comum

.... _..a todos os autores analisados aqui - ela abriu campo a uma p~
cupaçao crescente, mormente face às políticas que estiveram em
vigor durante o período da recessão. -E essa preocupaçao nao
significa necessariamente que estiveram sendo criadas, nessa
fase recessiva, as condições para a superaçao da crise de ali
mentos. ~ diferente constatar sua existência, propor políti -
cas e verificar a exequ~bilidade técnica e política dessas
formulações. Sayad parece ter captado justamente essa partic~
laridade quando afirma:

"( ... ) a política de estabilização (da
inflação e do balanço de pagamentos -
ndr, ou seja, a política da fase reES
siva) afeta mais sensivelmente o se
tor agrícola do que o industrial,pri!!
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cipalmente quando se considera a rea
locaç~o da produç~o entre diferentes
produtos ou setores e a flexibilidade
de preços. Esta velocidide maiqr aca
ba por reservar ao setor agri~ola p~
pel fundamental no equilíbrio das con
tas externas e na política antiinfla-
cionária."

/ Ademais, os impactos da política de estabilizaç~o
sobre a agricultura e, particularmente sobre a produç~o de al~
mentos, podem ser indesejáveis se houver reduç~o na participa-
ç~o da pr~duç~o agrIcola no mercado interno e da área dedicada
a produtos alimentares. A referida política pode acabar por
concentrar a renda e agravar as de:iciências de alimentos qua~
dp se considera prazo maior.
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CAPíTULO 11

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA .,\ "
\ ,

Nossa preocupação nas linhas que seguem é dar s~
,quência a análise da crise de oferta de alimentos básicos ros
anos recentes, enfocando agora um conjunto de autores especí
fico, que englobamos genericamente sob a denominação de "ec~
nomia política", para efeito de contraposição aos neoclássi-
cos examinados anteriormente. Novamente~ não poderíamos pr~
tender esgotar a retomada das teses explicativas da agricul
tura brasileira, apenas colocar em evidência os elementos i
lustrativos da crise de alimentos que julgamos essenciais
Assim sendo, não adentraremos algumas polêmicas que têm ani
mado o debate sobre a questão agrária,como e o caso da pequ~
na produção, ou mesmo da reforma agrária. Limitare~os nossa
investigação aos determinantes da oferta escassa de alimen
tos, o que não significa que não venhamos a tangenciar estes
aspectos (pequena produção e reforma agária, entre outros)

Por outro lado, ressaltamos que as fontes consul
tadas nao são homogêneas, seja do ponto de vista dos objet!
vos que pretendem alcançar, seja quanto 1 metodologia empr~
gada. Neste sentido, procuramos individualizar, quando po~
sível, as res~rições que diferenciam as teses examinadas.Por
exemplo: os trabalhos de Graziano da Silva sobre a produçãe
de subsistência trazem indicações específicas sobre o as
sunto que nos interessa. O mesmo não ocorre com outro autor
como Sorj, que aborda 0 tema, porém dentro de outra linha de
estudo, na qual predomina a importância do complexo agroi~
dustrial, tornando assim necessário de nossa parte uma alu
são ao contexto dentro do qual o problema da produção de ali
mentos básicos é enfocado. Por seu lado, Nakano parte de
uma crítica aos autores que se apoiam sobre as formulações
clássicas para analisar o papel da pequena produção, descor
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tinando então os fundamentos da crise de oferta de alimen
tos. O que procuramos efetuar é uma abordagem de recuperação
do problema que elegemcs para nosso estudo, de modo a abrir
caminho para considerações adicionais no capítulo seguinte,
quando procuraremos relacionar a crise de alimentos com os ci

,elos recentes da economia brasileira, sua inserção na divisão
'I

internacional do trabalho e os limites prováveis que essas
condições suscitam para a resolução da crise referida.

Graziano da Silva·J9é o principal expoente dentre
qs autores que abraçam as teses sobre a modernização conserva
dora na agricultura brasileirô. A preocupação central de
seus trabalhos nao tem sido especificamente a crise de oferta
de alimentos. Mas este é um tema que perpassa suas contribui
-çoes e que pode ser resgatado para a finalidade que nos inte

ressa.
A seu ver, qualquer análise sobre o setor agríc~

la precisa ser precedida de uma explicitação dos fundamentos'
teóricos que enquadram o problema. A predominância do modo
de produção capitalista na economia como um todo é o marco i
nicial da análise das transformações no seto~ agrícola: cria
ção de uma força de trabalho livre, da qual o captialse apr~
pria; criação de um mercado ~nterno para o capital e agudiz!

"ção da contradição entre o capital e a propriedade fundiári3~
Com efeito,

liatendência do capital penetrar na
agricultura e transformá-la significa
que c preço dos produtos agrícolas d~
vera ser superior ao preço de prodE
-çao, uma vez que deve permitir que.

parte do valor seja retido pelo pr~
prietário da terra sob a forma de ren
da fundiária. Isso significa que o
preço das matérias primas e dos ali
mentos será mais elevado do que seriA
numa situação em que nao houvesse o

(l~)Neste CASO, as referências são:
~ILVA, J. F.G. (coord.). Estrutura agrária

produção de subsistência na agricultura brasileira.
Sao Paulo, Hucitec, 1978.
~ modernização conservadora.

e

Rio de Janeiro, Zahar
is s r.

Progresso Técnico ~ Relações de Trabalho na Agricultu-
ra. Sao Paulo, Hucitec, 1981 .

•. I,. I"
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monopólio da propriedade fundiária,
pois ele terá que incluir, além do
preço de produção, a renda da terra .
O maior preço dos alimentos resulta
num aumento do custo de reprodução da
força de trabalho e, juntamente com o
maior preço das .net.ér Las primas, difi
culta a acumulação de capital. Tor
na-se, então, mais aguda a contradi
ção entre capital e propriedade
fundiária, colocando-se a abolição d~
ta como alternativa, embora pouco viá

1 ,,20ve .
Todavia, a predominância do capitalismo não ex

clui a permanªncia da produção camponesa, mesmo em países ca

/

pitalistas avançados. Ocorre que essa produção camponesa si
tua-se de forma subordinada em relação à produção capitalista
e o pequeno produtor é continuamente expropriado pelo capi-
tal, seja ele comercial, financeiro ou· industrial. No entan
to, apesar da tendªncia do capital ser de el~minar essas for
mas não capitalistas, pode beneficiar-se de sua existência
Afinal, essas formas ".::trcaicas"de produção liberam uma ofer

"''''"
ta de força de trabalho expressiva para a indústria, fornecem

-alimentos para os centros urbanos a baixo preço, nao elevando
o custo de alimentação e o das matérias primas, possibilnando
assim uma ma.ior exploração da força de trabalho, via redução'
do tempo necessário para adquirir os alimentos mínimos de sub
sistªncia. A notar ainda que os pequenos produtores subsis -
tem em condiç6es econ6micas que fariam recuar os empreendime~
tos capitalistas, o que assegura essa oferta de alimentos de
forma praticamente indefinida. O resultado é que

"favorece-se ass.i.muma acumulação no
setor industrial em função tanto da
expropriação da força de trabalho lo
calizada nos centros urbanos, como da
expropriação dos pequenos produtores'
que conseguem fornecer alimentos a

(20' SILVA, J.F.G.da. Estrutura agrária e produção de subsis
tência na agricultura brasileira. p.3
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preços baixos. Outro problema que
se reflete também nos pequenos prod~
tores é a instabilidade do mercado ,
ocasionada, por um lado, pela
de planejamento da produção e

falta
pela

instabilidade climática que afeta ga~
"Ides extensões do nosso território e,

de outro, pela defasagem entre a ele
vação dos preços ~ a elevação dos sa
lários. O descompasso entre a eleva
ção dos preços e os reajustamentos s~
lariais provoca periodicamente retra
tações temporárias no me~cado,
margem a grandes oscilações na
da, que incutem ao mercado uma
terística de instabilidade, com
ves repercussoes sobre as fontes

dando
deman
carac

gr~
de

produção. ".
Como os pequenos tampouco têm acesso à tecnologia

de produção moderna, configura-se um importante ponto de es
trangulamento no potencial de crescimento da oferta de gen~
ros básicos, já que estes provem em grande parte da produção'

,.cdmponesa.
Os dados agrupados da produç50 de alguns alimen -

tos por classes de área relacionados na Tabela 4 , evidenciam
a importância quantitativa da produção das pequenas unidades'
produtoras "familiares".

O censo de 1980 confirma a tendência~ que os esta
belecimentos de O a 10 ha de área e até mesmo os de 10 a 50 '
ha diminuíram a participação na área total de produção do p~
ís. Ou seja, segundo os dados os estabelecimentos de area de
O a 10 ocupam 2,4% do território, de 10 a 100 ocupam 17,6%
enquanto os de mais de 10 mil hectares ocupam 13p2% com ten -
dência a ampliar a área, demonstrando uma elevada conaentra -
ç'áo da terra.

(2U S!LVA, J.F.G. da. Estrutura agrária ~ produção ~e sub
sistência na agricultura brasileira. p.12
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TABELA 4 .- BRASIL - PERCENTUAL ACUMULADO DA PRODUÇÃO POR
CLASSES DE ÂREA

(oito lavouras e pecuária)-
1975

POR CLASSE DE ÂREA TOTAL.

CLASSES DE ALGODÃO ARROZ BATATA CANA MILHO
ÂREA INGLESA
, ° a 5 6,51 13,22 4,18 1,18 8,28

5 a 10 16,80 19,32 12,05 2,77 18,49
10 a 50 51,85 39,39 64,36 11,79 60,04
50 a 100 64,04 49,45 78,06 17,51 71r92

100 a 500 87,27 75,59 94,46 45,80 90,54
500 a mais 99,97 100,00 99,99 100,00 100,00
Sem decl. 0,03 0,0 0,01 0,0 0,0
Total 100,00 100,00 1,00,00 100,00 100,00

CLASSES DE
ÂREA

SOJA FEIJÃO CAF~l NOVILHOS BOIS E
GARROTES

° a 5
5 a 10

10 a 50
50 a 100

100 a 500

1,77
6,81

42,49
55,42
83,25

19,05
33,96
72,56
82,74
95,71

500 a mais
Sem decl.

100,00 100,00
0,0 0,0

Total 100,00 100,00

3,28
9,63

39,11
53,43
82,99

1,84
.3,97
19,61
30,56
62,11

0,76
1,55
7,65

13,02
37,53

100,00
0,0

100,00

100,00 100,00
0,0 0,0

100,00 100,00

1 Os dados sobre "cafe" são de 1970.
Fonte: Censo Agropecuário 1975 - Brasil - IBGE.

A Tabela 4 indica que 2m 1975, a nível nacional, os estabele-
cimentos com area total inferior a 50 ha são responsáveis p~
la produção de mais da metade do volume colhido de feijão
(7~%) I rní Lho (61%), batata inglesa (64%) e algodão (52%).

, ,
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TABELA 4 - BRASIL - PERCENTUAL ACUMULADO DA PRODUÇÃO l:'OR
CLASSES DE ÂREA

(oito lavouras e pecuária)-
1975

POR CLASSE DE ÂREA TOTAL

CLASSES DE ALGODÃO ARROZ BATATA CANA MILHO
ÂREA INGLESA

" O a 5 6,51 13,22 4,18 1,18 8,28
5 a la 16,80 19,32 12,05 2,77 18,49

10 a 50 51,85 39139 64,36 11,79 60,04
50 a 100 64,04 49,45 78,06 17,51 71,92

100 a 500 87,27 75,59 94,46" 45,80 90,54
500 a mais 99,97 100,00 99,99 100,00 100,00
Sem décl. 0,03 0,0 0,01 0,0 0,0

Total 100,00 100,00 1,00,00 100,00" 100,00

CLASSES DE
ÂREA

FEIJÃOSOJA CAF~l NOVILHOS BOIS E
GARROTES

O a 19,055 1,77
5 a la

10 a 50
50 a 100

100 a 500
500 a mais
Sem decl.

6,81 33,96
42,49 72,56
55,42 82,74
83,25 95,71

100,00 100,00
0,0 0,0

Total 100,00 100,00

3,28 1,84 0,76
1,55
7,65

13,02
37,53

100,00
0,0

100,00

9,63 3,97
39,11 19,61
53,43 30,56
82,99 62,11

100,00 100,00
0,0 0,0

100,00 100,00

1 Os dados sobre "cafe" sao de 1970.
Fonte: Censo Agropecuário 1975 - Brasil - IBGE.

A Tabela 4 indica que 2m 1975, a nível nacional, os estabe1e-
Gim~nto5 com área total inferior á 50 ha são responsáveis p~
la pr~d~çao de mais da metade do volume colhido de feijão
(7~~) I milho (61%), batata inglesa (64%) e algodão (52%).

, I
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Em suma, ao mesmo tempo em que viabiliza a acumul~
-çao, esta produção não capitalista revela-se um obstáculo,pois

se deixar de existir significará um aumento no custo de repro-
dução da força de trabalho. A própria oferta de alimentos não
cresce pelo fato do capital não lhe atribuir preços que permi-
tam se expandir, mas de concentrar a apropriação do valor ger~
do na produção camponesa ao nIvel do capital comercial. Isso
faz com que o capitalismo não possa mais ser visto como revolu
cionário, enquanto força de transformação no campo, a exemplo'
do que ocorreu nos países europeus na passagem do feudalismo'
"para o capitalismo. Hoje, na sua fase monopolista, "tornam-se

visíveis as suas formas parasitárias de dominação, que limitam
, -o proprio desenvolvimento das forças produtivas ne agricultu

ra.,,22
Essa rápida, retomada dos fundamentos teóricos e es

sencial para compreendermos como Graziano da Silva caracteriza
a cris~ recente da produção de alimentos. Na realidade, po-
de-se notar desde já a presença de, um componente' expressivo'
neste sentido: o modo de articulação entre o capital monopo -
lista e a produção camponesa. Há outro que deve ser lembrado,
este de caráter histórico: a concentração da propriedade da
terra no Brasil, desde os primórdios de sua ocupação. Mais re

23 'centemente ,o surto de modernizaçãc vivido pela agricultura
brasileira reforçou esse padrão altamente concentrado da pro-
priedade, e isso acentua claramente a permanência da forma já
mencionada de articulação entre o capital monopolista e a pro-
dução camponesa.

Aliás, a condentração da propriedade na terra so-
ma-se urna concentração da exploração da terra, ou seja, cresc~
ram as barreiras que impedem o acesso d terra para fazê-la pr~
duzir. Tudo concorre, port~nto, para agravar negativamente as
condições de expansão da produção de alimentos, vale dizer
da produção em bases camponesas.

(22) SILVA, J.F.G. da. Progresso técnico e relações de traba
1"0 na agricultura. p.2.

(23) Tràta~se basicamente do período abrangido por nosso tra-
balho, isto é, 1964-1984.
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TABELA 5 - BRASIL - ÁREA M.t:DIADE Ir16VI::ISRURAIS
1972

QUALIFICAÇÃO TOTAL DE
IMÓVEIS

I

ÁREA TOTAL
(ha)
11

ÂREA
~DIA

11

I

TOTAL 3.387.173 370.275.187,4 109,32
/

Minifúndio 2.437.001 46.276.871,3 18,99
Empresa Rural 162.802 35.967.465,0 220,9.3
LatifÚridio por exploração 787.195 270.051.472,3 343,06
Latifúndio por dimensão 175 17.979.378,8 102.739,31

Total Geral (inclui os in
consistentes) 3.474.518 393.230~232/l 113,18

Fonte: Estatísticas Cadastrais/l - Incra.
Base: Recadastramento 1972.
CEDES.

., ,

MaS a modernização nos anos 70 deixou outras mar
cas características. O grau de utilização das terras dentro
dos estabelecimentos rurais cresceu lentamente. "Quando se c~
sidera, por~m, a ãrea total apropriada no País, conclui-se que
houve queda sensível do grau de utilização da terra, com o con
sequente aumento das áreas ociosas. Muito provavelmente essa
elevação do grau de ociosidade das terras agrícolas no País
associou-se aO movimento especulativo que caracterizou a com

•. 24pra de terras no perJ.odo."
Se a area cultivada cresceu, isso foi causado pela

expansão de pastagens e matas reflorestadas (pastagens artifi
ciais), al~m do aproveitamento múltiplo da terra (aumento do

(24)KAGEYAMA, A.A. & GRAZIANO DA SILVA, J.F. Resultados da mo
derflização agrícola dos anos 70 - in: Estudos Econômjcã;'sãô Paulo, IPE, Vol.13, n93, 1983, p.5~---
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numero de colheitas numa mesma ãrea). No cômputo geral, a
produç~o agropecuâria registrou crescimento acelerado das cul
turas modernas, crescimento muito pequeno ou até r.e qa t í.vo dos
produtos tradicionais, além de um crescimento da proporção da
produção exportada em relaç~o à produç~o total. Intensifi
\cou-se o processo de quimificaç~o e mecanização, derivado de
um forte impulso creditício acionado pelo Estado, via crédito
rural subsidiado. A populaç~o economicamente ativa diminuiu
em consequência, no setor primârio, alterando-se inclusive a
cümposiç~o do emprego, com forte crescimento do trabalho as

/salariado e da produtividade.

TABELA 6 - POPULAÇÃO URBANA E RURAL

~

1940 1950 1960 1970 1980variáveis
Populaç~o Total (em
milhões de habitantes) 41 51 70 93 119
Proporç~o da populaç~o
Residente Urbana % 31 ,'24 36,16 44,67 55,92 67,59
Populaç~o Economicamen
te Ativa (PEA) 14 17 22 29 43
PEA em atividades agr~
pecuârias, 9 10 12 13 12
n9 de habitantes por
integrante da PEA .•.agr};.
cola (A -:C) 4,24 5,07 5,71 7,1.2 9,40
Parcela da PEA em ati-
vidade agrícola

(C -: B) 65,9 59,9 54,0 44,3 29,3

Fonte: FIBGE - Dados Censitârios.

~• I • i I • ••



41

No entanto, os efeitos da modernização são perveE
,)S: acusam uma queda na oferta de alimentos ( com a conse
quente alta de preços), uma maior sazonalidade do emprego a
grícola, que rep resen t.ou um aumento do desemprego (ou subenp:-~

,go estaci on al) .,
Os aspectos mencionados at~ aqui são, a rigor, re

conhecidos por autores de outras vertentes teóricas, inclusi
ve neoclássicos. Mas Graziano acrescenta um tópico importan-
te: intensificou-se, no campo, o trabalho dos qun permanece-
r?m empregados, configurando um crescimento da jornada de tra
balho nos Estados mais avançados do País. O autor explica que

lia relação entre uma agricultura mais
tecnificada e a maior jornada de tra
balho se deve justamente no tipo con

,ereto de desenvolvimento que está se
dando no Brasil. Ou seja, um desen -
volvimento em que a evolução das téc
nicas de produção visa basicamente a
aumentar a extração de trabalho exce
dente, elevando os lucros do capnal .
Em termos mais gerais, podemos dizer
que a 'questão' reside hoje na
priação dos frritos do aumento da

apr~
pr~

dutividade a que vem conduzindo a mo
dernização da agricultura brasileira.
No atual quadro político-institucioni
(1983 - ndr), 03 resultados têm-se r~
vertido sempre num aumento dos lucros
dos capitalistas, seja do propriet~
rio rural, seja das multinacionais em
volvidas na produção de insumos, no
processamento dos produtus agrícolas
e na sua comercialização. Enquanto
isso, a maioria dos trabalhadores ru
rais continua a receber Infimos salá
rios, a ostentar um nível de pobreza'
alarmante em muitas regiões do País e
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a submeter-se a urna jornada de traba
lho maior do que a legalmente permit!
d ,,2 5a.

Parece portanto evidente que a produç~o de subsis
tência, responsável maior pela oferta de alimentos, não encon

'tra condições de progredir, dado que se encontra relegada aos
estabelecimentos que estão impossibilitados de assumir um com
portamento empresarial. Ao contrário, a dinâmica do capital'
leva à recriação dessas formas e à perpetuação de urna escas-
sez praticamente crônica de alimentos básicos. Note-se que a
/ - -existencia de urna produçao a baixo custo para o capital nao

chega a lhe ser funcional, na medida em que nao resolve as
contradiç~es do processo de acumulação. Se, por um lado, es
te se benificia, por outro não ~ode avançar contra a pro-
dução camponesa, sob pena de encarecer o ':usto de reprodução
da força de trabalho e, consequentemente, acarretar lucros in
feriores para os empresários capitilistas.
lienta Graziano,

Dessa maneira, sa

"a distribuição regressiva da renda
(do lado da demanda) e a estrutura de

posse da terra conjugada a estrutura
de intermediação (do lado da oferta)
próvêem condições para que o comport~
mento dos preços deixe de ser um estí
mula aos produtores, via modernização
das unidades de produção e/ou incorp~
ração de nova ~ecnologia, para ser ,ao
contrário, um estímulo à manutenção e
mesmo à proliferação) de formas pre-
capitalistas para atender o aumento'
da demanda de alimentos do setor urba
no,decorrente do processo de urbaniza

- 26çao."

(25)KAGEYAMA, A.A. & GRAZIANO DA SILVA, J.F. Resuhados da mo'
dernização agrícola dos anos 70 - in: Estudos Econômi-
cos. '0.557.

(26)SILVA; J.f.G. da. A modernização conserve dora , p.3l
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A baixa rentabilidade dessa produção não config~
ra um empecilho ao dese~volvimento do setor industrial em ter
mos de mercado. A ampliação do mercado interno para a indus
trialização se fez pela expropriação dos camponeses como pr~
dutores independentes, ora convertendo-se em b6ias-frias, ora
\

em produtores totalmente subordinados ao capital, como visto
acima. Isso explica porque a renda permaneceu concentrada
quando seria lógico supor que precisasse ser redistribuída p~
ra escoar os produtos industriais. A industrialização criou
uma agricultura que compra insumes modernos para produzir ou

/
tros insumos para a pr6pria indústria (matérias primas alimen
tícias, tecidos, etc.).

Poderia ter sido diferente? Sim, caso o Brasil
tivesse ·optado por uma' via democrática de desenvolvkentono
paIs. Isso deixa claro que se se conseguir redefinir o papel
do Estado, não mais como agente do grande capital, a hist6ria
será outra no que se refere à modernização da agricultura br~
sileira. Graziano rejeita a viabilidade de uma proposta (que. .
veremos a seguir com os estudos de Nàkano) dt generalização ~
uma figura do tipo "farmer" norte-americano, ou s~ja, um p~
queno produtor, que trabalha basicamente com a família em con
dições de tamanho ótimo de .p~opriedade e com ace3SO a tecno

"logia. Para Graziano,
lia tecnificação ocorre na maioria das

vezes por impos1çãJ do grande-capitaü~
ta-comprador, que exige uma padroniza-
ção da população: ou por necessidades
inerenb3 ao pr6prio tipo de cultivo
pois a maioria das culturas que os p~
quenos produtores são pressionados a
plantar (tomate, uva, fumo, hortigran-
jeiros, etc) só são altamente produt!
vas quando acompanhadas de um verdadei
ro 'pacote tecnológico', o. qual, por
sua vez, e uma imposição do grande ca
pital industrial, que produz os chama
dos 'insumos modernos'. (... ) Isso (a
tecnificação do campesinato - ndr) tem
significado na maioria das vezes um
crescente grau de endividamento, uma
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perda da propriedade real rtosmeios de
produção por parte desses pequenos pr~

2 7dutores."
Resta, assim, examinar como a superaçao dos refe

ridos problemas pode ser alcançana através da reforma agrária.
Graziano admite que esta tem um duplo sentido, dependendo da
região em que for realizada: naquelas em que o capitàl ainda
nao conseguiu reali3ar a expropriação total do trabalhador r~
ral, a reforma atua como aceleradora das transfo~maç6es cap!
talistas no campo. Naquelas em que o proletariado rural já

~ .
,está plenamente constituído, ela pode ter um caráter progre~
sista, desde que incida sobre a dominação parasitária da ter
ra. O grande desafio que o capital tem, por seu lado, é o
fechamento da fronteira agrícola, posto que as terras são a
qui ocupadas meramente com finalidade especulativa, provoca~
do aumento de seu preço e recolocando então a questão agr~
ria - vale dizer, da reforma agrária - na ordem do dia, tradu
zindo por sua vez uma necessidade de mudança na estrutura de
poder político da sociedade. A reforma agráriq deixou de ser
uma simples reivindicação de acesso à terra para ser uma luta
por um novo sistema de organização social e econômica da pr~
dução agrícola. O inimigo é o latifGndio, o grande capital
monopolista e seus aliados. Ela não é, cornono início dos
anos 60, um instrumento para viabilizar o capital no campo

~ - 28mas um primeiro passo que pode levar a sua superaçao. A re
-forma agrária aparece como o Gnico caminho entrevisto pelos
trabalhadores rurais para uma solução democrática da questão
agrária, vale dizer, para uma justa apropriação dos frutos do
seu trabalho.29

Não e nossa intenção polemizar sobre a reforma
agrária, apenas salientar que é considerada, para Graziano
cornoa única forma de resolver os impasses derivados da pred~
minância do capital e de suas contradições na agricultura.

Não são todos que vislumbram nela esse potencial
renutivo. Nakano, por exemplo, acredita que se trata de uma

(~7) glLVA,J.r.G.da. A modernização conservadora. p.137
[~~) SItVA,J.F.G.da. A modernização coriservadora. p.137
(29) SILVA,J.F.G.da. A modernizaçao conservadora. p.l40 e 42-43.
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exig~ncia do capital para solucionar a produç~o de alimento~
já que propiciaria uma de scon cent ra ç ao da estrutura func:há
ria, vital a seu ver para acabar com a polarizaç~o minifGn-
dio-latifúndio. 8ssa rigidez da estrutura fundiária vem imp~

,dindo o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura,
traduzindo um fracass0 eviJente da estratégia recente de ac~
lação. Como explica,30

lia chamada modernizaç~o da agricultura'
e a implantação de estabelecimentos ~m
tamanho adequado e capazes de absorver
a tecnologia moderna ejn condições dita,
das pelos setores oligopolistas tor
nam-se uma crescente exigência do pr~
cesso de acumulaç~o de capital na in
dGstria. A tentativa oficial de aten
der a estas exigências através da im
plantaç~o de grandes empreendimentos '
capitalist~s, configurada na estraté -
gia de modernizaç~o do latifGndio, re
dundou num fracasso total. Os enormes
subsídios dados aos grandes proprietá-
rios de terra e a transferência de ex

"tensas regiões do país para os grandes
capitalistas resultaram, de concreto,
numa crise de abastecimento nos Glti
mos dez anos (o texto é de 1981) (ape-
sar de o controle de salários no setor
urbano ter deprimido a demanda) e numa
grande especulaç~o com terras. E nao
poderíamos esperar outro resultado
pois as condições de valorizaç~o do ca
pita1 n~o se acham presentes na maio
ria das atividades agrIcolas. Nestas
circunstâncias, a expans~o do complexo

(30) NAKANO, Y. A destruiç~o da renda da terra e da taxa de
,lucro na agricultura~ In: Rev. Economia Política,Vol.l,
n93, jul./set., 1981, p.IS.
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Para
relações de troca

agroindustrial encontrará obstáculos '
crescentes na rigidez de nossa estrut~
ra,fundiária caracterizada pelo binô
mio latifúndio-minifúndio."

k ;31 - , , Lus í b 1 'Na ano , e preclso lnc USlve resta e ecer
entre agricult~ra e indústria que nao pen~

lizem a primeira, como tem sido a tônica no período considera
do. Ou seja, a atividade produtiva tem sido penalizada e a
especulativa premiada, gerando um processo de reprodução e am
píicação de distorções que estão na base da crise de alimen
tos. Isso coloca, portanto, a necessidade de uma política r~
dicalmente distinta, que seja capaz de sustentar uma permane~
te rentabilidade à produção rural, a fim de que possa se cap~
talizar.

As posiçoes deste autor apoiam-se numa crítica a
modernização da produção baseada na grande empresa.
plica,

Como ex

"a hipótese sustentada neste trabalho e
de que na fase atual do desenvolvimen-
to capitalista, marcado pela presença'
do complexo agroindustrial, as condi
ções~de produção capitalista são des
truIdas ao nível da produção imediata'
e criam-se espaços para empreendimento;
cuja dinâmico é diversa da valorização
do capital.,,32

Examinando a produção norte-americana, este autor
constata a viabilidade econômica de um estabelecimento condu
zido com mâo-d -obra familiar, capaz de acompanhar adequad~
mente as características da produção agrícola, sem ter que a!
Gàr com grandes custos administrativos. Essa unidade econômi
ca não busca a valori7ação de seu capital ~ taxa de lucro má
ximo; mas apenas sua reprodução enquanto unidade familiar pr~
prietária de terra. Tampouco precisa pagar renda fundiária ,

(31) NAKANO, Y. A destruição da renda da terra e da taxa de
de lucro na agricultura. In: Rev. Economia PolItica,
Vol.I, n93, jul./set., 1981, p.lS.

(32) NAKANO, Y. Questões prioritárias na formulação de polí
ticas agrícolas. In: Seminário ~ Política Agrícola -
Brasília, CFP, 1982, p.127.
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contentando-se com o chamado "preço de subsistência", inferi
or ao preço de produção (custo de produção mais taxa de lu
cro médio), deslocando então a produção capitalista. No caso

Ido B~asil, uma estratégia baseada nesse tipo de estabelecimen
,to é igualmente recomendável,desde que sejam atendidas as ne
cessidades sociais simultaneamente (a implantação imediata de
unidades de tamanho ótimo poderia acarretar um agravamento de
problemas sociais). Não se pode marginalizar a adoção dé ou
tros instrumentos "clássicos" de política econômica voltados
para o apoio â produção de alimentos e para a penalização da
especulação fundiária (preços mínimos, ITR progressivo e even
tualmente confiscatório).

Nakano considera que a sociedade brasileira so
freu, recentemente, uma série de importantes transformações I

sociais, que minaram o domínio político da antiga classe de
proprietários fundiários. Esta, contudo, ainda tem um
pel-chave, posto que se diversifica, penetrando em outras es
feras de atividade econômica e sofrendo transformações, vale
dizer, sua principal fonte de riqueza tende a deixar de ser a
terra. Há, assim, uma cisão na classe rural, com uma nova
fração produtiva que se co~rapõe â tradicional, essencialme~
te rentista. Essa nova classe rural baseia-se no trabalho fa
miliar e tem na terra um fator de proqução e não de valoriza-
ção especulativa, não lhe interessando seu encarecimento. Em
consequência,

"as pressoes para uma rearticulação do
sistema agrário deverão ser crescentes
nos próximos anos, na medida em que
uma rápida expansão da produção agríc~
la se impõe, dramaticament0., em função
do grave desequilíbrio do setor exter
no e das tensões sociais serem crescen
tes, tanto no campo, como na cidade.,,)3

••• -.~".~ •. =" ~~=,

NAKANO, Y. Questões
liticas agrícolas.
la. Brasília, CPP,

prioritárias na formulação de po
In: Seminário de Política Agríc~
1982, p.l30.
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Nâo S~ trata, portanto, de uma anãlise que segue
aquela formulada por Graziano da Silva. Nakano busca concei
tuar a possibilidade de um crescimento da oferta agrícola de
gêneros básicos mediante a definiçâo de um tamanho ótimo de

Iproduçâo pamas unidades econômicas, sendo que os agentes des
te processo nâo recriam as condições antagônicas entre
tal e trabalho. Especificamente falando, as condições de e
xistência da agrisultura capitalista sâo destruídas ao nível
da pequena produçâo. Assim mesmo, a produçâo familiar encon
t~ar-se-á subordinada e integrada ao capital, mas este sera
seu espaço de sobrevivência, com a diferença de que atuará em
condições favoráveis, tecnológica, econômica e socialmente fa
lando. Será um "produtor simples de mercadorias", não capit~
lista portanto, embora' integrado à economia de mercado (pela
venda de seus produtos e pela aquisição de insumos). Sua con
diçâo de reproduçâo.é o preço de produção familiar,que deve
repor os custos de produção e de reprodução da família.

34Na mesma linha de argumentação, Perosa e Aidar '
acrescentam que a família de produtores que não busca a taxa
de lucro médio ou máxima encontraria fortes resistências para
deslocar-se para outra atividade.

"Em p-r í me i ro lugar, exi st.em b arre í ra.s '
para 3 entrada nos setores mais rentá
veis. Á medida que o capitalismo avan-
ça concentram-se as ativid~des indus -
triais e do setor de serviços. Essa
concentração gera barreiras do tipo
controle da tecnologia, dimensão do ca
pital fixo inicial para entrado no se
tor e controle da política econômica ,
fechando dessa forma os setores mais
rentáveis para pequenos capitais. Por
tanto, muito provavelmente a alternat!
va para o trabalhador familiar na agr!
cultura seria o'puro e simples assala

(34) A!DAR, A.C.K. & PEROSA Jr., R.M. Espaços e limites da
êmpresa capitalista na agricultura.In: Rv.Economia '
política, Vel.I, nQ3, jul./set., 1981, p.30.

~. 01 j ,
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riamento em outros setores. Essa ten
d~ncia para a oligopolizaç~o da econo
mia ~ certamente mais forte nos países
desenvolvidos, mas já se manifesta cla
ramente em países como o Brasil. Em se
gundo lugar, existe um fator mais com

,
plexo ligado à autodeterminaç~o do tra
balhador. (... ) Para o trabalhador
~ avanço do capital representou a
perda de capacidade de dispor de seu
tempo de trabalho. Ora, no caso do
trabalho familiar, o trabalhador conti
nua detendo essa mesma capacidadi. Es
sa vantagem sobre o trabalho assalaria
do ~, sem dúvida~- um fator que contri
bui para que o trabalhador familiar
permaneça na agricultura a despeito de
uma remuneração relativamente mais ba!
xa para o seu capital. Al~m disso, os
intervalos do tempo de produção que
não exigem aplicação de trabalho, que
constituem um dos maiores obstáculos I

p~r~ a grande empresa, podem represen-
tar para o trabalhador familiar um p~

,
ríodo de lazer e não simplesmente, co
mo vimos, um período de ociosidade one
rando o giro do capital."

Outro fator lembrado pelas autores é o apego ~a

Ipropriedade, pela segurança" que propicia, aliada a poderio p~
lítico. Em síntese, o que a produção familiar busca e, além
de se reproduzir, defender quando possível um padrão de sob
sist~ncia satisfatr-ório ("subsistência de luxo"). Esta forma
de organização da produção, desde que sustentada por uma poli
tica econômica que lhe reserve seu espaço, é suscetível de re
sQlver a questão da crise de alimentos. Mais de que isso, a
viabilidade constatada nos países desenvolvidos é uma evidên
~i~ histórica de que o'capital pode conviver com formas de

I 'I ~ I
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produção não capitalista, inclusive sem destruí-las (a polí-
tica econômica se encarrega de preservar a unidade familiar)
e sem relegá-las a uma condição miserável, que só faz adiar o
dia de seu desaparecimento definitivo. Essa abordagem consi
dera, ademais, que o processo de reorganização fundiária tor
na-se inevitável, face aos constrangimentos decorrentes do
desequilíbrio do setor externo da economia brasileira. No ca
pítulo seguinte, procuraremos aprofundar esse aspecto, cru
cial para nossas observações sobre a perspectiva de equacion~
mento da crise de oferta de alimentos.

De momento, julgamos necessário ampliar a expos!
ção das teses da economia política, examinando algumas coloca
ções efetuadas por Sandroni, a respeito da pequena produção
mercantil, e que se inscrevem na sequência da temática que vi
mos abordando. A seu ver, inexiste funcionalidade entre a p~
quena produção mercantil-camponesa e.o processo de acumulação
de capital nos centros urbanos.

"t; possível que a pequena procução mer
cantil-camponesa seja en~orpecedora do
desenvolvimento capitalista: a baixa
capacidade de resposta desse tipo de
proJução aos estímulos de preços e a
inel~sticidade da oferta daí redundan-
te poderiam estar agravando ainda mais
os problemas de abastecimento de ali
men-os dos centros urbano~, pressiona~
do para cima os salários e dificultan-
do o controle do processo inflacioná -

, " 35riO.
No entanto, a pequenu produção vem perdendo impo!

tância frente à produção capitalista na agricultura, traduzin
do uma "resolução burguesa" para a questão agrária. Só que
esta enfrenta uma contrapartida: o crescimento das tensões
sociais urbanas, decorrente da diminuição absoluta da popula-
ção rural economicamente ativa. Neste sentido, as pressões de
preços, que resultam da escassez de oferta de alimentos por
parte da pequena produção podem servir de estímulo ao cap!
tal, para que este venha a produzi-los. Sandroni é de opin!

(35) SANDRONI, P. puestão agrária ~ campe~inato.
lo, Ed. Polis, 1980, p.l03.

são Pau
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-ao de que "ê inevitável gue a competiçao no interior do
tal comercial provogue uma elevaçâo de preços ofcLecidos

cap.!.
ao

produtor direto, aumentando a margem para gue os produtores
capitalistas possam cojrir total ou parcialmente, no preço de
venda,o trinômio custo-Iucro-renda. Mas, se realmente o ca

\,pital mercantil-agrícola cumpre este papel blogueador, a. "fUIl
cionalidade" da produçâo camponesa deixa de existir ~ara o c~
pital em geral, restringindo-se -ª- sua função mercantil-agríco

36la. "
Para o autor, a funcionalidade da peguena produ-

/

çao para uma fração do capital e nâo para sua totalidade se ex
pressa como uma contradição entre estas, a última interessada
no barateamento dos alimentos e das matérias primas. Neste
sentido, as políticas agrícolas têm procurado romper o binô
mio peguena produçâo - capital mercantil através do aumer10
de produtividade e da capitalizaçâo da primeira, além da in
tervenção comercial no segundo através das políticas oficiais
de formaçâo de estogues e de fixação de preços mínimos. O re
sultado desse processo e a diferenciação mais acelerada do
campesinato.

Sandroni chama a atenção para um fato pouco desta
cado nos demais autores, qual seja, a relação entre a prod~
çao responsável pela ofert~'de alimentos e sua subordinação a
uma fração dd capital gue sofre press6es por parte de outra .
Mas entre ambos, ela (a produção camponesa) não tem opçâo,den
tro do guadro de uma economia capitalista. Assim, a maior o
ferta de alimentos depende de uma resolução (burguesa, como o
próprio autor cita) do enfrentamento entre essas duas fraç6es
do capital. A predominar a do capital industrial, ter-se-ia
uma oferta em condiç6es tecnificadas, pois atenderia aos re
guisitos da valorizaçâo do capital industrial. A produção de
alimentos surge como totalmente subordinada, gualquer que se
ja a fração do capital considerada. Como a resolução burgu~
sa da guestão agrária não significa resolução das outras con
tradições do modo de produção capitalista, so se pode pensar
gue a alternativa aos problemas levantados seja a passagem a
um outro modo de produção, no caso o socialismo, como o autor

(36) SANDRONI, P. Questão agrária e campesinato.
lo, Ed. Polis, 1980, p.54.

são Pau
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deixa entender ao longo do texto citado.
Vale a pena observar que os autores examinados a

té aqui concentram a ênfase. de suas análises sobre a acumula
ção de capital e a posição relativa da pequena produção. Em
bora apontem a presença e a importância de uma agricultura I

que se industrializou, não desenvolvem mais aprofundadamente
os contornos do chamado complexo agroindustrial, exemplo ma
ior dess~ processo. Isso é feito por uma outra corrente de
autores, que considera a presença desta forma de organização
da produção como o elemento central da evolução recente da
agricultura brasileira, ainda que não seja dele que emane a
produção de alimentos. Mas a agroindústria pode ser o sinal
de uma transformação capitalista generalizada rrlcampo, e vale
a pena observar como essa tese é formulada.

37 .Segundo Sorj ,o complexo agroindustrial (CAI)
se transforma num dos elementos centrais no processo de acu
mulação pois permite a expansão da produção, qualquer que s~
ja seu destino final, ampliando assim a massa de sobretraba-
lho gerada na agricultura: ,ou seja, esta condiciona direta
mente a existência de um ramo especifico de aplicação e valo
rização de capital (dado pelo conjunto da produção de insu
mos e produtos industriais ligados a agricultura) . Finalmen
te, o CAI gera div~s necessárias a permanência do modelo
econômico inaugurado em meados da década de 60, o qual colo
ca, no caso que nos interessa, a agricultura sob o comando '
do CAI. Os latifGndios tendem a se modernizar e a pequena
produção a se integrar ao CAI, formando uma camada de peque-
nos produtores capitalizados: esta é a tendência básica do
movimento do captal no campo, que não exclui a permanência '
de uma camada de pequenos produtores pauperizados e crescen-
temente marginalizados dos ~randes circuitos produtivos, da
da sua baixa produtividade. A evolução histórica do CAI no
Brasil é periodizada em duas fases: uma primeira marcada p~
la expansão do CAI ligado especialmente aos produtos de exp~_
tação~ a segunda, atual, de expansao na direção de produtos

(37) SORJ, B. Estados ~ classes sociais ~ agricultura
brasileira. Rio de Janeiro, Zahar, 1980.
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alimentícios e mat~rias primas para o mercado interno. A in
dústria de processamento de alimentos ~ favorável à moderni-
zação da agricultura pela necessidade de garantir para si u
ma oferta estável e crescente de produtos com qualidade hom~
genea. Processo semelhante - caracterizado pela oligopoliz~

\ - - -çao - tem sido observado na comercializaçao dos generos ali
mentícios, sendo que este segmento tem possibilidade 'de im
por seus preços aos produtores e aos pequenos fabricantes de
alimentos, sem falar dos consumidores, obviamente.

Assim, a pequena produção, no contexto em que
/'

predomina o CAI, devidamente viabilizado com maciço apoio do
Estado, não tem alternativas a não ser integrar-se ou morreL

"O novo padrão de produção agrícola o
rienta-se fundamentalmente para a in

, tegração vertical e para o incre~ento
da produção atrav~s do aumento de pr~
dutividade, embora sem chegar a subs
tituir totalmente o antigo padrão de
expansão agrícola. A produção tradi
cional não ~,nem ~oderia ser, imedia
tamente substituída, como também se
mantém o padrão de expansão horizon -
tal~através da ocupação de fronteira~
Esse tipo de expansão pass~, por~m, a
adquirir um novo caráter na medida em
que se dá conjuntamente com a expan -
são vertical, isto é, a expansao da
fronteira passa a se integrar de for
ma crescente com a expans~o do compl~
xo agroindustrial.,,38

A agricultura encontra-se assim inserida num mo
delo de desenvolvimento orientado pelo grande capital monop~
lista, podendo expandir a produção para o mercado interno e
externo a fim de permitir a manutenção de baixos custos na
reprodução da força de trabalho urbano, assegurando ainda o

(38) SORJ, B. Estado e classes sociais na agricultura bra
si1eira. Rio de Janeiro, Zahar, 1980, p.69.
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ingresso de divisas para financiar as importaç6es necess~riffi
ã indGstria em geral. POr seu lado, o CAI ~ liderado por
grandes empresas estrangeiras e goza da correlação favorá
vel de forças sociais no campo, dominadas pelos grandes pr~
priet~rios.

\
Sorj nota que a expansão da produção exportável'

",
deu-se em detrimento daquela voltada para o consumo interno,
traduzindo uma contradição de política econômica adotada p~
lo governo: apesar de estimular o crescimento da produção '
export~vel, submete~a a controles de todo gênero quando ela
,/

pode ser absorvida internamente. Para os produtos dom~sti -
cos, opera igual controle de preços, inclusive sendo fixados
preços m~ximos, contornando-se a crise de oferta mediante im
portaç6es. szmrecs~nyi39 caminha na mesma direção quando a
firma que a política de. substituição do mercado interno peb
externo pretendia, a partir de meados da d~cada de 60, tra
zer recursos para financiar um novocicln de crescimento ace
lerado. Neste sentido, a determinante da dicotomia produtos
domãsticos versus export~veis reside não imediatamente no
CAI propriamente dito, mas na forma de inserção da economia'
brasileira no contexto internacional. o CAI e o modo pelo
qual este processo concretiza-se internamente, ColO as repe,E

"cussões j~ mencionadas sobre a produção de alimentos.
Muller40 - b t' d 1-nao su screve esse lpO e cone usao

"à agricultura industrializada cabe
creditar ú maior volume d? produção ,
assim como o maior valor da produção.
Ademais, se a industrialização do ca~
po manteve sru·car~ter concentrado,ta~
bãm ã verdade que se expandiu, e o
fez em todas as principais culturas
do país, incluindo aí os produtos ali
mentícios." (grifo nosso - ndr)

(39) SZMRECSANYI, T. An~lise Crítica das políticas para o
setor agropecu~rio. In: Beluzzo, L.G.M. & Coutinho,
R. Desenvolvimento. .. , vol. 11.

(40) MULLER, G. Agricultura e industrialização no campo no
Brasil. In: Rev. Economia política. Vol.2/2, n96,
abr./jun., 1982, p.67.
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Claro está que não são todos, e que as relações'
ditadas pelo CAI não implicam necessáriamente que a produção
a nível rUIul tenha sido modernizada da mesma forma que as
atividades de processamento industrial, seja para alimentos,
seja para mat~rias primas. Na realidade, os autores que con
centram suas atenções no fenômeno CAI, como sendo o mais re
presentativo das transformações recentes da agricultura bra
sileira, consideram que pode generalizar-se ao conjunto dos
diversos produtos, sejam eles de consumo industrial ou huma
no, doméstico ou externo. A convicção maior é de que o CAI é
/ -
a forma predominante de organização da produção agropecuári~
ilustrando o devir da agricultura como um todo e, portanto,
da produção de alimentos básicos.41

I I - 1. ALGUMAS OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

A retomada que efetuamos aq~i das teses da econ~
mia política sobre a crise de oferta de alimentos básicos
mostrou que a interpretação do problema é bastante distinta'
daquela formulada pelos neoclássicos. Independentemente das
respectivas posições políticas dos autores analisados, as
quais não cabe discutir aq~i, verifica~se uma série de dife~
ças no diagnóstico e na formulação de propostas para equaci~
nar o problema. Sem entrarmos numa avaliação do histórico '
de ambas as escolas, observamos que a economia política col~
ca como "pano de fundo" de sua reflexão o padrão de acumula-
ção do capit31 vigente no período considerado (1964/84). Pa
ra os neoclássicos, trata-se de um momento em que a economia
brasileira se ~brc em maior grau pura fora, sendo esta uma
tendªncia nutural do sistema econômico, dado que sua lógica'
~ a de firmar-se enquanto um sistema capitalista ~ficiente .
Para a economia política, e preciso verificar, então, que
impacto tem C1 pe ne t raçr.o do capital (das relações de produ-
ção e de distribuição) mcampo e quais as características

(41) MOLLER, G. Agricultura e industrialização do campo ro
Brasil. In: Rev. Economia política. Vol.2/2, n96 ,
abr./jun., 1982, p.67.
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desse surto de 'tnodernização conservadora". Ela apresenta si
multaneamente relações de produção tipicamente capitalistas,
mas que se articulam de determinado modo com reações não-ca-
pitalistas.

As contradições desse processo s~o ap~eendidas"
numa dimensão h~stórica, que considera pelevante o modo pelo
qual se efetiva a inter~acionalização da economia br~sileir~
vale dizer, sua integração cada vez mais intensa ao circuito
do capital mundial. Não se busca, como os neoclãssicos, co~
ceituar uma dualidade entre um setor moderno e outro arcaic~
/ao nIvel da agricultura. Embora Rabello de Castro pareça me

lhor explicitar c.lS relações entre a indústria,moderna, e a
agricultura, tradicional, n~o as toma - em decorrência. de
sua filiação teórica - enquanto elementos de uma mesma dinâ-
mica, ou seja, o modo de produção capitalista, a yual ~, por
natureza contraditór:i..a,inclusive no plano internacional.

Ora, na medida Em.que , no capi talismo, a produçdo
e distribuição da riqueza se faz de modo conflituoso, em fun
ção da posição relativa das classes sociais, trata-se porta~
to de observar a participação de cada classe no processo do
méstico de acumulação e reprodução do capital. Mais part!
cularmente, na agricultura, cabe registrar como se concreti-
zam os an t aqon í smos po lLt í dós e econômicos entre as diferen-
tes classes, pois é a partir de sua compreensao que se pod~
rã examinar o conjunto da produção e da distribui~ão da ri
queza. Neste sentido, o padrão de acumulação recente tamb~m
retrata, entre outros aspectos, uma modalidade específica de
relacionamento entre as classes sociais.

Essas observações têm a intenção de ressaltar
que, para a economia política, não se pode restringir a aná-
lise da produção e distribuição da riqueza ao seu aspecto me
ramente quantitativo. Afinal, o capitalismo generaliza a
condição de mercadoria a praticamente tona a produção social,
é Umá mercadoria é apenas passível de compra e venda, at~
seu conSumo final. O problema todo reside em ver nao somen-
te quanto se produz e a que custo, mas como, quem são os a
gentes efetivos da geração da riqueza e como esta se reparte
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em relação aos esforços daqueles que contribuem para sua e
xistênci<1. ~ assim que não se pode desmembrar em duas áreas
estanques as relações econômicas e os aspectos políticos de

~que se revestem, dado que traduzem os interesses conflitivos
'presentes em toda produção capitalista. O capitalismo torna
a economia política o melhor edifício conceitual para anali
sá-lo, sem prejuízo das out~as contribuições. Já, para os
neoclássicos, é possíve,l raciocinar em termos puramente téc
nicos, e a política ,deve ser exercida pelos políticos ( vide
a institucionalização dos chamados políticos pr9fissionais ,
"lobistas", etc ... ). Nessa separação de funções, a economia
é tratada como uma questão técnica e todos seus agentes, in
divíduos e empresas, buscam a maximização de seus lucros,se~
pre, aihda que n~o deixem de enfrentar obstáculos nesse cami
nho. Na medida em que o lucro máximo não consegue ser obti-
do por todos, resta procurar compatftilizar essa autêntica
"concorrência social"pela apropriação da riqueza. E, como
em qualquer competição, há ganhadores e perdedores, de acor-
do com as circunstâncias que cercam a partida. No caso do
Brasil, o perdedor é a agricultura brasileira - generalizad~
mente considerada e, difereociada segrtndo um suposto "grau"
de modernidade, ou segundo o destino final da produção ape -
nas, independentemente de todos os demais aspectos a consid~
raro O modelo neoclássico busca uma situação de equilíbrio,
mas as forças presentes no embate dificultam sua ·consecução,
ou seja, o acerto das políticas econômicas. Que dizer qua~
do o Estado resolve interferir além dos poderes que os part!
cipantes concordaram em atribuir-lhe1

Para a econo~ia política, a abordagem da questão
agráre (o não agrícola) não precisa considerar o Estado corno
uma figura indesej ável do processo sÓcio--econômico. Primei
ro, porque o Estado é um reflexo di ret.o, visível das relaçéís
entre as classes e age em nome delas, não é um agente autôn~
mo, muito menos "neutro" como o supõem os defensores da ra
cionalidade neoclássica (que insistem em considerar o Estado
corno mero componente "autônomo" da demanda) . Segundo, po~
que o Estado não precisa ser visto como urna "distorção" em
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relaçâo ao mercado, mas como um agente que possui determina&
forma de relacionamento com o mercado, fazendo parte dele,d~
terminando-o em certos momentos, sendo válida a recíproca
O Estado é um agente sócio-econômico que integra o processo'
de produçâo e distribuiç~o da riqueza social. No caso brasi
leiro, ele tem sido de extrema importância na viabilizaçâo I

do pa drao de ecurnu Laç áo instaurado recentemente, considera -
das as "distorções", ou melhor, as contradições de que se re
vestiu e que certamente conserva até agora.

Na própria "lógica" do capital, - expressa0 am
pIa, porem útil - nâo cabe portanto marginalizar da análi-

,/

se econômica a presença do Estado e das classes sociais. Ao
contrário, a economia política busca conferir-lhe a maior
transparªncia possível, pois o capitalismo nâo e uma corrida
ao estilo teorizado pelos neoclássicos: desde o tiro de paE...
tida manifestam-se as desiguRldades entre seus participantes
e a história mostra como elas podem evoluir, ora acentuando-
se, ora atenuando-se e sempre Com riscos de armadilhas peE
versas. A corrida pela acumulaçâo no Brasil. gerou, entre ou
tras, uma perversidade: a crise de oferta de alimentos, nâo
os produzindo em quantidade suficiente e, distribuindo-os pl
or ainda. Tal vez possa se ,supor que sem uma 'participação"
das classes envolvidas na gerdçâo de riqueza - no sentido de
que esta participa<;âo deva determinar o como produzir e como
distribuir para atender necessidades sociais e nao apenas p~
ra alcançar determinadas taxas de lucros - a produçâo de all
mentos estará condenada à eterna escassez, dado que não apr~
senta atrativos suficientes para a valorização do capital e
sua produção em larga escala. Ao mesmo tempo, coloca-se em
xeque a própria possibilidade do capital resolver esse tipo
de dificuldade. E isso suscita inevitavelmente a indagação'
acerca de como fazª-lo, em bases não capitalistas.

Nessa perspecti~a de raciocínio é que procur~mos
examinar, sem pretensão de esgotar o assunto, as 'propostas
de política. economica para a questâo dos alimentos, ao lado
da proposta de reforma agrária. Ao que tudo indica, os seto
res considerados "avançados", "modernos" da acumulação nao

II 11 I I '
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estão desprovidos dos meios para prosseguir em sua estratéga
de valorização de capi~ais. Os demais, ao contrârio, pare-
cem não dispensar políticas explícita~ de apoio, caso contrá
rio correm at& o risco de deixar de existir, ou então de sim
plesmente vegetar, perdendo seu pr6prio potencial de cresci

I'mento.
Ademais, o exame dessas questões nos remete fa

talmente a análise da posição IEiativa da agricultura frente
à industrialização dos últimos anos. Mais purticularmente ,
interessa-nos aprofundar as determinantes derivadas do p~

/- - .drao de acumulaçao de capital vigente, as quais expressam. o
modo de inserção da economia brasileira na divisão iDterna
cional do trabalho. Se este aspecto chega a ser tangenciado
pelos autores que examinamos, ele o é de modo bastante espe-
cífico: ao nível do complexo agro-industrial, faceta mais'
visível da industrialização da agricultura e de sua interna-
cionalização: e, ao nível dos insumos, j~ que a moderniza -
ção da agricultura envolveu culturas específicas; de destino
particular e amparadas por uma rede de empresas fornecedoras
de insumos modernos. A nosso ver, é necessário, então, ten
tar explicitar as reações entre a inserção do Brasil na divi
são internacional do trabalho, o modo pelo qual esta inser -
ção se concretizou no pland~doméstico (o padrão de acumula -
ção) e a tradução disso ao nível da agricultura e, especifi-
camente, da produçdo de alimentos uásicos.

Um pdSSO nessa direção é intentado no capítulo I

seguinte, quando retomamos brevemente as características do
recen te padrão ele acumulação, em meio aos ciclos por que pas
sou a economia e, com ela, a agricultura. Para n6s, tra
ta-se de verificar como uma industrialização centrada no De
partamento rrr - produtor de bens de consumo duráveB , bens'
de luxo - pode ter concorrido para estruturar uma agricultu-
ra com as ca.racterísticas que .conhecemos hoje. O propósito'
é evidente: os desdobramentos do referido padrão de acumula
ção serão os sinais indicativos do que pode ocorrer com a
produção agrícola e, portanto, com a de gêneros básicos. A
re~uperaç~o do hist6rico recente da economia brasileira, dos

, . 1 j t •••
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ciclos qU8 atrav8SSOU e das reldçGes que efetivou com o mer
cado mundial são elemefltos cujo peso procuraremos colocar em
evidência daqui por diante. Consideramos que essa intenção'
pode ampliar o potencial explicativo das teses que a econonia
política apresenta, sem negar por inteiro algumas evidên~ias
~gualmente apontadas pelos neoclássicos. No CapItulo IV
então, ap6s haver sumariado as grandes linhas do desenvolvi-
mento econômico recente, procuraremos explicitar, dentro das
limitações deste trabalho, os aspectos que ligam entre si a
crise de alimentos, o padrão de acumulação de capital e a p~
s{ção da economia brasileira na divisão bternacional do tra
balho.

Como se nota, a viabilização do crescimento da
produção de alimentos corre riscos, dada a importância da a
gricultura n financiamento da divida externa. Aumenta, as
sim, a necessidade de se equilibrar os dois setores da agrl
cultura, m.esmo porque através deste equilíbrio deve ser po?
sIvel â economia operar com menores pressoes inflacionârias,
ganhos de produtividade e, consequentemente, crescimento da
renda interna. O equacionamento da oferta de alimentos pode
ser tido então, a partir das análises neoclâssicas, como uma
das condições internas neces~árias a um melhor direcionamen-
to do crescimento econômico, financiando-se assim menos ar
duamente o endividamento externo. Se a resolução da crise
de alimentos impõe-se como uma questão de curto prazo, a lon

.go prazo deve-se gerar condições para que não volte a ocor
rer (investimentos, ocupação da fron~eira, etc.). Ao mesmo
tempo, admite-se aue o encaminhamento deste problema não tr~
r á prej uízos ao setor já moderni zado e dinâmico da agr acu It u
ra. Isso deixa entender que, se até hoje este cresceu em de
trimento daquele, a recíproca pode não ser verdadeira daqui
por diante, ambos vindo a coexistir em condições proporcio -
nalmente equivalentes, encerrando uma longa e histórica fase
da dualidade, a qual recolocélva a anterior, ou seja, dos au
tores qu~ seguiam Paiva, essencialmente: o duali3mo entre
um setor arcaico e outro moderno, na agricultura. Os neo
clássicos que examinamos formularam uma dualidade que asseme

,!t' I
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lha-se ;quela: produtos modernos, exportáveis, versus produ
tos internos, cuja oferta não deslancha por erros de políti-
ca econômica. Chegará o dia de uma política econômica infa
lível ?

\'

/
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CAPITULO 111

A EVOLUÇÃO RECENTE DA ECONOt<IIABRASILEIRA E A
PARTICIPAÇÃO DO SETOR AGRlCOLA

Nos capítulos anteriores, pudemos examinar as di~
versas teses existentes sobre a si tuéÇaõ atua l, da agricultura I

brasileira. Analisamo~, paralelamente, as propostas apresent~
das para procurar equacionar o problema considerando mais cru
c.i'áldo setor, a saber, o da produção insuficiente de alimen -
tos básicos, Todavia, dada a preemência da resolução do apa -
rene impasse na produção desses gêneros - afinal, ~á décadas I

que a oferta apenas acompanha o crescimento populacional, qua~
do não situa-se abaixo destes - convém verificar se existem
condições satisfatórids para que isso ocorra. Em úutros ter-
mos, o que nos propomos a examinar é se as condições que deram
origem ã crise de alimentos alteraram-se substanci~lmente no
período recente, quando a economia brasileira atravessa uma fa
se de desaceleração cíclica, seguida de recessão. Por outro I

-lado, a recuperaçao do crescimento a partir de meados de 1984,
talvez não seja suficiente para caracterizar o retorno a um ci
elo expansivo da produção, d.das as limitações decorrp.ntes do
endividamento interno e externo, as quais,conjuntural e estru-
turalmente pesam de forma marcante sobre as perspectivas de al
teração na base produtiva brasileira.

De outra parte, todo o período 1974-1984 é carac-
terizado pelo aguçamento das contradições de um padrão de de

-senvolvimento que nao favoreceu prioritariamente a produção'
de alimentos básicos. Ao contrário, como procuraremos demons-
trar, os. rumos que a agricultura brasileira seguiu nos anos
mencionados eram ~ompatíveis com o padrão de acumulação vigen-
te e com a forma peculiar de inserção da economia na divisão I

internacional do trabalho. Neste sentido, e levando-se em cOE
sideração o peso que a agricultura de exportação e de matérias
primas adquiriu nos últimos vinte anos, pode-se supor que a d~
fesa desse capital investido provavelmente continuará pressio-
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nando a polItica econômica, e isso em detrimento da produç~o '
de alimentos. N~o se pode menosprezar a ambiguidade do libe-
ralismo, quando este pede "liberdade de mercado" e n~o inter -
vencionismo estatal, assumindo aparentemente todos os riscos
dessa estratégia. No caso de uma hipotética queda de preços
internacionais de produtos como soja, laranja e outros que g~
nharam destaque na agricultura brasileira recentemente, sera
que tais capitais nào dispõem de meios para, junto ao aparelho
de Estado, pleitear mecanismos de defesa a seu favor (subsí-
dios, crédito abundante e outras modalidades equivalentes)
em funç~o de sua importância na geraç~o de divisas, na absor-
ção de insumos modernos e assim por diante? Não estará se
colocando ent~o um dilema - ainda que falso , na concepção de
alguns - entre a defesa de capitais nitidamente mais lucrati-
vos e a transferência de ~ecursos para uma produção que depe~

. dê do amparo de outros s~tores para progredir e alfançar o
estágio desejado?

j -

Para buscarmos senão uma resposta def~nitiva,urna
aproximaçao satisfatória do problema, faz-se necessário lan
çar m~o das características recentes da economia brasileira ,
a fim de situar a questdo da agricultura,em relação direta
com o ciclo econômico e com o padr~o de acumulaç~o de capi-
tal implantado. Posteriormente, procuraremos avaliar então
as perspectivas de resolução da crise de alimentos,tendo em
conta os obstáculos hoje existentes a transformações de vulto
em nossa economia, bem como na economia ,internacional. Vale
a pena ressaltar, desde já, que certos autores, como veremos'
1090 a seguir, condicionam o sucesso de uma nova fase de
crescimento a uma mudança profunda no padr~o de acumulaç~o de
capital, a partir da qual a quest~o da agricultura poderia
ser equacionada de modo a atender as necessidades básicas de
alimentaç~o da populaçâo, notadamente das classes de menor '
nível de renda que mais têm sofrido as consequênciAe de uma
escassa oferta de produtos básicos.
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I111. 1 - O DESEMPENHO RECENTE DA ECONOMIA BRASILEIRA

Nossa análise retrospectiva da economja brasi
leira atém-se basicamente às duas últimas décadas (1964/8~

,
'quando granJes transformaç6es na base produtiva ocorreram,
fornecendo os contornos de um padrão de acumulação determ!
nado, dentro do qual alterou-se a participação do setor a
grícola. A grosso modo, é a partir dos anos 50 que a agr!
cultura perde importância relativa enquanto setor de ponta
da economia brasileira, sendo substituída nesse papel pela
indústria, como mostram os dados da Tabela 7

TABELA 7 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS RAMOS DE ATIVIDADE
NA RENDA INTERNA

ANO PIB INDOSTRIA 'AGRI CULTUI\.A SERVIÇOS.

1949 100 26,0 24,9 49,1
1959 100 32,6 19,2 48,2
1970 100 35,9 10,1 53,9
1979/80 100 33,4 , 13,2 53,7

Fonte: José Serra, Ciclos e Mudanças Estruturais lia Econó-
mia Brasileira do Pós-Guerra.

Deve-se salientar que essa chamada "perda de
importância", conquanto numericamente evidenciável, oculta
as mudanças qualitativas por que o setor agrícola passou,
sujeito que foi de um intenso processo de modernização, lo
calizada setorialmente e regionalmente, como vimos nos ca
pítulos acima. Assim, se a agricultura tem seu peso rela-
tivo diminuído nas Contas Nacionais, o que é um f ato tradi
cional em outros países de industrialização mais antiga
ela não deixa de ser responsável por expressiva parte da
récêità d@ exportação, por exemplo. Mas, o mais expressivo
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e notar como essa receita ~ obtida: os produtos considerados'
"modernos" ganham peso nas di visas obtidas pelo set.or , a po~
to de a soja praticamente igualar-se ao caf~ no período mais
recente (1979-84). Esse exemplo representa apenas uma faceta'
d~s transformações da base produtiva no campo, mas deixa claro
que essas mudanças ganham imp6rtância e tornam-se con~i~ionan~
tes do desempenho presente e futuro da balança comercial, por
exemplo. Analogamente, os empresários da indústria automobi-
lística e, mais particularmente, os produtores de álcool, con
sideram "irreversível" oPróalcool, dada a magnitude dos inve.§.
timentos realizados, a economia de divisas que permite e, em
menor grau, um certo potencial exportador. Isso significa que
políticas de controle da expansão do setor usineiro são relati
vamente difíceis de ser implementadas, dado que o segmento já
~ parte integrante - e expressiva - da dinâmica econômica na
cional, sob qualquer aspecto que seja examinado (geração de
empregos, arrecadação tributária,efeitos multiplicadores de

-"suas inversões, poder polí tico, etc) ',
Em suma, o padrão de acumulação recente impantou,

entre outros, um setor agrícola voltado para a produção de ma
térias primas industriais e de produtos exportáveis, setor es
te que, se vier a sofrer uma ~esaceleração pronunciada em seu
crescimento, po~e arrastar consigo importantes atividades da
economia. Guardadas as devidas proporções, este segmento mais
"moderno" da agricultura desempenha o pape] que a própria in
dústria de bens de consumo durâveis tern desempenhado nos anos
recentes: quando seu potencial expansivo entra em colapso
qualquer que seja o elenco de razões, afeta negativamente todo
o conjunto dos fatores que participam da acumulação de capital,
já que estes têm sua existência direta e indiretamente vincula
da a este segmento dinâm~co.

Estas observações iniciais visam apenas acentuar'
que, por mais premente que seja a necessidade de se resolver a
questão dos alimentos básicos, corno o reconhecem autores das
mais variadas posturas teóricas, o setor moderno da agricultu-
ra pesará decisivamente sobre as políticas a serem adotadas
basicamente por ser o mais "e f í.c í.e nte :",do ponto de vista

,
do
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retorno sobre o capital, o que não significa que seja o mais
eficaz do ponto de vista social, ou seja, do atendimento das
necessidades. Ademais, os obstáculos a uma mudança de rumo no
atual padrão de acumulação reforçam a preponderância desse ti
po de agricultura, tornando portanto mais delicadas as possibl
lidades de equacionamento da crise de gªneros básicos. Este '
talvez seja um caminho adicional para se abordar as resistên -
cias às propostas de reforma agrária manifestadas mais recente
mente,ou às tentativas de se direcionar investimentos no cam
po para a produção dos referidos gêneros.

/

De qualquer modo, esse contexto aqui esboçado nao
descarta a possibilidade de um crescimento da oferta dos prod~
tos básicos, mesmo porque impõe-se, aos olhos do capital en-
tre outros, como elemento crucial pamevitar tensões sociais'
e recrudescimentos adicionais da espiral 'inflacionária. Por-
tanto, um "mínimo" de crescimento precisa ser obtido, a bem
da atual fase de recuperação econômica. O que não quer dizer
que a população necessariamente terá seu padrão alimentar me
lhorado em relação ao "pico" de consumo atingido alguns anos'
atrás, as vQsperas do início da queda da disponibilidade per
capita de produtos básicos. Ademais, não há porque se teori-
zar metas de produçdo simplesmente para atingir níveis "míni-
mos" de consumo. Afinal, as necessidades de suprir a caren -
cia nutricionli de boa parte da população brasileira são'
amplamente conhecidas e impõem um crescimento substancial da'
oferta, eventual~ente acima atê mesmo daquilo que o recente
Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República chegou a
colocar.

Não e nossa pretensão efetuar uma retomada exaus
tiva do desenvolvimento recente da economia brasileira. Ap~
nas buscaremos acentuar seus traços essenciãS, de modo a des
tacar a inserção particular da, agricultura nessa evolução
Tampouco cabe aqui recuperar as polêmicas sobre o referido
crescimento: afinal, há um reconhecimento generalizado de
que a crise de alimentos deve ser superada, embora 'haja, como
vimos nos capítulos~nteriores, profundas divergências quanto'
~§ raízes dêssa situação, bem como em relação aos'meios de
sua su~erã~ão. Interessa-nos, mais especificamente, eviden-'
ê18f e eOhjunto de transformações ocorridas na agricultura
brâl11eirt1 segundo os ciclos macroeconômicos, ou seja, segun-

, .'
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do a dinâmica que a implantação do padrão de acumulação coloc~
inclusive com as de~erminaç~es derivadas da posição do Bra
sil na divisão internacional do trabalho. Acreditamos que is
so permitirá apreender o alcance e os limites das transforma -
-Çges ocorridas, estabelecendo ao mesmo tempo marcos para exami
I'nar as condições de resolução da crise de alimentos. C~aro
I

está que nao se trata de abordar de modo isolado a agr±cultura,
mas enquanto um ramo de aplicação do capital e, assim, sujeito
às leis gerais da produção e reprodução do capital, guardadas'
as ~specificidades históricas do caso brasileiro. A situação'

/e·as perspectivas do setor agrícola só podem ser abordadas nes
- I

ta ótica, do geral para o particular e de acordo com as flutua
ções cíclicas da acumulação, frequentemerte tidas como meros
distúrbios em relação a uma situação hipotética de ~equilíbrid~
~~gundo os economistas neoclássicos. Na ~~alidade, a condição

!Id~ equilíbrio é muito mais rara do que ~requente nas economias
I çapitalistas, ainda maiq naquelas que nao atingiram, como o
,1?~aSil, um estágio de desenvolvimento pleno. Aliãs~ a própria
,história recente ~este desenvolvimento ilustra claramente essa

1'lttJse. I
I'

I II I'ra,
42 -De acordo com Serra (1981) .' no segundo pos-gueE

o PIB dO Brasil cresce a uma taxa superior a 7% ao ano, em
I, , . ,

média, entre 1945 e 1980, soS a liderança do setor manufature!
ro, cuja taxa de expansão é superior ~ ~o PIB, alcançando 9%
ao ano. Em contrapartida, diminui a expressão da agricultura,

-,cujo peso na renda interna cai de 25% em 1949, para 13,2% em
1979/80, ao passo que o conjunto do setor industrial evoluiu '
de26% para 33,4% no mesmq período, destacando-se os setores de
bens de produção e de bens de consumo durável. Interessa ain-
da ressaltar um corte no tempo: mais de 80% da expansao rela-
tiva da população Economicamente Ativa (PEA) industrial ocor
reram após 1960. ~ igualmente nessa fase que se registra um
declínio superior a 60% na PEA agrícola. Ou seja, é basicamen

I

te nos último~ vint1 e cinco anos (1960-1985) que se processam

(42) SERRA, J. Ciclos e mudanças estruturais na economia
brasileira do pós-guerra. In: BELUZZO, L. G. & COU-
TINHO, R., 9rg. Desenvolviment~ capitalista no Bra-
sil - ensai9s sobre a crise. Sao Paulo, BrasiIIense ,
I9E2. I
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grandes transformações estruturais na economia brasileira
A Tabela a seguir apresenta a participação relativa de cada se
tor industrial na estrutura de produção. De 1949 a 1959, a
participação relativa de bens de capital na indústria de trans
formação passa de 4,3% para 13,5%. No período seguinte de
,

r959 a 1970, a participação de bens de capital decresce de
I

13,5% para 11,3%, passando a predominar o setor de bens de con
sumo duráveis e a de bens intermediários atrelados a este se
tor: evolução d9 24,6% para 34,4%. Estava mudada totalmente'
a estrutura de produção industrial, agora sob comando dos bens
de 'consumo duráveis (D 111).

TABELA 8 ESTRUTURA DA P RODUCÃO NA INpOSTRIA DE 'fRANSFORMA
çÃO NO BRASIL (Cr.$ iQ6 de 1970)

CATEGORIAS 1949 1959 1970
DE USO VALOR % VALOR % VALOR %---
Bens de Consumo
Não Duráveis 16.247 72,8 32.419 56,7 52.432 45,0
Bens IrtErmediá-
rios 4.552 20,4 14.079 24,6 40.082 34,4
Bens de Consumo
Duráveis 565 2,5 2.934 5,.1 10.836 9 ,3
Bens de Capital 949 4,3 7.724 13,5 13.116 11,3

.Total 22.313 100,'0 47.156 100,0 116.516 100,0

CATEGORIAS 1975 1980
DE USO VALOR % VALOR %----

Bens de Consumo
Não Duráveis 70.521 36,8 94.063 34,4
Bens Interme-
diários 6~.296 34,6 102.410 37,4

I de ConsumoBens
Duráveis 25.475 13,3 36.951 13,5
Bens de Capital 2r·459 15,4 40.227 14,7

Total 191.751 100,0 273.651 100,0

rbnt~f Berra, 1981.
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01' . 43lvelra ~(1977) explica que o pals atravessa um
momento de tentativa de implantação de um setor de bens de pr~
dução (Departamento I) até meados dos anos 50, enquanto setor
de ponta da economia. O fracasso deste projeto é explicado por
diversos motivos, dentre os quais cabe reter para o que nos in
te~essa, que,

, . lia industrialização das economias depen-
dentes entrava agora na divisão intern~
cional do trabalho do mundo capitalista
como uma nova forma de expansão desse
sistema, elevando-se do antigo patamar'
de produtores de:matérias-primas versus
produtores de manufaturas para produto-
res de manufaturas de consumo versus
produtores de manufaturas de bens de
produção. (... ) O padrão de acumula-
ção de capital imposto no riovo ciclo
centrava-se, agora, numa expansão sem
precedentes do chamado Departamento
111 (bens de consumo duráveis - n.d.r.)
da economia."

Ora, cabl apreender o significado amplo da predomi-
nância de um setor como o de ,pens de consumo duráveis como lí-
der numa economia subdesenvolvida,mormente quando é o capital'
estrangeiro que controla esse p610 dinâ~ico da acu~ulação. Pa-
ra Oliveira,

"as relações externas da economia nacio-
nal são radicalmente modificadas; como
já se assinalou, a expansão baseada no
O 111 sob controle forâneo recria a tra
dicional crise de balanço de pagamentos
na conta de transação de mercadorias,na
forma de uma pressão crescente para im-
portação de bens de capital e bens int~
mediár Ios de produção, e cria um novo tipo

(43) OLIVEIRA, F. ~ economia da dependência imperfeita.
Rio de JaneIro, Graal, 1977.

, .
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de crise na conta de serviços, na
forma de uma crescente pressão p~
ra remessa de lucros, dividendos,
dirBtos de assistência técnica ,
juros de empréstimos (no mais das
vezes, apenas aparentes); eSSG
novo tipo de crise é contraditó -
rio com o fato de que a realiza -
ção da produção é sobretudo inter
na." (Op.cit.p.l03).

Como que antevendo os anos mais recentes, o '
autor afirma que a solução encontrada foi o recurso ao endivi-

/

damento eMerno, como forma de financiar as crescetes remessas'
de recursos para fora do país. Todavia, uma das principais
consequências negativas desse processo é que o peso do endivid~
mento externo acaba por pressionar a capacidade global de acu-
muação da economia, senno que, o excessivo fardo representado '
pelo serviço da dívida é acrescido das mais variadas formas de
repatriamento do capnal estrangeiro, prejudicando assim a in
ternalização de fração considerável do excedente e, portanto,
o próprio crescimento "endó<;{eno"da economia. Cabe destacar a
qui a profunda e direta articulação entre es~e padlão de dese~

- I.volvimento e as relaçoes externas da economia brasileira. Na
realidade, esta vive uma nova forma de inserção na divisão in-
ternacional do trapalho, que traz consequências expressivas p~

- -~a o perfil da estrutura produtiva doméstica e se manifesta na
composição da pauta de exportações brasileira.

Com efeito, os dados da tabela a seguir indi-
cam que o País passava num curto período de tempo de exporta -
dor de produtos básicos que representavam 79,3% da pauta d~ e~
portações em 1968 para exportador de produtos industrializados
que atingiram 60% da pauta na década de 80. Outra característi
ca fundamental é a diversificação de sua pauta. Assim, por e-
xemplo, as vendas de café declinaram de 53% em 1962/63 para
13,4% em 1978/79. Este fenômeno resultou como observamos em ca
pítulos anteriores da expansão de outras culturas não tradicio
nais como soja, além da mencionada predominância de produtos '
manufaturados.

I'
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TABELA 9 COMPOSIÇÃO DAS EXPORTACÕES BRASILEIR~
(Porcentagens)

Produtos Produtos In- Transaç:ões
Básicos dustrializados Especiais TOTAL

1968 79 ,3 20,2 0,5 100
69 77,7 21,4 0,9 100

/70 74,8 24,3 0,9 100
71 68,3 28,5 3,2 100
72 66,0 32,8 1,2 100
73 64,5 32,9 2,6 100
74 56,8 40,7 2,5 100
75 57,5 40,1· 2,4 100
76 60,1 36,1 3,8 100
77 57,0 40,7 2,.3 100
78 51,2 47,4 1,4 100
79 46,3 52,6 1,1 100
80 42,0 56,5 1,5 lUa
81 38,3 60,1 1,6 100
82 40,3 58,4 1,3 100
83 39,0 59,6 1,4 100
84 32,5 66,4 1,1 100

Fonte: Banco Central do Brasil.

Com efeito, a liderança atribuIda ao D 111, fato
que nao depende apenas de opções de polItica econômica, mas re
fLe t.e igualmente a subordinação do Brasil enquanto nação de e
conomia subdesenvolvida, aos paIses ndustrializados, atuará di
retamente como determinant~ da possibilidade de se constituir'
um D I à altura das exigências de um crescimento mais auto-sus
tentado. Vale dizer, a própria qualidade dos investimentos em
bens de capital vai refletir a demanda emanada neste sentido '
do D 111. Para os demais setores da produção, restará um de
senvolvimerto "a reboque" desta dinâmica. Mais particularmente,

I I, ~
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no caso da agricultura, a produção de alimentos terá apenas
que acompanhar um crescimento vegetativo da demanda, correspo~
dendo portanto ao crescimento da população, pois os demais re-
CUTIDS disponíveis terão que obedecer à lógica da acumulação do
capital: apresentar o máximo de rentabilidade, ~inda que isso
"si qn i f í.q ue , como sera o caso, produzir para o mercado mundial.
Entenda-se: produzir mat~rias-primas e al~mentos pai~ os paí-
ses avançados, o que representará para estes um barateamento'
do custo de capital constante e uma alavanca favorável ao seu
processo de reprodução ampliada. ~ como se dispusessem de uma
r~serva de forças para acumular e contornar obstáculos ao seu
crescimento.

No próximo C3pítulo, aprofundaremos essas afirma-'
ções, que requerem uma fundamentação teórica que foge ao prop~
sito do presente Letrospecto histórico. Apenas buscamos ante-
cipar que a liderança confiada ao D 111 adquirirá, do ponto de
vista da agricultura, e da força de trabalho, urna importância'
expressiva, pois os produtos emanados deste departamento não
entram no custo de reprodução da força de trabalho. Ademais,
não suscitam um crescimento quantitativamente distinto do D I,

no sentido de que este poderia gerar as bases para um desenvo!
vimento econômico menos dependente do exterior, seja do ponto'
de vista das necessidades de "capital, seja do ponto de vista'
tecnológico. Em outros termos, a inserçao da economia brasi-
leira na divisão internacional do tr9balho via D 111 explicará
em grande parte os gargalos ao desenvolvimento dos outros dep~
tamentos e, notadamente, no setor agrícola. Para a classe tra
balhadora, a principal consequ~ncia desse processo ~ a perma -
n~ncia da produção alimentar a preços relativamente elevados ,
enquanto o setor dinâmico da economia - o D 111 - e que dimi-'
nuirá os preços de seus produtos, via incrementos cte produtiv!
dade. A Tabela a sequir apresenta a evolução dos índices de
preços no período 1964/1984. Observa-se que a evolução do ín-
dice do salário mínimo nominal fica muito aqu~m da evolução do
índice da ração essencial mínima e ao índice de custo de ali -
mentação demonstrando que os preços dos alimentos não sao bara
teados para a classe tràbalhadora.

!I; I

, I



73
\

TABELA 10 - EVOLUÇÃO E VARIAÇÃO ANUAL ~DIA DOS íNDICES DE:- -
RACÃO ESSENCIPiliMíNIMA (REM)
SALÁRIO NíNIMO NOMINAL (SMN)
CUSTO DE VIDA (ICV)--- ---
CUSTO DE AL-iMENTAÇÃO (ICA)

PEEíODO 1964i1984 BASE: DEZEMBRO/1970 = 100

ANO R E M S M N I C V I C A
.'INDICE % ANUAL íNDICE % ANUAL !NDICE % AWUAL !NDICE 'ANUAl

1964 22,5 84 15,21 77
1965 26,9 36,1 60 25,14 65 27,92
1966 44,3 65 47,1 30 38,69 54 41,46 48
1967 53,1 20 58,9 25 .51,22 32 53,18 28
1968 62,9 18 71,9' 22 63,82 25 63,11 19
1969 81,1 29 85,7 19 78,92 24 78,06 24
1970 I 93, 7 15 103 20 93,23 18 93,50 20
1971 119 27 124 20 115,7 24 120,7 29
1972 152 28 148 19 140,5 21 149,7 24
1973 220 45 173 17 177,1 26 202,1 35
1974 293 33 210 21 233,2 32 273,5 35
1975 368 26 288 37 305,7 31 355,9 30
1976 536 46 403 40 427,2 40 502,9 41
1977 694 29 581 44 601,1 41 669,9 33
1978 966 39 822 41 833,9 39 941,1 40
1979 1.626 68 1.277 55 1.260,2 51 1.475,4 57
1980 3.164 95 2.406 88 2.308,9 83 2.789,4 88
1981 5,920 87 4.890 103 4.589,1 99 5.624,1 102
1982 10.584 79 9.718 99 9.911,8 94 10.600,6 88
1983 30.781 191 21.136 117 22.008,5 147 28.944,5 173
1984 89.812 192 58.432 176 62.434,2 186 84.477,7 193

Fonte: DIEESE.

.1 111
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Marx dizia que uma das tendências do capitalismo é
de tornar a produção de supérfluos mais barata do que a de pr~
dutos necess5rios... (cf. ° Capi tal, licro IV). Nos anos mais
recentes, quando a crise vier a ser agravada pelas injunções '
do endividamento externo e das crises internacionais, ficarão'

\mais not6rias as fontes externas de estrangulamento e as difi-
I

'I

culdades de sua superação a partir dos mecanismos clássicos de
política econômica. Não por coincidência,será basicamente a

partir da perda de dinamismo desse padrão de acumulação que a
crise de alimentos far-se-á notar com tod& sua intehsidade, em

"bora exista um setor agrícola produtivo, moderno o suficiente'
para operar segundo as regras do mercado mundial, fugindo as
sim às determinações meramente domésticas de formação de pr~
ços e de lucros, como ocorre com os produtos básicos. Será uma
fração do capital agrícola que se internacionalizou que poderá
pedir o fim dos "artificialismos" do gênero subsídios, e ou
tros mais. Mas é provável que esse segmento possa sobreviver,
durante as fases reçessivas, por seus próprios meios, uma vez
que se capitalizou às custas da agricultura de alimentos, para
poder competir no mercado externo sem expressivos favorecimen-
tos por parte do governo, pelo menos não diretos.

~ interessante observar que,' a medida em que se
consolida o padrão de acumulação centrado no D 111, aprofun -
da-se a divisão entre a agricultura de exportação e a de gêne-
ros básicos. Nos diversos ciclos entre 1945 e 1980 verifica -
se que o crescimento do setor agrícola é relativamente estável
como um todo, emoora inferior ao da indústria. Conforme o re
lato de serra44, no perKrlo 1947/62~ a liderança do crescimento
industrial cabe ao setor de bens de capital e de ~onsumo durá-
veis. A agricultura mantém-se relativamente próxima em termos
de desempenho, sem ostentar qualquer modificação no padrão tr~
dicional de exploração da terra. Vale lembrar que, no início'
dos anos 60, pressões pela reforma agrária indicavam a neces -
sidade de se operar transformações neste segmento, as quais
entretanto sequer chegaram a ser objeto de maior atençio'por '

(44) SERRA, J. Ciclos e Mudanças estruturais na economia
brasileira do pós-guerra. In: BELLUZZO,L.G. & COU-
TINHO, R., org. Desenvolvimento capitalista no Brasil.



75
. \
\ .

parte dos programa$ oficiais de desenvolvimento naquela epoca.
Na fase seguinte - 1962/67 - verifica-se um declínio no ritmo
de crescimento da economia, atingindo igualmente a agricultura,
inclusive afetada por fatores climáticos negativos. No perío~
1967-1973, o setor agrícola não consegue sustentar o mesmo di-
n'amsmo do industr ial: em ambos os ciclos expansivos, manteve-
se a um nível modesto, apenas superior ao observado n~.conjun-
to do período de pós-guerra. A Tabela 11 apresenta a evolu -
ção do PIB nos períodos considerados.

TABELA 11 - EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO
NOS CICLOS INDUSTRIAIS
(taxas1anuais de crescimento)

Períodos PIB Indústria Agricultura Serviços

1955-62 7,1 9,8 4,5 6,8
19~3-67 3,2 2,6 4,2 3,7
1967-73 11,3 12,] 4,6 9,8
1974-81 5,4 5,4 4,9 6,6

Fonte: Bresser Per~ira, Luiz Carloa.

A diferenciação entre produtos básicos e export~
veis começa a surg~r então, com nítida vantagem para estes úl
timos, aprofundando-se ainda mais no momento em que acentua-se
a desaceleração do crescimento econômico, ou seja, após 1974
Se até então, a produção dos alimentos básicos satisfazia a
grosso modo a demanda e mantinha a oferta per capita sem maio-
res sobressaltos, o mesmo não acontecerá em seguida. Isso peE
mit€ estabelecer uma hipótese se correlação entre o decréscimo
da economia e o da produção de alimentos, fato este que nao se
verifica (e, ·quando ocorre, será em ritmo bem mais tênue) para
os produtos exportáveis, cuja capitalização é certamente mais
fdrtalêc1da. Ademais, será a produção de ~limentos que chama-
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ra a atenção dos responsáveis pela política econômica, exigin-
do soluções mais radicais, incluindo até a encampaçao de um'
recente projeto de reforma agrária, vislumbrado corno meio maB
eficiente de aumentar a oferta de alimentos e de resolver o de
semprego rural. Para o governo, a reforma agrária surge corno

\um meio de fortalecer a acumulação de capital como um todo. pa
'Ira outros segmentos, ela significa a possibilidade de radicali

zação, ou melhor, de ~aiização de interesses políticos da cUs
se trabalhadora, colocando-se assim como um momento importante
para superar a predominância das relações capitalistas de pr~

,,-

dução. A menção a este aspecto serve para ilustrar o alcance'
da crise na produção de alimentos, ou seja, ela serve de veí
culo para manifestações políticas específicas, e por que -nao
dizer~ tendencialmente opostas ao que o governo pretende alcan

, 45çar com esse proJeto.
Parece evidente, -todavia, que o governo nao chega'

a vislumbrar a necessidade da reforma agrária por outros moti-
vos a nao ser o do combate a inflação e às tensões sociais que
a escassez de alimentos pode acarretar~ Afinal, a economia
precisa superar uma série de expressivos constrangimentos int~
nos e externos que não abrem espaço para se priorizar a produ-
ção de alimentos além do chamaJo "mínimo" r.ece ss ár í o . Os anos
que antecedem as perspectiva~ de retorno ao crescimento (a paE
tir de meados de 1984) mostram que a economia viveu dois mome~
tos negarrvos: o primeiro, de desaceleração do crescimento, e
que vai de 1974 a 1980, a grosso modo. ° segundo, de marcada'
recessão, e que estende-se até 1984, sob os auspícios de uma
recessão internacional, Je fortes elevações nas taxas de juro'
externas e de restriçoes a oferta de crédito aos países em de
senvolvimento (esse fato pode ser também interpretado como uma
decorr~ncia das necessidades que as economias centrais t~m de
financiar sua própria recuper~ção,excluindo assim a permanênda,
de fluxoi de empréstimos ou investimentos aos demals países,c~
mo nos períodos de· crescimento) .

Será basicamente a partir de 1979/80·que o dilema'
rQGess~o versus crescimento econômico se instaurara junto aos
~ohdutdres da política econômica. Segundo Coutinho e Belluzzo

·(45) CARVALHO,A.Vilar s INCAO,M.C.d. ,coord. !::: reforma agrária:
significado e viabilidade. Petrópolis, Vozes, 1982.

(46) COUTINHO,L.G. & BELLU2Z0, L.G.M. política Econômica,
inflexões e crise: 1974-1981. In: BELLUZ7.0,L.G. &
COUTINHO, R., org. Desenvolvimento Capitalista no
Brasil.
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-"a opçao adotada foi administrar a cris=
de forma pragmática e heterodoxa, uti-
lizando as linhas de menor resistência,
para revitalizar o raio de manobra do
aparelho econômico do Estado, sem cair
na recessão."

Tal es tra tégia não chegou a t.eimo e, em novembro '
de 1980, o governo capitula e decide-se pela política recessi-
va,que so começara a ser revertida quatro anos mais tarde.

/ Na fase de desaceleração (1974/80), a taxa anual '
de crescimento do produto agrícola é pr~ticamente constante e
repete o desempenho dos ciclos anteriores (4,9%) .47

Ao contrário, o desempenho da indGstria vinha ocor-
rendo de forma bem mais expressiva, sob re t udo no D 111 e, em
menor proporção, no D I. Bresser Pereira lembra que a queda '
na taxa de acumulação a partir de 1974 ocorreu especialmente '
na indGstria de bens de consumo duráveis, que vinha liderando'
o ciclo expansivo. Ele ressalta que a d~saceleração observada
e suave, quando comparada com a grande expansão do período im~
diatamente anterior (1967/73). Apesar do intenso crescimento'
do PIB entre 1974 e 1979, a uma taxa média anual de 6,9%, seme
lhante a taxa média de cresc~mento dos anos 40,persistirá uma
dinâmica insuficiente do D I, para gerar uma demanda autônoma'
capaz de realimentar sua própria expansão e a do conjunto da
economia. Os demais Departamentos registrarão queda na taxa
de acumulação, frente a reduções nas respectivas d0mandas. Ao
nível, mais concreto, da política econômica, o Brasil vive uma
contradição: administrar os esforços de investimentos progra-
mados no 11 PND, em meio a uma fase de reversão cíclica, ~xi -
gindo portanto políticas restritivas: isso significava ao
mesmo tempo criar condições para uma apropriação crescente do
excedente pelo setor financeiro. Ou seja, -a programaçao de
investimentos acentuava uma fase expansiva da economia, enqua~
to a reversão cíclica sugeria a adoção de medidas de caráter '
contencionist , que acabaram beneficiando o setor financeiro e
desempenharam uma função de "esterilização do capi~al".

(47) PEREIRA, L.C.B. Auge e declínio nos anos seunta. Revis
ta de Economia POlítica. são Paulo, 1(2), abr./jun.
I98~
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fase:
Isso traduz, em parte, um ponto importante dess~

deixava-se de efetuar novas inversões produtivas. Estas
não eram possíveis na indústria, dada a fase do ciclo, e na
agricultura certamente, pelas mesmas razões. Entre 1970 e
~980, crescem, não por mera coincidênc~a, os lucros e a parti-
cipação do sistema financeiro na renda nacional. O e~cesso de
acumuação pretérita impõe a desaceleração e esta não é compati
vel com, por exemplo, investimentos na produção de alimentos'
básicos, ou de outros produtos tipicos de um D 11, que baratea
r~m o custo de reprodução da força de trabalho. Mais do que
isso, o estranguldmento advindo do endividamento externo impe-
de a manutenção de esquemas de subsídio~, como vinha acontecen
do na fase de crescimento. Mesmo porque, os setores produto -
res de manufaturados exportáveis já apre~entavam ganhos impor-

-tantes de produtividade para nao mais depender maciçamente de
subsídios. Além disso, a competitividade externa era auxilia-
da pela política cambial, conquanto esta produzisse indisfarç!
vel impacto inflacionário simultaneamente. Todo o período
1980/81 mostra-se propício ao governo pard que produza uma re
cessão, de modo a procurar combater a inflação e o onus da di
vida externa. Quando a desaceleração transforma-se em reces
-sao, a pior da história industrial do país, a política econômi-,

ca busca apenas equilibrar a balança comercial e aplacar o sis
tema firn.nceiro internacional. o PIB acusa um decréscimo de
1,9% em 1981 c o governo passa a ter ~ue concentrar maior aten
ção no conflito distributivo relativo à renda interna48, sem
que isto significasse todavia uma correção de rumo na política
recessiva e na consequente dinâmica econômica. Note-se que ,
mesmo na desaceleração, o crescimento do D 111 e expressivo
(23,65% entre 1967 e 1973 contra 9,3% entre 1973 e 1980, ao
ano), o mesmo ve r í f.í carido+se pra o O I, que entre 1974/80 ClES

ce a uma taxa de 7,4% ~ano, contra 18,1% no período de
1967/73,

No plano externo, 1979 traz o segundo r.hoque de
preços do petróleo e logo a seguir o princípio da recessao nos
paises industri~lizados, marcando um quadro de deterioração

(48) PERt:IRA,1..C.8. Auge e declínio nos anos setenta. Revis
ta de Economia política. 530 Paulo, 3 (2), abr./jun.,
I983~
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nos fluxos de financiamento aos menos desenvolvidos, notadamen
te a partir da crise da economia mexicana em 1982 e, logo de
pois, da brasileira. Mas, se a ineficiência da política econª

-mica era patente nao foi suficiente para abrir campo a trans-
formaç~es significativas no perfil do aparelho produtivo naciQ
Dal. Ao contrário, a política recessiva favorecerá a manuten-
ção das características já conhecidas da acumulação, dando ao
mesmo tempo as indicações das dificuldades pra superar esses
estrangulamentos. Mas já começam a ficar evidentes as neces -
sidades de alter3ç~0 acentuada, n30 apenas nos rumos da polít!
ca econômica, que deve voltar-se para o crescimento, segundo'
diversos autores, mas na própria estrutura produtiva da econo-
mia. De acordo com Serra (1981)49, seria preciso ~ontrolar s~
letivamente as importaç~es, desincentivar o D 111 ("que compe-
te com os investimentos necessários à ruptura dos estrangula -
mentos que obstaculizam a marcha da economia") e implementar'
uma política de substituição de importaç~es mais criteriosa e
de' resultados mais rápidos e menor~s efeitos aceleradores so -

'bre as importaç~es de bens de capital e tecnologia. Agricult~
ra, energia, minerais não ferrosos, fertiltBntes e centros ur-
banos são os focos de aplicação alternativa dos recursos, o
que passaria por urna centralização de parte &poupança em mãos
do Estado. 1:: importante notar que o autor faz uma ressalva bá
sica: "esse desempenho forçosamente deverá inscrever-se em
outro padrão de desen~vimento, substancialmente distinto do
que tendeu a se delinear no último quarto de século" (grifo
nosso) .

Isso significa, em outros termos, que uma retomada
do crescimento (um novo ciclo expansivo, com investimentos)
para não reproduzir as vicissitudes conhecidas, deve operar-se
através de um novo padrão de acumulação, não centr~do no O 111
e no qual, pude-se deduzir, caberia uma orientação igualmente'
distinta para a agricultura. Indicaç~es d este respeito não '
faltam, 'seja para viabilizar então uma oferta satisfatória de
produtos básicos, seja para corrigir distorções distributivas.

(49) SERRA, J. Ciclos e mudanças estruturais na economia
brasileir3 do pos-guerra. In: BELLUZZO, L.G. &

COUTINHO, R., org. Desenvolvimento capitalista no
Brasil. p.120.
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Segundo Silva e Miglioli50,

liaprioridade para a agricul tura aparece
como um dos meios de se alcançar me
lhor redistribuição de renda. De fato,
a política agrária pode ser um instru-
mento eficaz de redistribuição. Mas i~
so depende, evidentemente, das metas a
serem fixadas e dos instrumentos a se
rem adotados. (... ) Rra tal, são ne

/
cessárias modificações importantes na
orientação da política econômica brasi
leira em geral (grifo nosso -n.d.r.)e,
em particular, agrícola. As políticas
de pr~ços mínimos, de crédito e de mo
dernização técnica devem ser profunda-
mente modificadas porque, até agora
ffitão orientadas não apenas para o cr~
cimmnto da produção, mas, ruis especif!
camente, para uma forma de crescimento
que maximiza o potencial de acumulação
e os lucros possív~is de serem r~aliza
dos a partir das atividades agrícolas.
( ... ) ~ impossível explicar todos es
ses fatos a partir de erros técnicos e
lacunas involuntárias. Trata-se de u-
mapolítica que nao visa ao simples cr~
cimento, mas a uma forma de crescimen-
to maximizador do Dotrncial de acumula-
-çao. Essa é uma política de concentr~

ção da renda. -Como vimos, ela nao e
incompatível com o crescimento da pro-
dução, mas subordina esse _rescimento'
ao objetivo maior da acumulação e, por
2onseyuinte, da concentraç50 de ren
da. "

Não s poderia ser mais explícito: o modelo de

(50 ) MIGLIOLI, J. &
de sCl15rios e
NHO, R., org.

SILVA, S. Redistribuição: um problema
lucros. In: BELLUZZO, L.G. & COUTI-

Desen~vimento capitalista no Brasil
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desenvolvimento na agricultura obedeceu à lógica pura da valo-
rização do capital, aquela importa também pelo capital desen -
volvido, no caso, o capital internacional que, ao condicionar'
uma determinada forma de desen~vimento à economia brasileira,
moldou o setor agrícola conforme a necessidade de' atender aos

\
\

requisitos do mercado mundial (entenda-se, produção de alimen-
tos e matérias primas para baratear o custo de cmos capitais

-das naçoes industrializadas).
51Por seu lado, Sayad mostra que a política reces

siva pouco fez para controlar a inflação e reverter os funda-
"mentos do esgotamento da expansão:

"os setores oligopolizados que respon -
dem por pelo menos 24% do In~ice do
custo de vida não reduzirão preços fa
ce a demanda menor. Muito pelo contrá
rio, como a experiência brasileira, no
caso do setor automobilIstico (o D 111,

-n.d.r.), mostra, estes preços sao au
mentados. O próprio governo e respo~
sável por pelo menos 23% dos preços do
índice do custo de vida, e no afã de
evitar déficits das empresus pGblicas,, .

que segundo a orientação atual da poli
tica econ6mica causam inflação, 'ajusta
rapidamente estes preços adicionando '
pressões inflacionárias. .A indexação I

da taxa de juros , da ~a cambial e
dos s0lários isola estes três preços I

de qualquer efeito da política reces -
siva. Todo 0 ajuste deve vir dos seto
res competitivos: o setor agrícola
produtor de alimentos para o mercado '
interno (já que os exportáveis, em pnn

cípio, estão protegidos pela indexação
cambial), a mão-de-obra em mercactos in
formais, 6 as indGstrias mais competi-

-(51) SAYAD, J. A funcionalidade política da recessao.
HeviSa de economia política. são Paulo, I (4)
ou t ./dez -.-1.981 ..---
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tivas, geralmente situadas na produç~0
de bens de consumo não durável. (... )
A recessão poderá reduzir a taxa infla
cbnária, mas a redução será muito len-
ta, baseada em dramática queda de pre-
ços dos setores competitivos e sem'
dúvida alguma bastante injusta.1I (gri-
fo nosso - n.d.r.)

Ora, e conhecido o efeito que um desestímulo via
preços causa na produção de qualquer setor, mormente o de ali-

/

mentos produzidos por pequenas unidades, que não determinam a
formação dos preços individualmente. Munhoz52admite que redu
zir a margem de subsídios creditícios seria totalmente desacon
selhável no caso do custeio agrícola, pois comprometer-se-ia '
irremediavelmen te a produção, pr í.nc í.pa Lrnente entre peq ueno s':'e
m~dios agricultores. O problema que se manife~tava naquela e
poca, ou seja, em pLena recessão, ~ que o governo já não di spu
nha de recursos para recompor os fundos de financia.mento a cus-
to favorecido. Isso significava ter que lançar mão de outros'
instrumentos,' no caso da agricultura, ~a .estimular a produ -
ção de alimentos. Sabe-se qJe a chamada "prioridade agrícola 11

do governo João Fi<]ueiredo em !lada redundou neste sentido,apr~
funàndo a crise de oferta e,· mais do que isso, as condições de
sua superaçao. A cada ano que passa, dado o incremento popula
cional e o crescimento da demanda, a satisfação das necessida-
destorna-se mais problemiiica e não ~ apenas por causa da es
tiagem recente (no plantio da safra 85/86) que foi necessário'
importar alimentos (arroz, milho, leite em po, para citar so
mente alguns). Aliás, nos anos recentes, o Brasil frequentou'
por mais de uma vez os nercados externos na busca da compleme~
tação da demanda alimentar dom~stica.

A permanência da fase recessiva praticamente por
quatro anos acarreta imediatamente o escassamento de exceden -
tes e a possibilidade de transferi-los para a produção de ali-
mentos básicos, atenuando assim a evolução de seus preços e a
deterioração dos salários reais, no tad arnen t.edas classes de me
nor renda. Como ~ o secar industrial o mais atingido pela cri

(52) f\1UNH07., D. G. Alternativas 3. "não-política" recessiva.
Revista de Economia política. S~o Paulo, 1 (4),
õut./dez-.- 1981.
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se, 53segundo Serru ,preve-se a permanência de "danos duradou-
ros" , no que tange à sua recuperação, modernização tecnológica

-e expansao. Com efeito, uma das consequências da crise é blo
guear a perspectiva de um novo padrão de acumulação, que pode-

o o t d o D I 1 . 010
• 54rla ser lnten a o agora Slm no ,como exp lCúva lvelra

t

ao comentar a transição para o D 111 como predominante:
"O padrão de acumulação descrito, que

repousava essencialmente na prévia am
pliação do setor produtor de bens de '
produção, não chegou a concretizar- se
totalmente, como ~ historicamente ób
vio. O período seguinte, que começa'
com a gestão Gudin do Ministério da

,/

Fazenda, é radicalmente distinto do
ponto de vista do padrão de acumula -
çao; e sera o Plano de Metas que a -
pro fundará a abertura iniciada na ge~
tão Gudin, de tal forma e a tal ponto
que esse padrão perdurará moldando a
estrutura de reprodução do capital no
País até a presente crise (Oliveira '
escreve isso em 1977 - n.d.r.) - que
marca o fim desse ciclo peculiar de
acumulação - para talvez redirecioná-
lo no sentido Ja ampliação do setor '
produtor de bens de produção. Há ape
nas uma ironia da história nisso tu-'
do? " (Grifo nosso, n.d.r.)

Quando se observa algumas projeç6es, conforme as
55que menciona Serra ,verifica-se que a ironia talvez demore a

se cumprir: se o PIB crescer em 5% uo ano a partir de 1985
somente em 1990 retornar-se-á à renda perocapita de 1980, adm!
tindo-se um crescimento demográfico de 2,4% ao ano; se o prod~

(53) SERRA, J. À crise econômica e o desemprego. Revista'
de Economia política. 4 (4), out./dez. 1984.

(54) OLIVEIRA, F. ~ economia-da dependência imperfeita. p.82.
(55) SERRA, J. Ciclos e mudanças estruturais na economia '

brasileira do pós-guerra. In: BELLUZZO,L.C. & COU-
TINHO, R., org. Desenvolvimento capitalista no Brasil.
p.15.



84

to industrial crescer a pi rt í r de 1985 em cerca de 6% anuais, o
nível de emprego desse setor em 1980 só poderá ser recuperado '
em 1994 e, mesmo que a referida taxa fosse de 10%, a recupera -
ção só se daria no final da década de 1980. Serra acrescenta'
aipda que, a retração dos investimentos tem, entre outras, duas
consequ~ncias bastante maléficas quanto ã capacidade da ~conomia
brasileira. A curto prazo, "dp.smonta-se" e1uipes de desenvolv!
mento de pesquisas e projetos, no âmbito das indústrias quími -
cas e de bens de capital, entre outras. A médio e longo prazo,
prejudica o parque industrial e suas possibilidades de exporta-
ção de manufaturados, em funçi~o dos desestímulos às ampliações'
de capacidade produtiva e ao aprimoramento. tecnológico. Este
fato é ainda mais grave ~uando se considera que estão ocorrendo
importantes mudanças tecnológicas nos país~s avançados, as quaS
podem ser precursoras de alterações na divisão internacional do
trabalho.

Conquanto se possa concordar com o diagnóstico aci
ma, cabe verificar até que ponto a recuperação da economia bra
sileira e, consequentemente, a superação da crise de oferta na
agricultura de base, dependem exclusivamente de correções de ru
mo na política econômica doméstica, sem passar pelas injunções'

56externas . Segundo Moura ,a transição p~ra o novo regime p~
lítico inaugurado em março de 1985, carrega graves dificuldades,
a saber: a perspectiva de que o Brasil ~everá continuar reali-
zando um esforço crescente de transfer~ncia líquida de recursos
para fora; a perda de graus de liberdade para a formulação de
uma política econômica autônoma, como consequência da inserção'
crescente da economia no mercado mundial:

"Alternativamente, pode-se analisar a
perda da autonomia na política econôm~
ca como um aumento no gra de vulnera-
bilidade da economia nacional a choquffi
decorrentes de fatores e~rnos, come'
mudanças nos preços internacionais de
ativos reais ou fi.nanceiros. A exper,!.

(56) MOURA, A. R. Restrições econômicas e a transição polí-
tica: notas para um debate. Revista de Economia Poli
tica. são Paulo, 5 (2), abr.jjuo. 1985.
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ência dos últimos anos demonstrou de
forma bastante eloquente este aumento'
da vulnerabilidade externa da economia
nacional."

Moura considera ainda que o desequilíbrio do setor
\ ~ - ~ ~publico e cronico, tendo adquirido um carater endogeno, inde
I

pendente da fase do ciclo econ6mico, devendo continuar assim a
pressíonar a inflação, a taxa real de jur0s, o desemprego e a
contração nos disp~ndios do setor privado.

r r r . !. OBSERVAÇÕES SOBRE A EXPANSÃO .RECENTE
SETOR AGRÍCOLA:

DO

A luz do que foi visto no pr~s~nte capítulo, pode-
mos procurar examinar o ~pacto da fase recessiva recente sobre
as condições de expansão do setor agrícola e mais,especifica-'
mente da produção de alimentos básicos. " Ao que se depreende ,
a evolução da agricultura no período considerado indica que os
seus segmentos que mais de desenvolveram concentraram a apro -
priação dos ganhos gerados em si mesmos. Isso os fortalece
amplia o fosso em reldção aos demais prantos básicos e insvre-
ve-se assim como caracterIsilca expressiva quando se procura '
descortinar o futuro da produção destes. Como alertamos ante-
riormente, nossa hipótese principal de trabalho ffa de que o p~
dr30 de acumulação de capital recente hav.a sido determinante'
para promover certas transformações na base produtiva da agri-
cul tura. Tentamos mostrar como a crís e de alimentos está dire
tamente associada a uma esp~cie de "inchaço" das lavouras que
dão mat~rias primas para a indústria ou produtos basicamente '
de exportação. Aqui interessa verificar não somente o destino
da produção em termos dom~sticos ou do exterior, mas sua apro-
priação do ponto de vista social. Parece evidente que a fraqD
que se modernizou da agricultura teve condições de fazê-lo em
detrimento da outra (algo que, para os neoclássicos reflete
tanto uma "escassez de recursos", como uma determinante de lu-
cratividade m~xima enquanto crit~rio de alocação de capital e
outros fatores de produção). Assim, a orientação geral da ~u-
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mulaç~o de capital na agricultura foi voltada para o atendime~
to do imperativo maior da valorizaç~o do capital, mantendo-se'
a produç~o de alimentos com crescimento meramente vegetativo ,
e até declinante em certas circunstâncias.

\
~erna mostra-se como a outra .face da modernização no plano

A concentração de renda evidente na agricultura mo
in

dustrial, onde o Brasil ainda tem sérias dificuldades para re
duzir sua dependência de importações de bens de capital e ins~
mos intermediários, embora tenha desenvolvido urna indústri~ de
be9s de luxo (consumo de duráveis) relativamente pujante, mas
que atrelou a si os demais setores da economia. Note-se que
diversos segmentos da agroindu~tria moderna passaram a ser im
pulsionados em razão de preços externos favoráveis e de finan-
ciamentos subsidiados por parte do governo. O maior exemplo é
o complexo soja, mas o suco de laranja não fica atrás, a pecu~
ria de corte (frigorIficos), avicultura, etc, idem.

57Graziano da Silva e Kageyama colocam a questão '
do seguinte modo: qual o significado do aumento de produtivi-
dade que a mcdernização trouxe na agricultura (via crescimento
da produtividade)? A nIvel do emprego rural, constataram que
os tra~hadores que permanecem empregados têm sua jornada de
trabalho tornada mais intensa. Além disso, aumentou o desem -
prego rural e princip~lmente o subemprego estacionaI. Outra '
forma de se efetuar a mesma indagação é discutir quem se apro-
priou dos frutos do progresso técnico na agricultura: os ca-
pitalistas, via cLescimento de seus lucros (seja de proprietá-
rio rural ou industrial fabricante de insumos ou atuante na co
mercia lização) . A maioria dos trabalhadores continua a rece
ber Infimos salários e vive em um estado de pobreza expressiva
em diversas regioes.

A ressalva dos autores aqui citados é importante :
nao cabe negar os dumentos de produtividade, o papel do pr~
gresso técnico na agricultura, mas verificar o modo de aprop~
ção de seus frutos. Isso significa que urna fração da renda g~
rada no setor moderno da produção agrícola pode ser distribuí-

(57) KAGEYAMA, A.A. & SILVA, J.G. da. Produtividade e em-
prego r. agricultura brasileira. In: BELLUZZO, L.C •
& COUTINHO, R., org. Desenvolvimento capjtalista no
Brasil. (
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da para um universo maior, saindo da esfera restrita dos capi-
talistas e dos proprietários rurais. Significa ainda que o
progresso técnico pode ser ele próprio melhor distribuído, de!
xando de se concentrar em lavouras como as que foram menciona-
das, e que são basicamente matéria prima para a indústria ou

\
aLi.rne nto de luxo para a exportação .. O traço comum a esses di
versos indicadores é de que a renda deve ter sido concentrada'
ainda mais numa fase recessiva, quando os custos do processo '
de ajustamento empreendido pelo governo distribuíram-se de mo
do ,desigual e perverso. Bresser Rreira considera este um dos

/

mais graves defeitos da política econômica seguida desde 19815~
acentuando gue seus únicos beneficiários são os rentistas, com
a elevação das taxas de juro, e os exportadores, dado que a
prioridade a exportação é reiterada e reforçada pela maxidesv~
lorização do cruzeiro ~m 1983. No caso da agricultura, é fá
cil identificar quem se apropriou da riqueza g2rada no período.

59 - _Nakano chama a atençao para um fato importante: as pressoes
de ordem inflacionária (que operam como um elemento adicional'
de concentração de renda nesses momentos recessivos) são dire-
tamente determinadas pela existência de importantes setores 0-

ligopolizados na economia. Como explica, os oligopólios podem
operar, até certo ponto, inqependentemente da demanda, para de

-terminarem suas taxas de lucro. Nos momentos de recessao, p~
ra defender-se da queda da demanda, reajustam as margens de lu
cro (lucro sobre vendas) e preservam a taxa de lucro (lucro so

- 'bre o ,capit~l) .
Ora, dos setores oligopolizados fazem parte impor-

tantes complexos agroindustriais, que provavelmente se benefi-
ciaram da fase recessiva, drenando, via aumentos de preços, re
cursos de outros setores, mais competitivos.

Dado gue o peso dos oligopólios reveste-se de
maior expressão ~a economia brasileira, não é difícil verifi
car que sua atuação deve ter reforçado o padrão de distribui -
ção de renda Rltamentc concentrada, o que se traduz por efei -
tos semelhantes ao nível das lavouras: Enquanto o produtor de
soja corre o risco de amargar uma queda de preços externos,seu

(58) PEREIRA, L.C.B. A dívida e a inf~ação. são Paulo, Ga-
zeta M~rcantil, 1985.

(59) NAKANO, Y. Recessão e inflação. Revista de Economia
política. são Paulo, ~ (6), abr.!jun.-r982.
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seu colega produtor de arroz e de feijão corre o risco de peE
der toda sua produção, e até mesmo seu patrimônio, ou simples-
mente não corre risco pois não tem qualquer perspectiva.

Essa rápida alusão ao problema inflacionário tem a
finalidade de acentuarmos um aspecto importante: o de que e

\
xiste um conflito distributivo de renda ent~e a agricultura di

I '

ta moderna e a de alimentos básicos. Esse conflito é conduzi-
do por forças desiguais, setores com estruturas de mercado dis
tintas e antagônicas (oligopólios versus concorrência), as
quaí.s lhes conferem uma determinada capacid,ade de apropriação:
inflação elevada pesa favoravelmente para o segmento oI!
gopolizado, e desfavoravelmente para os demais. Num hipotéti-
co processo de recuperação do crescimento econômico e, depen -
dendo da estratégia empregada, esse conflito distributivo pode
ou nao ser acomodado, conforme as condiç6es de redistribuição'
da renda. Caso se subordine o crescimento à~eda da inflação,
por exemplo, como parecem querer os neoclássicos, a probabili-
dade de sucesso seria reduzida na medida em que a inflação br~
sileira não é de demanda, mas administrada e de forte cunho i-

d B 60 ~ . -nerdal segun o resser Ao contrar~o, a inflaçao pode ca-
ir com o crescimento, pois este favorece a execução de polIti-
cas de rendas, de acordo COffi os objetivos do crescimento alme-
jado. Isso deixa entrever que a agricultura de produtos bási
cos depende de uma retomada do crescimento econômi~o para se
fortalecer, ainda que o crescimento por si s6 não garanta que
isso venha a oco~rer. Seria necessário romper com o padrã6 de
acumulaç~o pretérito para que isso acontecesse de modo realmen
te expressivo. Parte dessa ruptura poderia ser abordada atra-
vés de uma redistribuição de recursos em favor da ~rodução de
alimentos básicos, não tomando-se como cíitério dessa alocação
apenas sua produtividade em termos de retorno sobre o capital,
mas basicamente o fato de que é preciso atender a uma demanda'
de caráter social altamente reprimida nos anos recentes.

O impacto de determinados fatores, conquanto difi-
cilmente mensurável, precisa ser portanto avaliado à luz das
consideraç6es acima, no caso de se promover uma política de fo

(60 ) P ERE I RA , L. C . B . A dIvida e a inflação.
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mento a produção de alimentos. Outra ordem de dificuldade re
side em fatores externos, fora do ~ontrole e do alcance da p~
lItica econômica, e que tªm sobrecarregado a produç~o agrícola.
Mendonça de Barros6l reconhece que a política recessiva implag
tada pam tentar promover a estabilizaçâo da economi~ nos anos
recentes igualmente mostrou-se adversa para agricultura,na me
dida em que baseou-se numa retração da demanda interna, no mes
mo momento em que a demanda externa era enfraquecid~. Esta úl
tima sofre os efeitos da crise energªtica, mormente nos países
subdesenvolvidos, para os quai~ foi transplantada a estratégia
de variedades de alta produtividade, cuja multiplicação requer
"pacotes tecnológicos" de alto consumo de energia, essencial-
mente gerada por petróleo. Na realidade, a ~rise ~nergética '
deixou aflorar uma série de quest6es delicadas no padrão de d~
senvolvimento agríaia vigente, inclusive no Brasil: problemas
como o controle de pragas, o desajuste de sistemas tradiciona~
de produção e eventuais reduç6es no emprego, além dos impactos
sobre a distribuição de renda eram antes vistos como secundá-'
rios. Com a crise energética, passaram a significar nada me
nos do. que a necessidade de se repensar esse "modelo agrícola",
oriundo das "revoluç6es verdes" promovidas pelos países em de
sen~vimento e transplantadas tais quais, entre outros, para
o Brasil. Aqui, além da grande dependência da importação de
petróleo, tinha-se a dependªncia de sua utilização na agricul-
tura e no seu transporte, dado que a maioria da mpvimentação é
feita por via rodoviãria. Ora. as alteraç6es promovidas int~
namente após os dois choques do petróleo, e que se traduziram'
basicamente por um programa de produção de ãlcool combustível,
cujo emprego é restrito a automóveis de passeio, não contempl~
ram a necessidade de alt~ração na matriz energética específica
do setor agrícola.

Isso fez com que as lavouras mais modernas, maions
utilizadoras de mãquinas movidas a diesel, tivessem um encare-
cimento de custos de produção, sendo certamente mais afetados'
do que a produção de alimentos bãsicos que emprega tecnologia
não dependente de derivados de petróleo (pelo menos não em tão

(61) BARROS, .J.R. Mendonça de. Transcrição e descontinuidade
no crescimento agrícola. Brasília, CPF, 1083.
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larga escala). De certa forma, o crescimento dos custos de p}?
dução anulava os ganhos de produtividade emanados da "revolu -
ção verde" e passava a co loc ar problemas de rentabilidade para

a produção agrícola moderna. Mendonça de Barros reconhece que
atguns esforços no sentido de se viabilizar o aproveitamento
de outras fontes energ~ticas estã sendo feito, mas suas indic~
ç6es mostram que se trata muito mais de uma racionalização no
emprego de fatores, do que de uma política de criação e desen-
volvimento de novas fontes.

liA substituição das fontes energ~ticas'
tem seu ponto mais importante na eletr!
ficação, merecendo tamb~m destaque a
produção de ãlcool (inclusive em miniu-
sinas), biogãs e a utilizaç~o mais intm
sa de adubação orgânica , incluindo vi-
nhaça. Entretanto, ~ forçoso reconhe -
cer que estES são indícios de caminho e
que o processo de ajustamento serã bas-
tante longo e incerto, especialmente
porque, al~m da i~cert€za tecnológica'
específica, a agricultura há que consi-
derar a própria fluidez da situação e-
nerg~tica como um todo. Ademais ~ evi-
dente que ao longo do processo de ajus-
tamento a produção agrícola enfrenta u-
ma severa pressão de custos: quando es
trs s~io considerados conjuntamente com
os custos de transporte resultam ~pactffi
n30-neutros sobre a loaiização de ativ!
dades agrícolas. Em princípio, devem'
reduzir-se algumas das vaniagens de ce!
t~ãreas novas de fronteira, dada su
distância dos centros de consumo."62

Outro fator externo adverso para agricultura bras!
leira ~ a reemerg~ncia da insiabilidade no mercado internacio-
nal de produtos agrícolas. As origens desse fenómeno são basi
camente o recrudescimento do protecionismo, os movimentos cí-
clicos de renda nos países' da OCDE, o crescimento da inflação,

(62) BARROS, J.R.M.de. Transiçao
cimcntQ agrícola. p.33.

e descontinuidade no cres
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as variações cambiais e a maior interdependência econômica. O
resultado disso já foi mencionado acima: ao enfraquecimento
da demanda externa, soma-se o da demanda interna, numa crise
sem precedentes para a agricultura, especificamente considera-
da aqui. Internamente, o setor sofre uma deterioração de se~

\

~~rmos de troca, denotando, em suma, perda de rend~ por parte'
do setor agrícola como um todo e, certamente, da produção de
baixa renda principalmente, Como se não bastasse, o referido'
autor lembra que as mudanças na política de crédito rural tra
duziram-se por um forte estreitamento da liquidez na agricultu~ -
ra. Mendonça de Barros explica que, tradicionalmente, os pro-
dutores aplicavam recursos do crédito rural na ampliação de
area (aquisição de terras), financiada pelo crédito rural es-
sencialmente. Como os juros do custeio são aumentados e passa
a ser necessário colocar mais recursos próprios na atividade ,
o risco da liquidez surge imediatamente, e so e minimizado qu~
do de bons resultados na venda da saf~a. Ora, é na fase de a~
mento dos custos mcrédito rural q~e se nota a deterioração'
dos termos de troca do setor agrícola. Como o governo vinha
ficando relativamente ausente da comercialização, a crise de'
liquidez na agricultura vebsomar-se aos demais fatores que
bloqueiam sua recuperação. Novamente ressaltamos que as lavou

'ras mais capitalizadas são justamente aquelas que menqs sofrem
em Eis circunstâncias, com melhores condiçãs ,portanto, de
voltar a crescer quando a economia retomar sua marcha ascenden
te.

NOssa posiçao, como pode transparecer, é de ceti-
cismo quanto ~ recuperação da agricultura de gêneros básicos ,
mesmo admitindo-se a probabilidade de uma volta ao crescimento
econômico como um todo. Por recuperação, aludimos não apenas'
à volta aos melhores níveis de consumo de alimentos básicos
mas a uma oferta que efetivamente dê conta dos problemas nu-
tncionais de parte expressiva da populaçao brasileira. As ~o-
postas de política econômica, examinadas nos capítulos ante rio
res fazem crescer este ceticismo. Com exceção da reforma agrá
ria, ainda que não tenha sido implantada e não pode, portanto,
ser avaliada a priori. Isso sem entrarmos em detalhes sobre
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o conceito de reforma agrária, e os desdobramentos lógicos que
tal discussão impõe. Mas as evidências disponíveis indicam
fortemente que a economia brasileira encontra-se submetida a
orna série d constrangimentos externos e internos que parecem'
pesar sobre as perspectivas de recuperação da produção de ali-

\

mentos básicos. No capítulo ~guinte, procuraremos aprofundar'
essa ~se, segundo a qual consolidou-se um determinado segmento
da agricultura em detrimento de outro e que o pri~eiro dispõe,
ao que tudo indica, de condições paa crescer segundo forças '
prQprias (sendo que estas podem nitidamente pressionar o Esta-

/'

do para obter apoio se necessário), o que não ocorre com a pr~
dução de alimentos hásicos, hoje diretamente condicionada pela
necessidade de uma política amplamente voltada para objet{vos'
de atendimento de necessidades básicas. o que nos preocupa- é
se, nas atuaS circunstâncias de endividamento externo (e inter
no), há condições de se financiar essa agricultura, sem que
outras alterações expressivas venham a ocorrer nos demais seg-
mentos da economi a, mormente naque las que Lí.de raran. a fase de
crescimento e .que,aparentemente estão melhor aparelhados para
voltar a concentrar os estímulos da política econ6mica.

Não faz parte de nossa investigação procurar di -
mensionar o quantum de recursos seria recomendável para a pr~
dução de alimentos, mesmo porque esse é o tipo de análise que
não pode ser confeccionada individualmente, sob pena de nao
produzir qualquer resultado satisfatório. Nossa preocupação '

- ·reméte-se âs condições para tal, inclusive frente â dinâmica'
das economias desen~vidas, que determinam decisivamente o com
portamento dos mercados, de produtrn e financeiro, com óbvia in-
gerência sobre as perspectivas domésticas. Podemmos inclusive
ver, rapidamente, que a dinâm~ca dos mercados agríçolas inter-
nacionais pode peLfeitamente mostrar-se prejudicial aos produ-
tos agrícolas ditos "modernos". Mas, mesmo nessa hipótese,sua
condição de desen~vimento parece revelar-se nitidamente mais
fortalecida do que no caso das demais culturas. Nosso esforço,
portanto, no próximo capítulo, é tentar avançar no elenco de
fatores limitantes ao desen~vimento da agricultura de produtos
básicos, com ênfase nos aspectos macroecon6micos dessa determi
nação, devidamente apreendidos de acordo com o romento históri-
co tomado par<1 a ná Lí se neste t raba Lho ,
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CAPItULO IV

CRISE DO PADRÃO DE ACUMULAÇÃO E CRISE AGRICOLA:
AS PERSPECTIVAS ATUAIS

O diagn6stic0 da evolução recEnte da economia brasi
leira, efetuado no Capítulo 111, procurou abrir caminho para a1
gumrs indagações a respeito das condições de crescimento da oftr
ta/agrícola de produtos bãsicos. Intencionalmente, não delimita

, -
mos em que prazo que aumento de oferta predSa ser alcançado. C~
mo dissemos, as carências nutricionais da maior parte da popul~
ção brasileira são tão acentuadas que. impõem um equacionamento'

Iproblema, seja a partir do incremento doméstico da produção, s~
ja pelos recursos a importações. Isso requer, conforme procur~
remos transparecer, uma compreensao das possibilidades de cada
a~ternativa de resolução, dentro do quadro de políticas de que
se pode lançar mão atualmente. Estas irão refletir, por sua
vez, o alcance e os limites do pr6prio crescimento econômico
considerando-se os diversos fatores i~tervenientes numa retoma-
da cíclica da acumulação. Do capítulo antdior, depreendemos
adicionalmente que a qualidade do crescimento na agricultura du
rante os últimos decênios havia sido determinada e possibilita-
da pelo modelo de acumulação vigente no Brasil. A partir do mo
mento em que reconhecemos sinais evidentes de esgdamento de s se

modelo, seguidos de uma forte recessão, nada mais tentador do
que indagar das condiçõLs - eventualmente novas - dentro das
quais a produção de alimentos poderã voltar a crescer e srescer
além do chamado "mínimo necessãrio". O fato é que herdou-se um
setor agrícola com características específicas, conforme ti po~
sível registrar nos dois capítulos iniciais. E, independente -
mente dos diagnósticos e das propostas p~ra superar os obstácu-
los a seu crescimento, não podemos deixar de reconhecer que es
te revela-se extremamente problemático, mormente quando nao se
vislumbra, como já deixamos transparecer, uma mudança expressi~
em termos de padr~o de acumulação. Temos uma divisão na produ-
ção bastante evidente - mercadorias ligadas ao mercado mundial'
e produtos que entram basicamente na reprodução da força àe tra
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balho - e, qualquer que seja a ~jetivação que lhe seja justapo~
ta, não pode deixar de admitir um grau de sedimentação e de de
fasagem avançada entre ambos.

Procur mos também ressaltar que as diversas razões'
mencionadas para explicar a crise de oferta de alimentos bási -

"c9s ganhavam maior poder explicativo qanpo relacionadas aos ci-
clos do desenvolvimento econômico, os quais compreendem as lig~
ções do siSEma com a economia mundial e refletem uma determina-
da forma de relacionamento entre ambos .. Isso significa que os
imperativos d valorização do capital, qualquer que seja o se

,/

tor analisado, n-o podem ser plenamente-apreendidos apenas a
luz da dinâmica interna da acumulação. No caso da agricultura'
em particuar, é patente que relações de produção capitalistas'
generalizaram-se e$sencialmente nos produtos ligados ao mercado
mundial, vale dizer, naq~eles que são empiegados como matérias'
primas industriais, ou como supérfluos. Verifica-se a presença
do trabalho assalariado puro e dos demais elementos que indicam

, a predominância do capital já desen~vido nestes segmentos. No
I _

Estado de agricultura mais avançada, Sao Paulo, eclodem movirnen
·tos reivindicatórios por parte da força de trabalho que atestam
sua qualidade de proletariado rural. O exemplo mais conhecido'
e mais recente é o dos cortadores de cana-de-açúcar da região '
de Ribeirão Preto, cujo movi~ento de oposição aos empresários
da produção já serve de exemplo a outras categorias de trabalh~
dores em condições aproximadamente semelhantes (apanhadores de
laranja, entre outros).

Ora, não deixa de ser significativo o fato de que:
- é nas lavouras ligadas à indústria de bens de lu-

xo (cana-de-açúcar e álcool} que se desenvolvem'
mais rapidamente as relações capitalistas de pro-
dução;

- é· rie sa s lavouras que os confli tos característicos
do tr.abalho contra o capital se coloquem de forma'
moderna;

- paradoxalmente, trata-se de produtos que nao en
tram na reprodução da força de trabalho, mas que
geram um volume de acumulação (e, portanto, de l~

cros, inclusive com a mediação favorável ao Estado)

11 , ,
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cia para essa atividade, enquqnto outras poderiam'
ser contempladas, inclusive na esfera da produção industrial
Por seu lado, os proprietários fundiários embolsarão uma renda'
crescente em função da valorização das terras destinadas ao p~_n
tio da cana-de-açúcar, enquanto os usineiros serão beneficiados
com subsídios maciços e o governo arcará com a venda e a comer-
c~alização do álcool a preços artificialmente baixos, transfe -
rindo para o conjunto da sociedade os custos do programa. A 0-

corr~ncia das greves e demais reivindica~6es dos cortadores de'
cana é a contrapartida direta, imediata e visível da fantástica
acumulação de capital ocorrida recentemente neste segmento, em
pr~l da sustentação da indústrj,a automobilística e em detrimen-
to da produção em maior escala de bens básicos para a força de
trabalho. Pode-se, claramente depreender que o bloqueio do cres
cimento da oferta de alimentos decorre diretamente do fato de
que o paIo dinâmico da acumulação pertence à indústria de luxo,
no caso sob controle externo. A valorização do capital invest!
do no ramo automobilístico conta com a ocupaçao de terras que
deveriam ser voltadas para a produção de alimentos. Note-se
que não se tra ta de um juLqarne nto "moral", mas da mera consta-
tação de que a determinação do que se produz na agricultura
brasileira não obedece senão aos imperativos da valorização do
capital dos setores líderes. Isso permite supor, corno já men -
con amo s no capítulo 111, que "é necessário urna mudança de rumos'
no padrão de acumulação, para que a oferta de alimentos não so-
fra a concorrência de produtos ligados à indústria de luxo, ou
que simplesmente são matéria prima para capitais dos países de
senvolvidos.

No que se refere à produtividade, já observamos ta~
bém que seu não crescimento na produção de alimentos básicos o-
pera corno entrave à elevação dos lucros do sistema produtivo co
mo um todo. No caso, a elevação dos lucros precisa do rebaixa-
mento correspondente do valor da força de trabalho, através do
barateamento das mercadorias que entram diretamente no conjunto
dos meios de subsistência necessários à sua produção e reprodu-
-çao. g possível constatar, cama já o fizeram diversos autores

(Homem de Mello, Graziano da Silva, entre outro~, nos trabalhos
já citados), que a produtividade tem sido maior nos segmentos ~
grícolas ligados a indústria e ao mercado exportador. Aparent~
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mente, esse fenômeno contrasta com a lógica de valorização do
capital: afinal, por que o custo de reprodução da força de tra
balho - diminuído através do aglícola (e denao e setor outros e-
ventualmente), aparando-se a acumulação interna? Não sera con
~raproducente ao próprio capital transferir os maiores incre -
mentos de produtividade para fora das fronteiras nacionais
potencializando a acumulação nas naçoes já desenvolVidas?64

Esta é a indagação que permeia e orienta nossa po-
sição quando procuramos verificar as reais condiç6es de cresci-
mepto da oferta de alimentos básicos. Sem ter que negar outras
contribuições a esse respeito, tentamos salientar um determima~·
te específico, que remete à totalidade da dinâmica da acumula -
çao interna. No limite, pOderíamos indagar se nao existe uma
"funcionalidade" (com a cautela que o termo recomenda) na manu-
tenção de uma indústria de luxo como setor líder de acumulação'
e a transferência de capital para os países avançados? O se
tor agrícola, com a divisão já mencipnada, traduz. justamente e~
sa dinâmica da acumulação de capital no Brasil: uma economia'

(64) Não temos, obviamente, condições de afirmar que a general!
zação de relações capitalistas rle brodução significaria '
decididamente um barateamento dos preços finais dos ali -
mentos básicos. O que se tem hoje, entre outros aspectos
relevantes, é uma apropriação d~ valor geradu pelos pequ~
nos produtores por ·parte do capital comercial.essencial -
mente. Uma produção em bases capitalistas provavelm~n-
te atenuaria o peso deste último, mas não seria garantia'
de que os preços dos alimentos poderiam baixar (cf. San -
droni, 1980). Aqui, caberiam medidas atinentes à própria'
comercialização da produção, se o objetivo viesse a ser a
redução dos preços ao consumidor. Em tese, de pouco adi-
antaria alterar o nível dos custos de produção (via uma
produção capitalista) mantendo-se constante o capital c~
mercial, pois as condições de capitalização e investimen-
to dos pequenos produtores passam pelas suas relaç6es com
o mercado (preços recebidos e preços pagos), seja este
representado pela figura do intermediário comercial, da
cooperativa ou do fornecedor de insumos.



98
\

produtora - na fração mais moderna de sua agricultura - de ma
térias primas e de bens de luxo para o mercado mundial, sendo
que esse perfil de produção concorre (para não dizer que blo-
queia) para que nao cresça a produção de alimentos básicos

Dialeticamente, a acumulação de capital ganharia '
ehormemente com a generclização das condições de. produção "mo-

Idernas" pois o custo de reprodução da força de trabalho
tenderia sensivelmente a diminuir, ampliando a taxa de lucro e
alterando portanto as relações de subordinação.

Seria preciso assegurar a internalização (ou melhor
a permanência) desse excedente adicional e sua aplicação nos
ramos que podem conferir um crescimento autosustentado à econo
mia brasileira. Dado que sua inserção no mercado
crescente e já expressiva, um impacto como esse,

mundial ~e

dependendo '
dos segmentos em que viesse a ocorrer, significaria certamen-
te uma desvalorização de capitais concorrentes nos paIses desen
volvidos, aí sim provocando um potencial de alterações na ci-
visao internacional do trabalho.65

Hoje, essa perspectiva encontra-se sumamente afeta
da pelo fardo do endividamento externo, que nada mais represe~

(65) Na realidade, é essa tese que se encontra subjacente as
diversas propostas de tenegociação da divida externa em
bases mais favoráveis ao País. A contínua e crescente
transferência de recursos para financiar o giro de uma di
vida externa atua como fator de bloqueio ao crescimento ,
ainda que haja pressões internas para se retomar o cres -
cimento, seja de parte do capital, seja de parte das de-
mais classes. Aqui, admitimos que o simples crescimento
da oferta de alimentos básicos - seja via generalização '
de relações capitalistas ou não - reduziria seu preço fi
nal (barateando portanto o custo de reprodução da força '
de trabctlho). Tudo leva a crer que,nao ocorrendo altera-
ções nas relações de produção, a oferta de alimentos difi
cilmente crescera a contento, mesmo com programas redis -
tributivos de renda inter e intra-setorial.
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ta do que a relação de subordinação já aludida e o consequente'
bloqueio à efetivação de investimentos em ramos outros do que ~
queles pertencentes ao O 111. As transferências líquidas de
capital nos anos recentes, devido conjunturalmente a flutuações
das taxas de juro intrrnacionais e, estruturalmente à dependênc~
de importações e de financiamentos externos, dão as dimensões'
(e, consequentemente, os limites) do crescimento possível da e-
conomia. E isso se traduz setorialmente pela aplicação de capi
tais nos ramos mais lucrativos, já que a l6gica do capital e a
mesma qualquer que seja o ponto do planeta. Em termos de agri-
cultura, parece evidente que os segmentos mais lucrativos não
compreendem a produção de alimentos de base. Esta s6 poderia'
então deslanchar mediante uma açao que, na aparência, se~ia con
trária à determinação imediata do capital: operar a transferê~
cia de recursos de segmen~os altamente rentáveis (e at~ mesmo
sem perspectivas de reaplicação rentável de seus excedentes, s~
não no todo, pelo menos em parte) através do Estado, o legitim~
dor de última instância desse tipo de intervenção. No entanto,

'o deficit da oferta de alimentos é tão elevado, que o aumento '
de oferta que redundaria dessa estratégia simplesmente a adéqu~
ria à fase de crescimento da economia e ao consequente incremen
to da demanda que costumeira.ente se segue'. Estar-se-ia evitan
do um agravamento da crise de alimentos, apenas e tão somente,
mas não se promoveria um crescimento tão abundante a ponto de

.. -Lí vrar a economia do constrangimento hí.s t.ó rí.co e -aque está subme
tida, a permanecer um padrão de acumulação centrado no O 111

(não cabe cogitar do que ocorreria com a agricultura se o pa-
drão de acumulação fosse outro).

Alguns acontecimentos recentes concorrem para ex-
plicitarmos nossa colocação. Segundo Romão (1981), a produção'
de feijão no interior paulista tem apresentado uma evolução
que se caracteriza sobretudo pela penetração de relações de
produção capitalistas, isso basicamente a partir dos anos 70
~ através da ação conjugada dos setores encarregados da produ -

I
ção de insumos químicos e de maquinaria agrícola que se viabi1i
za o feijão em bases capitalistas, contando ainda com o desen-
volvimento do padrão de financiamento da produção neste sentido.

I

•• -I
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Verifica-se uma ruptura no domínio do capital usurário sobre o
produtor e a sua passagem para a condição nova expressa que o
feijão se tornou um ramo de aplicação do capital. As observa -
ções, segundo r~ssalva o autor,aplicam-se ~articularmente àque-
~a região e talvez não sejam generalizáveis ao resto do País
Mas não deixa de ser importante o "fácil acesso aos 'benefícios'

''\
da modernização determinada pelo novo padrão de fj.nanciamento '
da produção, que permite uma maior independência do produtor em
relação ao capital comercial e usurário". Acrescente-se finan-
ctpmentos 0 juros reais negativos para o custeio (plantio) e
outros fatores de menor importância, e dispõe-se de uma evidên-.
cia interessante: uma lavoura de produto básico pode operar
dentro de determinadas condições, em bases capitalistas. 6 fei
jão teve ainda estímulos de preços elevados no mercado e nao
contou com a concorrência de outras lavouras eventualmente mais
rentáveis na região (Sorocaba - são Paulo). ~ em boa parte es~
último argumento que explica, segundo Romão, porque a mesma si-
tuação não se reprod~ziu em outras regiões, onde a'produção de
feijão ainda se faz em bases tradicionais, embora em vias de de
sarticulação. O autor explica que "muito embora essa produção'
tradicional se encontre em processo de desarticulação, a oferta
de feijão daí proveniente é bastante significativa, conseguindo

1\
inibir (grifo nosso), em certa medida, a entrada de maiores
contingentes de agricultores na produç~o capitalista do feijão,
pois conseguem se reproduzir mesmo a 'baixó nível de preços rec~
biâos e sob o domínio do capital comercial." (op.cit.,p.181)

Claro está que o feijão de Sorocaba não é o único
produto básico a ser produzido em bases capitalistas. O arroz'
o é, inclusive em maior escala, proporciona~mente falando, haja
visto o quadro de produção no Rio Grande do Sul, por exemplo
com lavouras irrigadas e tecnificadas. O mLho, segundo estima-
tivas não oficiais, teria cerca de 30% de sua produção em ba-
ses capitalistas (este produto, conquanto considerado básico
tem sua destinação maior para a indústria de rações, as quais '
sao consumidas essencialmente pela avicultura e pela suinocultu
ra, congíegando ainda a participação de farelo de soja, este úl
timo um derivado da leguminosa mais representativa do padrão de
modernização recente na agricultura brasileira). O que cabe

, •• 1\1 BIBLIOTECA J(ARL A. BOEDEC E
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ressaltar são as condições para que essa produção de alimentos'
básicos se torne capitalista e, consequentemente gere maior o~
ta (não estamos considerando a questão de ampliar i. produção em
bases não capitalistas, o que é uma das colocações de ~rte da-
queles que defendem a reforma agrária e vêem nela um primeiro '

_ 66 _
passo para a superaçao do capital). Por si so, a referida pro-
dução não dispõe de condições de concorrência contra os demais'
produtos'e requer transferências de recursos de outros setores'
para viabilizar-se a nível dos custos. Isso não descarta ainda'
o atendimento de outros requisitos, em função das especificida-
des regionais. O que procuramos inquirir é se, nas atuais con-
dições da economia brasileira, pode-se vislumbrar essa transfe-
rência de recursos, dado que os constrangimentos ao crescimento
econômico são acentuados e fazem com que este tenda a ser volta
do predominantemente para os setores mais lucrativos, potencial
mente lucrativos, ou devidamente vinculados ~~rmanência do a-
tual padrão de acumulação. O caso do álcool é igualmente ilus-
trativo: o governo mostra-se disposto a não mais permitir in -
vestimentos na implantação de destilarias, passando a examinar'
cada proposta individualmente e em função de projeções de deman
da que devem levar em conta a pOg:ibilidade de uma fase de queda
dos preços do petr61eo, produto substituído pelo álcool para a
indústria automobilística. Hoje, caracteriza-se uma certa capa
cidade ociosa de produção de álcool, o mercado externo ainda re
presenta uma inc6gnita e o peso da divida interna e externa im
põe maior rigor orçamentário ao Tesouro Nacional. Vale dizer,
este não encontra mais recursos a um custo de financiamento com
patível com o retorno que os subsídios ao álcool podem gerar
Reverte-se nitidamente a fase que vinha predominando, e que c~
cidia com o crescimento geral da economia, permitlndo a transfe
rência de excedentes para o setor alcooleiro, dada ~a importân-
cia para impedir, ou melhor, para ajudar a impedir, uma perda a
centuada de dinamjsmo por parte do setor líder da acumulação, a
indústria automobilística.

~ interessante observar que o empresariado atribui'
igualmente import~ncia à maior produção de alimentos. No I Con
gresso Brasileiro da Agricultura em Grãos - COBRAG, realizado'

67 .em B:têisí-1ia -rn 1984, os pa rt í c í pan trs , que eram basicamente re-
p:t~~entahtes do e~presariado rural e agroindustrial, com peque-
(66) 5t1..\/1\,505&Gr.:1zzianoda. fi. modernização conservadora

S.;(o P':1 LI lo, ZCl h a r I 1 9 8 2, ~. 1 4 O
(67) ABIOVE. Associaç~o Brasileira das Indústrias de 6leos Ve

9ptaiw, Brasllia, 1984.
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na participação de líderes de cooperativas, a principal justif~
cativa para o objetivo do seminârio - duplicar a produção de
grãos atª 1995 (arroz, feijão, milho, soja e trigal era de que
'~ subnutrição gera baixa produtividade nos adultos e deficiªn-
cia mental nas crianças, os futuros trabalhadores. Para estes'
últimos, os danos são irreversíyeis, o que envolve pesados en-
cargos futJros sobre a sociedade." A isso acrescentava-se aindl
que "a massa de famintos, pouco educados e sem esperanças e se~
sível aos apelos demag6gicos e ~s falsas promessas. O risco'
de aventuras e él instabilidade política de regines pendulantes '
são ameaças 3 segurança nacional e à prosperidade nacional. Fi
nalmente, ª inconcebível que d oitava economia mundial de hoje
e provável sexta no fianl do sªculo ~ja marcada pela Coexistªn-
cia vergonhosa de "dois Brasis", uma condição que não garante'
estabilidade social e fere o conceito de nação." Independente-
mente dos aspectos de cunho ideo16gico presentes nas justific~
ti-"as para dilmentar a produção de grãos, neta-se que a expectat.,!.
va de maior presença no cenário comercial externo por parte do
Brasil não passa por uma avaliação dos provávej.s percalços que
a economia mundial pode ressentir, a exemplo do que tem experi-
mentado nas dªcadas recentes, quando as flutuações cíclicas ca-
racterizaram nitidamente os'limites de crescimento,quer dos pai
ses já desenvolvidos ou daq~eles que buscam sª-lo. Tal atitude'
ª pr6pria de economistas neoclâssicos, que não admitem a noção'
de ciclos, apenas a t ranaç áo entre sucessivos estágios de ejuili
brio a longo prazo~8 Ora, a forma peculiar de inserção do Bra-
sil na divisão internacional do trabalho, aliada ao peso do en-
dividamento externo, torna-o certamente bastante sensível a no-
vas e prováveis crises internacionais, as quais teriam provave!
mente o condão de agravar o endividamento e de obrigar a trans-
fer~ncias adicionais de recursos para os credores, bloqueand0 '
as condições de crescimento e anulando, pelo menos em parte, pp
jetos de incrementos de produção e de exportação, a não ser em
detrimento do consumo interno. De outra parte, o estudo do
COBRAG marginaliza por completo as relações entre o crescimen-
t~ iHdu~~fi~l e o da agricultura, preferindo atribuir o "atras&
de~~u ctl~ima a uma perversidade das sUcessivas polIticas econ6-
mida~f q0e ljful~Jram-sS a ~ugar-lhe os recursos em prol da in -

(68) PEREIrv\, Luiz Carlos Bresser. Auge e declínio dos anos
setenta. p.104.
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dustr iali zação, reforçando assim a dua Lí.dade dos "dois Brasis \',
um arcaixo, outro moderno.69 Esta acepção, eminentemente neo-
clássica, consideru implicitamente, segundo Graziano da Silva,
(1981) que apenas a eliminação do "arcaico" fará com que a
agricultura desempenhe à altura as funções que dela se espera.
Eliminar o arcaico no caso, ~ generalizar a produção em bases
capitalistas, portanto, com as contradiç6es e sequelas'que isso
acarreta. Cabe reter aqui que, no que nos interessa, o traba
lho do Cobrag expressa a possibilidade de relações capitalis -
tas em ampla escala, mais do que isso as considera como condi -
çao indispensável ao crescimento da produção. Ou seja, sem ca-
pitalismo generalizado no campo, a crise de alimentos perdura-
ra.

Devemos salientar que nossa posição não pende para
a postura do COBRAG, apenas consideramos que a mudança eventual
que poderia ocorrer nu padrão de acumulação não colocaria neces
sariamente a possibilidade de uma passagem a um outro modo de
produção do que o capitalismo. Neste sentido, e apenas neste,
.e que discutimos a questão da maior oferta de alimentos dentro'
de um quadro ~e produção capitalista. Esta não ~ a posição dos
defensores da reforma agrária, para quem é possível, além de ,
é claro, necessário, aumentar a produção de alimentos através I

da tranferência do controle ~ propriedade da terra aos produt~
res - incluindo aqui os chamados "sem-terra", abri~do assim um
passo em direção ao socialismo.

Ademais, não faz parte de nossos prop6sitos discu
tir aqui a questão da reforma ~grária, assunto por demais am -
plo e controvertido e que já tem merecido inclusive parte exprffi_
siva das atenções de todos aqueles preocupados com a questão a-
grária, sejam eles defensores do capitalismo ou de outro modo de
produção. O que nos interessa, como dissemos acima, é discutir

(69) Trata-se, no limite, de uma retomada da conhecida tese da
dualidade, desenvolvida por Rui Miller Paiva e que suste~
tou diversos trabalhos da corrente neoclássica. Cf. PAI-
VA, H.M. et alii. Setor agrícola n~ Brasil: Comportamen-
to econômico, problemas e·possibilidades. 2a. ed. Rio I

de Jônciro, Forense, 1976.
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a possibilidade de resolução da crise de oferta de alimentos bá
sicos, considerando este probl~ma dentro de quadro das relações
de produç~o dominantes na economia brasileira, ou seja, capi-
talistas. Claro está q\~ os exemplos mencionados neste CapItu-
lo são de caráter meramente ilustrativo, notadamente o que se
refere ao caso do feijão. No entanto, uma observaçãõ do compo~
tamento recente da produção agropecuária permite não apenas re-
lacionar a oferta de ali-nentos com o comportamento cIclico da

economia brasileira, como, ao mesmo tempo, indicar com mais pr~
ci~ão alguns limites do proVável crescimertto da oferta de g~ne-
ros básicos. No capítulo 111, empreendemos em parte essa tar~
fa. Agora, procuramos interpretar especificamente alguns indic~
dOl-es, considerando que a fase de desaceleração econ6mica, aco~
panhada logo em seguida pela recessão, deve ter aprofundado os
desequilibrios intra-setoriais da agricultura, dificultando as
sim a recuperação da acumulação capitalista nos segmentos moder
nos contrapõe-se à debilidade de oferta dos alimentos básicos e,
mais do que isso, coloca-se como diretamente concorrentes des
teso Por revestirem-se de uma rentabilidade efetiva e potenci-
al nitidamente superior, os segmentos modernos da agricultura'
tendem a ser os que melhores condições de desempenho apresentam.
Isso faz a oferta de alimentos depender ainda mais crucialmente
de substanciais tranformaçõe~ ao nivel da acumulação em geral ~
vale dizer, das relações que a economia brasileira mantém com a
internacional.

Ademais, a própria hipótese de uma fase de desacele
ração ciclica do crescimento dos paises economicamente desenvol
vidos coloca a possibilidade de novos movimentos aJ_tistas das
taxas de juro internacionais. Isso voltaria possivelmente a

constituir um foco de pressão sobre a economia brasileira, que
enfrentaria maiores dificuldades do que já enfrenta ao nIvel do
balanço de pagamentos. Uma eventual terapia recessiva acentua-
ria a necessidade de fortalecer-se os setores voltados para a
exportação, inclusive aqueles ligados à produção agropecuária.

Claro está que nosso propósito não é procurar cons-
truir um cenário a respeito deste assunto. Mas sua menção dei-
xa transparecer que não se pode esperar uma reprodução mecânica
e linear das caracteristicas que marcaram o Gltimo ciclo ascen-

"
j

,I
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dente da economia brasileira, em função da própria evolução que
esta apresentou, bem como das transformações ocorridas no cená-
rio internacional. A recuperação que começou a ser sentida em
alguns ramos internos no segundo semestre de 1984 ain9a não con
figurava um novo ciclo, na ampla dimensão do termo. Ainda que
tar venha a ocorrer, ~ necessário observar em que condições o
setor agrícola participará deste ciclo, à luz dos aspectos que
tão distintamente diferenciam o segmento agropecuário moderno ,
exportador, plenamente capitalista, e aquele voltado para a pr~
dução interna de alimentos básicos.

IV. 1. ALGUMAS INDICACÕES SOBRE A ESTRUTURA D2
PRODUÇÃO AGROPECU~RIA

~ possível registrar um nítido processo de acumula-
-çao de capital em diversos segmentos do setor. Sem a pretensão

de retratá-lo minuciosamente, m~s apenas prccurRndo indicar
seus traços essenciais, tomamos alguns exemplos que, a nosso
ver traduzem fielmente a presença de relações de produção capi-
talistas e de estruturas de mercado próprias de uma etapa avan-
çada do capitalismo. E\.fi 'culltrapartida, a produção de alimentos'
oferecerá exemplos menos ricos' dessas mesmas características
atestando uma diferenciaç;o nítida, que a própria história não'
nega: podemos afirmar com bastante segurança que não se tem e-
vidências de um deslocamento da produção de bens "modernos" por
produtos de consumo interno, ao contrário, a recíproca é que
tem sido verdadeira e ela somente.

O complexo soja surge com grande destaque no cena -
rio brasileiro, constituindo um fenômeno recente e marcante de
franco desenvolvimento da forma agroindustrial de organização •
da produção, em relação direta com modificações ocorridas no
mercado mundi-l, m função do crescimento da demanda de farelos
e de grãos, notadamente por parte dos países europeus. Segundo
MUller70, o complexo agroindustrial soja/indústria de oleagino-
sas abrange as atividades de produção, transformação e circula-
ção de grãos de soja, concorrendo num mercado oligop6lico inter

(70) M~LLER, G. O CAI brasileiro e as transacionais e o CAI
sOla/inêústrra-das Oleaqlnosa~ SAO Paulo, FGV/EAESP,
rT82.- (Helatorio de Pesquisa, 24).
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nacionalizado. Na parte referente à produção da matéria prima-
a soja em grão - predominam unidades produtivas de base tecno-
econ6mica industrial moderna, operando em mercado competitivo.
Na fração industrial, extrai-se e refina-se óleo e gordura veg~
t~l para fins alimenticios, além de tortas, farelos e raç6es b!
lanceadas para animais (inclu~m-se ainda ó~eos e outros deriva-
dos para a indGstria). Finalmente, computa-se no complexo a-
groindustrial em pauta os setores de máquinas e insumos indus -
triais, aos quais somam-se os segmentos ligados ao financiamen-
to e à circulação dos produtos. Para este autor, o complexo C!
racteriza-se pela sua extrema recência , de um lado e, de outro,
pelo seu elevado grau de internacionalização, constituindo-se ,
por isso mesmo, na mais expressiva manifestação da revolução a-

~ ~ 71 - ~ ~ _graria em curso no pals~ Nao ha qualquer indlcio de produçao
-nao efetuada em bases plenamente capitalistas, não articulada'

com o mercado externo e com todo o complexo produtor de insumos
modernos para a agricul tura. Aí.nda segundo MÜller, "o bi nôrní o '
salto-exportador-revolução agrária em curso no país constitui-se
num elemento da equação geral do modelo brasileiro de desenvolv~
mento internacionalizado, do qual o complexo soja/indústria nas
oleaginosas é uma das expressões mais elaboradas~72 Aliás, não
e apenas no complexo soja que ,se evidenciam tais indícios da
revolução agrãria a qUe alude Müller. Genericamente falando ,
"o que 'lale notar e a mudança histórica de atuação das transna-
cíonais face ii a o rope cuá ri a brasileira. Até então,estas empre-
sas absti v e rarn+se de aplicar capi tais na esfera produtiva, con-
finando-se 3s esferas mercantis e financeiras, tendo em vista '
suprir suas unidades industriais no país e no exterior, A par-
tir de agora, tendem a penetrar na própria produção agrícola e
pecuária.1I73 Se não penetraram mais Ritidamente ncJ produção
foi porque depararJm-se com um quadro satisfatório para suas ne
cessidades, fossem elas de produtos elaborados ou de matérias '
pr í ma s , na medida em que a oferta interna não encontrava 06 lim~
te s que encontra ho j e , inclusive ao nível da forma de expansão
(horrizon alou vertical, a primeira tida como pratjcamente esg~

Itada I s equndo 111,1 ia r ia dos au tores consu 1tados) .

(1i)

(72)

Mt'JLLER, G. O CAI brasileiro e as
s 9J<,i / )- nº_Q_~-tri a d fi sol e aSIinosaS:-

Mt'JLLtR,G. OCA! brasileiro e as
!:mji:./indüstria das olE~aginosaS:-

MelL:U;R, G, o CAI Lz as í.Leí ro g as
sOja/jndústria das oleaginosas.

transacionais e o
p.33.

transacionais e o
p , 34 •

transacionais e o
p.17-18.

CAI

CAI

(73) CAI
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As observaç6es acima dplicam-se a out~os produtos'
al~m da soja. POde-se citar o caso típico do fumo e, ainda
mais tradicional, de frigoríficos e de moinhos, desde as déca
das de 1940/50. O eventual recuo do capital estrangeiro num
ou noutro segmento se dá meramente por raz6es circunstanciais,
ligadas à dinâmica do segmento e não apresenta uma alteração

I _ . _

das tendencias conhecidas de internacionalizaçao. Ainda que es
tejamos considerando segmentos de processamento de produtos a-
grícolas, como moinhos ou frigoríficos, não podemos deixar de
salientar que parte da produção destina-se efetivamente ao con-
sumo dom~stico, embora não faça necessariamente parte daquilo '
que se convenciona denominar de cesta básica. No caso específ!
co do Brasil, os produtos mais representativos do consumo ali -
mentar da população de baixa renda ainda são arroz, feijão e
mandioca, al~m do milho, este em menor proporção, dado seu des-
tino final para a indústria de raç6es. Ora, não se nota a pre-
sença predominante de formas oligopólicas na produção do arroz'
e do feijão, bem como a presença de capitais estrangeiros ou
mesmo nacionais de grande porte. Os de maior vulto não operam
nessas atividades (o que não significa que não haja capitais de
porte apreciável dentro de cada segmento, mas sua magnitude cer
tamente não pode ser assemelhada à dos grandes capitais nos ra-
mos modernos da agropecuária nacional, como pôde ser entrevisto
nos dados referentes à estrutura de produção citados nos capít~
los anteriores.

Pelo lado dos insumos agropecuários, a produção mos
tra-se igualmente conforme a todas as características que mar -
cam o modo capitalista e tem .sido decisivamente amparada pelo
Estado: fi a instalação e sobretudo a expansão dos setores meca.
nicos e químicos voltados à agricultura, em parte pertencentes'
ao capital estrangeiro, deveu-se ao extraordinário crescimento'
das indústrias absorvedoras de mat~rias primas do campJ e as
possibilidades de exportação de bens semi e completamente indus
trializados, o que implicou na demanda de volumes cada vez maio

- 74ees a agropecuaria.fI Vale a pena lembrar que todas estas
transformações ocorrem da d~cada de 60 em diante, em plena vi-
g~ncia portanto da implantação do padrão de acumulação cent~ado

(74) MOLLER, G. O CAI brasileiro e as
soja/indústrra-das oleaginosa~

transacionais e o
p.25

CAI

I'
1

I ~)'I
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no O 111, quando constata que o complexo agroindustrial bra-
sileiro emerge quando a configuração básica do capitalismo '
no país já está dada, como predomínio da expansão do grande'
capital nacional, transnacional, estatal e de cunho oligopó-
lico.75 Tal dinâmica encontrou no Estado seu aliado funda -
,mental. Müller cita Evans para ampliar sua própria conceit~
ação desse momento particular que atravessa a economia: "a
internacionalização do capital internacional torna o imperi~
lismo um fato central do mercado interno, bem como do inter-
nacional e dá aos propriet5rios estrangeiros maior poder de
./

determinar o que acontece dentro da economia periférica." A
extensão dessa tese ao setor agropecuário tornou-se evidente
no Brasil e passou a condicionar diretamente a dinâmica' de
crescimento da produção agropecuária. No limite, é como se
não houvesse como atribuir prioridade à 'produção de alimen -
tos básicos. Mas é notório que suas características não pe~
mitem com que se enquadrem dentro do projeto de acumulação '
adentrado pela economia brasileira nas d~as Gltimas décadas,
e que pode er reiterado doravante.

Poucas alusões fizemos até agora a pecuária, mas
este segmento (que compreende a produção de carne bovina, a-
v{cola e surna) sofre igualmente profundas transformações

"Seu resultado principal talvez seja a presença crescente do
produto carne bovina brasileira no mercado internacional, en
quanto o consumo interno decresce.

A Tabela 12 indica que no período 1977/1983 o
consumo per capita decresceu substancialmente, passando de
20,S kg para 14,9 kg. A queda ocorreu não só em função do
decréscimo da produção interna (2.446 mil t - ~quivalente -
carcaça em 1977 para 2.360 em 1983) mas principalmente pelo
aumento ano a ano das exportações que 9assaram de 217 mil
t - equivalente - c~rcaça em 1977 para SOO mil t - eq~ivale~
te carcaça em 1983.

( 75) MüLLER, G. O CAI brasileiro e as transacionais e
CAI soja/indúStria das oleagInosas. p.2.

o
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TABELA 12 BALANÇO OFERTA E DEMANDA DE CARNE BOVINA
(em mil t equivalente - carcaça)

1977/1983

,

PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO C/A CONSUMO' APARENTE
ANO (A) (B) (C) TOTAL PER CAPITA O

1977 2.446 39 217 8,9% 2.268 20,5
,.

1978 2,320 146 148 6,4% 2.318 20,4
1979 2.114 144 118 5,6% 2.140 18,4
1980 2.084 97 190 9,1% 1.991 16,7
1981 2,110 91 315 14,9% 1.886 15,5
1982 2,385 22 398 16,7% 2.(:19 16,1
1983 2.360 30 500 21,2% 1.910 14,9

Fonte: IBGE, CACEK, CIGF (MF) .

A internacionalização dos frigoríficos brasi1ei
I

ros (exportações crescentes~a partir dos anos 70) é acompa-
nhada simultaneamente pela presença i~ua1mente expressiva '
da avicultura industrial, que também.encontra um mercado in
teressante no exterior, além de se constituir em grande ab-
sorvedora de derivados de soja, complementando assim a pre-
sença dessa agroindGstria (note-se, a1iãs, que hi um grau
expressivo de complementaridade entre os diversos ségmentos
da agroindGstria, tanto entre produtos com6 entre insumos).
Ã medida em que a carne de frango, pelos subsídios que rec~
be do Estado (analogamente ao que ocorreu com praticamente'
todos os segmentos agroindustriais modernos), passa ator
nar-se mais barata do que a de boi, chega a integrar a ces
ta de consumo bãsico. Mas ela significa antes uma deterio-
raçao no padrão 1imentar, jã que seu conteGdo protéico e
inferior ao da carne bovina. Vemos que a presença do capi-
tal na agroindústria não apenas altera negativamente as po~

I I
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sibilidades de produç~o de alimentos b~sicos, como favorece a
. - bâ s í 76perda de qualidade da allmentaçao aSlca.

Ainda no que tange à pecu~ria, verifica-se que, a
nível rural, a evoluç~o da produç~o de carne bovina traz in-
dicações interessantes a respeito da relaç~o deste produto

\com os alimentos b~sicos. ~ sabido que em momentos de preços
I ,

pouco atrativos, muitos agricultores tendem a substituir suas
lavouras por pastagens, passando a criar gado, ou simplesmen-
te a arrendar pastos para invernistas ou fazendeiros de gado.
Neste sentido, ciclicamente ocorrem movimentos de substitui -

/

ç~o de lavouras por pastagens. No caso da produç~o de alimen
tos, cujos preços geralmente s~o pouco remuneradores, essa
tendência é mais visível. No entanto, há outras questões que
relacionam a produção de carne bovina com a de alimentos, e
revelam que a primeira t~ra espaço dos demais. Basta verifi-
car o crescimento da ~rea de pastagens, comparado ao da área'
de alimentos, conforme a Tabela 13.

TABELA 13 - ÂREA EM Li\VOURAS E PASTAGENS NO
BRASIL EM 1970 1975 1980

1970
.ha %

1975
ha %

1980
ha %

LAVOURAS 33.983,8 18,1 40.001,4 19,5 51.364
PASTAGENS 154.138,5 81,9 165.652,3 80,5 171.412

23,0
76,9

TOTAL 188.122,3 100 205.653,7 100 222.776 100

Fonte: IBGE - Censos Agropecu~rios do Brasil.

Por outro lado, verifica-se que o êxodo rural tem
crescido nos anos recentes, ao mesmo tempo em que a população
urbana tem aumentado em contrapartida. Os dados indicam que

(76) M~LLER, G. O CAI de carnes no Brasil e a metodologia
da pessuisa SOFre-CAls. Sao Paulo, FGV/EAESP
(Relatorio de Pesquisa, 21).

d'
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o rebanho cresceu mais do que a populaç~o rural e, mais do
que isso, ocupou o espaço deixado por esta (ou criado pelo
próprio crescimento da pecuária). Ou seja, a urbanização da
população rural está ligada diretamente ao crescimento da p~
çuária, que não gera empregos na mesma proporçao que o faz a
\

agricultura de produtos básicos, mormente quando esta última'
diminui. Se os dados sobre o consumo de carne pelas camadas'
de menor renda estiverem corretos, pode-se concluir que o
crescimento da produção de carne bovina foi essencialmente ab
sorvido pelas classes de maior renda (média para cima), além
das exportações, haja visto seu incremento nos anos recentes.
Quando muito, a força de trabalho teve de contentar-se com
carnes brancas ...

Isso mostra que a produção de carne bovina consti
.' -

tui-se um dos segmentos que se desenvolveu com o recente pa-
drâo de acumuLaç âo e em detrimento da oferta de produtos bási
COSo A carne tem por mercado os países desenvolvidos (recen-
temente, o Brasil vem negociando a .chamada cota Hilton, atri-
buída a exportadores) e classes favoreciJas'pela acumulação(v!
de declarações de diversos lideres da pecuária, segundo os
quais essa tendência é "natural e internacional" - exportar '
os cortes nobres e abastecer o mercado interno com os cortes'

"mais pobres, em virtude do baixo poder aquisitivo da popula -
ção) .

Demais produtos tradicionais de exportação, como
açúcar, cacau, café e algodão não tiverdm modificações expre!
sivas seja nas suas estruturas de produção, seja nas de comer
cialização, e continuam desempenhando o papel ce arrecadado -
res de divisas para o país. Mas sua presença sempre represe~
ta um risco para a produção de alimentos. Mais do que isso,
constitui-se numa barreira ã entrada desta, já que opera em
terras costumeiramente valorizadas e cujos preços guardam re-
lação direta com os resultados auferidos na exportaç~o. Não
deixa de ser interessante observar que, mesmo o algodão, de
consumo eminentemente doméstico, deixou de ser maciçamente a-

o - ~ ~ 77 ~proveltado para a produçao de oleo comestlvel apos a entra-

(77) O mesmo ocorre com o amendoim. Cf ..INFORMAÇÃO SEMANAL
CACEX. Rio de Janeiro, n.785, 8 mar. 1982.
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da da soja, deixando transparecer a maior adequação desta aos
objetivos de obtenção de divisas, etc, tão decantados pelas
políticas econômicas dos ~ltimos vinte anos. o que se revela
igualmente marcante é que a forte competitividade das lavou-
ras de exportação ou de insumos industriais rejeita para mais
,
longe dos centros de consumos a produção de alimentos bãsicos.
Ou esta se torna capitalista, como foi o caso mencionado do
feijão de Sorocaba, ou não tem como enfrentar a penetração
das demais. O problema é que a ocupação recente das regiões'
d~ fronteira tem mostrado uma forte tendência ~ repetição do
,mesmo perfil de produção observado no Centro-Sul, com a perm~

78nência das lavouras dinâmicas em primeiro plano.
Se estas foram, sintetisadamente, as característi

cas da produção agropecuãria nas duas ~ltimas décadas, não se
pode deixar de reconhecer que a maioria dos elementos que as
induziram estão até certo ponto presentes. Embora o padrão'
de acumulação dentro do qual surgiram tenha-se esgotado, vale

a pena registrar que estes segmentos modernos parecem sufi-
cientemente capitalizados e consolidados enquanto segmentos
plenamente copitalistas. A tendência à sua crescente oligop~
lização é um fato claramente constatado em diverscs casos e
permite supor que, doravante, tais segmentos passarao a regi~
trar os movimentos clãssicos de acumulação e reprodução do
capital. O mesmo não se verifica na produção de alimentos, e
não se vislumbra perspectivas de que venha a dispor de condi-
ções de,se fortalecer a curto prazo, pelo menos enquanto per-
durarem as condiç6es que favorecem os ramos dinâmicos, os
quais podem agora desenvolver-se em ligação direta com os mer
cados externos, sem amparo tão acentuado do Estado, jã que
cumpriu sua tarefa. Na medida em que as diversas políticas e
con6micas postas em prãtica não foram capazes de lidar com a
questão da oferta de alimentos; na medida em que a reforma a
grãria, que pode senão resolver, atenuar o problema, encontra
fortes resistências para progredir, torna-se quase irreal ad-

(78) MELO, F. H. A composição da pr.odução no processo de e~
pansão da fronteira agrícola brasileira. Revista de
Economia política. são Paulo, 5 (1) jan./mar. 1985--.

, "



\
113

mitir que uma fórmula mágica seja capaz de equacionar uma que~
tão que já se tornou crônica na economia hrasileira. A per-

79sistir o padrão de acumulação passado ,os resultados da pro-
dução agrícola são previsíveis. Os constrangimentos que sub-
metem hoje a economia talvez impeçam, de imediato, a definição
qe um outro padrão de acumulação do que aquele centrado no
D 111.

"

Essa indefinição reforça o poderio .dos setores' já dinâ
micos e aprofunda o fosso que os distancia dos alimentos bási-
coso Neste sentido, somos fortemente levados a crer que pro -
fu,ndas transformações na estrutura produtiva da economia sao
necessárias para por fim a crise dos alilTlentosbásicos, sendo
qt.teest as dependem por seu lado, como já,.af í rrnarnos , de trans -
fqrmações ao nível da divisão internacional do trabalho. ~ po~
s~vel que estas estejam em curso, mas seu efeito sobre a econo
mia brasileira, ou a cap?cidade desta reagir aos percalços que
a'cercam ainda deverão tardar a se fazer sentir. Ao analisar'
as possibilidades de desdobramentos da recente crise interna -
cional, Martins80 salientou que a g~neralização dos frutos da
recuperação da economia norte-americana pode acarretar grandes
taxas de desemprego nas economias européias e subdesenvolvidas,
urna potencialização das pressões protecionistas, que exigiriam
assim urna reestruturação do, comércio internacional em favor dffi
países centrais e enormes d;scontinuidades do níve~ de recupe-
raçao e do crescimento entre diferentes econo~ias, de acordo '
com a posição hierárquica de cada urna'. A -prevalecer o serrtí.do

'--dessa análise, não será tão cedo que a economia brasileira irá
resolver a questão dos alimentos básicos, além de outras que
estimulam e limitam seu crescimento simultaneamente.

(79) DIAS, G.L. Silva & BARROS, J.R.Mendonça. Fundamentos
para um~ nova política agrícola. Brasília, CFP, 1983.
Os autores reconhecem explicitamente a ausência de re-
cursos para investimento agrícola e recomendam a curto
prazo medidas basicamente ligadas à comercialização
Esse trabalho será praticamente encampado pela furuta
COPAG, órgão encarregado de elaborar a plataforma eco-
nômica do candidato à Presidência da República em 1985,
Tancredo Neves.

(80 MARTINS, José Antonio. O quadro econômico mun dí.a L 18 me
ses depois de iniciada a recuperação da economia norte-
americana. Revista de Economia política. são Paulo, 4
(4): 135-145, out./dez. 1984.
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CONCLUSÃO

Como dissemcs na Introdução, o encerramento deste '
trabalho talvez não fosse tão preciso quanto a resolução de
uma equação matemática, na qual o resultado põe fim à incógn~
ta, a incerteza. Nosso estudo procurou colocar em evidência'
que a crise de oferta de alimentos básicos tem suas origens m~
lhor explicadas a partir do momento em que ~ analisada em sua
dimensão histórica e, por que não reconhecer, internacional.

Num primeiro momento, recuperamos aquelas que julg~
mos ser as principais teses neoclássicas sobre o ssunto. Vi
mos que estes autores centram a essência de sua explicação na
ausência de preços estimulantes para a,produção de alimentos,
não negando que as póL'í tí.cas agrícolas existentes igualmente '
contribuíram para beneficiar a dualidade a favor de produtos
que são mat~rias primas industriais ou de consumo ~xterno, sem
serem básicos para o consumo dom~stico.

Pelo lado da economia polItica, observamos que os
determinantes da crise de alimentos vão desde as relações de
produção vigentes, at~ o processo de internacionalização da
economia brasileira. Tais autores não vislumbram como equaciQ
nar o deficit alimentar a não ser atrav~s de uma reforma agr~
ria, com caracterí sticas particulares:' De outra parte, há qlBll

__._.r'eqi st ra uma revolução em marcha rocampo, sob a forma de indus
trialização da agricultura (complexo agroindustrial), processo
que, aparentemente, irá generalizar-se às diversas culturas
integrando assim verticalmente pequenos produtores a um proces
so de oferta condicionado diretamente pela valorização do cap~
tal agroindustrial.

Quando examinamos o desenvolvimento do setor agríc~
la nas duas últimas décadas, verificamos que a configuração de
sua estrutura produtiva guardava estreita semelhança com o p~
drão de acumulação então predominante. Este, centrado no De
partamento 111, produtor de bens de consumo duráveE (bens de
luxo), tinha como contrapartida uma oferta agropecuária es
sencialmente voltada para a indústria e para o mercado extern~
À insuficiência cte um Departamento I e de um D. 11 amplamente'
desenvolvido , orrespondia a deficiência de oferta agrícola '
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de produtos b5sicos. Enquanto o paIs tinha seu pólo dinâmico'
de acumulaç~o centrado no D. 111, sua agricultura tamb~m repr~
cluzia essa f o rrua de dinamização via bens de luxo.

Se esse perfil produtivo foi viabilizado gerando im
-pulsos ao D. I e ao D. lI, como nao poderia deixar de ser, te

,'ve efeitos conhecidos em termos de concentração de renda e de
desvalorização dos salários da classe trabalhadora. Mais do
que isso, explicava em grande parte a dial~tica docapital,apre
endida diretamente em sua dimensão interna e externa: afi
nal, a a curnu Laç âo e reprodução do capital são, num primeiro m~
mento estimuladas e po teric ía Lí zados pelo próprio de senvo Lvi men
to da base produtiva, realizando em parte um proçesso de cons~
lidação do capitalismo no Brasil, com as particularidades co
nhecidas. Posteriormente, a partir do final dos anos 70, o

paIé defronta-se por assim dizer, com u~ duplo choque: o esg~
tamento do potencial de crescimento desse modelo, em função de
suas limita~6es pr~vias, aliado a uma crise internacional nos
grandes centros capitalistas. Esta passa a revigorar os entr~
ves dom~sticos e externos à acumulação, pelo menos at~ 1984
antes de se criarem novas condiç6es propIcias a uma retomaaa '
do crescimento.

Para o setor .:lyrfcola,esse momento crucial da mar
cha da acunu Lacao atua como' uma es pé c í e de di v isor de ág;Jas
há um segmento bem identificado, nitidamente capitalizado, cu
ja dinâmicu de valorização do capital ~ dada por suas relaç6es
com o mercado interno e externo, simultaneamente. Trata-se de
uma fração internacionalizada do ~.:lpitale que, aos poucos, in
sere-se de modo cada vez mais profundo no mercado mundial, su
jeitando-se êlssim, como veremos a seguir, às vicissitudes des
se processo. Na produção de alimentos, o quadro ~ distinto
baixa oferta, preços ao consumidor elevados, tecnologia insufi
ciente, come rcía Lí zaç ao onerosa,etc. Isso faz com que recru
desçam as prossoe s por um crescimento da produção que contem
p Le pelo me no s ,1S rie ces idades m í n i ma s da grande massa da pop~
lação. [S50 6 t~o necessário para ela, como para o capital
Talvez o s i qn i ficado de um crescimento da oferta de .::llimentos'
básicos seja an t es o de urna elevaç3.o do s salários reais, inici
ando ass im um mov i menta de de scon cent ra ç ao da renda, que prec í

,.)
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sara ser completado por outras medidas de caráter "social", ou
melhor, redistributivo. Conceição Tavares explica que "o sal~
rio real s6 pode ser elevado se a estrutura do crescimento for
na direção correta. Se houver uma politica de ab~stecimento ,
de cesta-base, de nutrição çorreta. Sem uma politica de educ~

\ção, de saGde, de abastecimento correta não há nenhuma possib!
'lidade de subir o salário real das massas. Nenhuma. Essa e
uma das desgraças do mercado de trabalho.,,82

Uma política assim orientada talvez fosse parte in
tegrante de U11I p ro j o to de reorientação da acumulação, vale di
z'e r, do pr ópi i o "mode lo" dc? de senvol vimen to. Res ta ver se, em
função da posi~ão atual do Brasil na divisão internacional do
trabalho, sempre mencionado como forte concorrente em potenci-
aI, isso pode ser empreendido e que significado tem. Afinal ,
essa mudança es ta rn sendo processada frente a uma divida exter
na muito onerosa e a problemas "domésticos" que demandam reso
luç6es a curto prazo, para não eternizar a recessão.

Tudo leva a supor que uma mudança no padrão de a-
cumulação romperia com uma trajet6~ia hist6rica de sucessivas'
formas de depend~ncia, admitindo-se que fosse empreendida uma
estratégia via O I essencialmente e, por consequência, prior!
zando-se i u~lmcnte n n T1

Nesse tri:1çado,r-esolver a oferta de alimentos é qua
se um pré-requisito, i:1indaque num primeiro momento se recorra
a importaç6es, não s6 para formar estoques, m~s para reduzir a
dcfici6nci~ ~limenti:1r. Podemos supor ainda que uma reiteração
das pr5tic~s liber~is e ncocl5ssici:1s dificilmente equacionaria
a questão dos i:11imcntos. Aliás, n30 deixa de ser curioso as
sistir os liber ..1Ís pedirem ao Es t ado que "dê preço" aos a Lí rnen
tos, caso contr5rio as "forças de mercado" não os estimularão'
jamais. pl)r~ ser consequente com i:1l6gici:1da acumulação, o l!
beralismo prel:isélnegi:1r-se,i:1indaque por um breve instante.

~ no ~rnimo curioso, pi:1ranão dizer paradJxal e pr~
ocupante, ver nn que resulti:1ramas políticas liberais nos pai

-----"-"---
(82 ) TAVARES, 1'1. C. Podem plane jar agora o crescimen to dos

seus produtos básicos. In: SEMINÂRIOS GAZETA MER -
CANTl L . são Pêl ulo, nov . 1985. Traba lhos apresen ta-
dos. são Paulo, Gazeta Mercantil, 198J.
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ses mais avançados, onde hoje campeia o protecionismo,em meio'
a uma superoferta de alimentos básicos. Cada grande pot~ncia
tenta resolver a seu modo e nos fóruns internacionais como es
coar estoques sem desvalorizar excessivamente os cJ.pitais en
volvidos, ou sem exigir financiamentos a subsidios que signif!
quem tornar escassos os recursos de que precisam outros seto
res. O efeito disso no mercado mundial é facilmente percepti
vel: a um crescimento da oferta, a preços altamente subsidia-
dos, correspondem exportaç6es dos paises menos desenvolvidos
em condiç6es de preço menos favoráveis, quando nâo de volume.
No limite, face aos excedentes de trigo, de milho, de leite e
outros produtos, a Gnica perspectiva que se imp6e é a de uma
desvalorizaç~o dessas mercadorias como forma básica de escoa-
las (para nâo falar em sua destruiçâo fisica). Até que haja
um eventual patamar de equilibrio, no qual os subsidios e ou
tros "artificialismos" tâo odiados pelos neoclássicos sejam me
nos onerosos e liberem recursos para outras atividades mais
rentáveis. O protecionismo atua nessa direçâo: ao se bloqu~
ar o mercado para determinado produto, concorre-se para sua
desvalorizaç~o, caso não ~nha emprego alternativo. Protege-se
os preços domésticos, mas provoca-se efeitos baixistas no mer
cado internacional. Os Gnicos que podem agir assim, dada a
condiçâo privilegiada de sua moeda, são os Estados Unidos.

Vale lembrar que, em épocas anteriores, politicas
de rendas para sustentar a produção agrícola em geral (ou a de
alimentos em particular) fracassaram, e continuam fracassando'
atualmente. Burbach e Flynn83 explicam bem os conflitos de in
teresse entre os capitais atingidos por esse tipo de estraté -
gia: protege-se um determinado s~tor, o da produção agrícola,
mas aumenta-se o intervencionismo governamental na comerciali-
~açâo, contrariando os interesses do capital comercial. Sob o
governo Nixon, por exemplo, foi nomeado um ministro da Agricul
tura, partidário do livre c0mércio e do afastamento do governo
na agricultura. "O objetivo era acabar com as reservas gove!.
namentais e subsídios às exportaç6es, e estimular os agricult~
res a produzir a toda capacidade para maximizar as receitas de
exportação com um mínimo de apoio governamental. A agricult~

(83) BURBACH, R. & FLYNN, P. AgroindGstria nas Américas.
1982.
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ra era apenas UIn.::l. outra indústria e a política agrária devia
basear-se numa teoria econômica pragmádca, e não em política
de assistência social. Outro objetivo, que nem o franco Secr~
tário de Ayricultura podia defender publicamente (mas que seu
departamento admitia, num documento secreto) era elevar os pr~

lços mundiais dos cereais aos níveis dos EUA, o que restabelece
Iria a competitividade de suas exportaç6es."84

Qualquer semelhança com a situação atual e a nova
lei agrícola norte-an~ricana85 n~o e coincidência, apena~ dei
xa entrever CJt!:> os liberais n50 pa rece rndispor de instrumentos
n6vos para contornar os impasses que eles mesmos têm provocad~
e cujos custos recaem mais pesadamente sobre as economias me
nos desenvolvidas.

-Note-se que, no Brasil, salvo raras exceçoes, foi
.dado "preço" aos produtos básicos, a não' ser em momentos de
grande quebra de safra e, mesmo assim, sem continuidade ao
longo dos anos (o feij~~ e o exemplo mais recente de crescimen-
to - ou recuperação - da oferta em decorrência de .uma política
de preço remuner~dor). O que os liberais procuram estabelecer
hoje, como depreendemos dos textos analj.sados no Capítulo li ê
uma "dosagem" do crescimento da oferta de alimentos, a fim de

-que não signifique encargos demasiadamente caros e que nao co
loque em risco a "segurança-alimentar" (e política, por exten-
são) em geral. A contradição d~sse tipo de medida ê clara: a
partir do momento em que se estimula um determinado capital
esse busca sua valorização e~ para contê-la, s6 um processo de
desvalorizaç~o (aquilo que os neoclássicos costumam chamar de
"realinhament0 dos preços relativos").

Assim, para se resolver a crise de alimentos, como
deduzimos ao longo dos dois últimos capítulos, ê f1reciso ins
crevê-Ia numa ótica diferente de desenvolvimento, entenda-se,
num outro padr~o de acumulação do que aquele centrado no 'O III.
A reiteraç50 rleste provavelmente acarretará um aprofundamento'
das desigualdades hoje existentes na oferta agrícola. O pr~
blema maior que pressentimos ê o processamento dessa alteração

(84 ) BURBACII, R. & FLYNN, P. l\groindústria nas Amêricas .
p. SI.

Vide o Farm Bi11 (Lei Agrícola) aprovado no final de 1985
e 0UC, contrariando as expectativas, reduziu de modo
bas t él n tc s 1Pé r f 1uo os sub sídios à agrficu 1tura e o grau
de p io t cci o ni sruo . Cf. LI::I'-10NOEOlPLOMATIl,JUE. Paris,
:10 'J • 1 l) 8 S .

(85 )
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no perfil da acumulaç~o, dada a crise de endividamento e as
pressões internas para que a retomada se d~ nas mesmas bases
anteriores. Fica, ademais, visível que as limitações não de
correm apenas de políticas econômicas, melhores ou piores. Se
,este fosse o caso, bastaria "selecionar" severamente seus for,
muladores e subordiná-los à vontade geral da sociedade.
I

o que nos infunde receio e que tal mudança de rumo
nao pode ser operada sen~o de acordo com a inserç~o atual do
Brasil na divis~o internacional do trabalho. Não se trata ap~
nas do constrangimento imposto pela dívida externa de cerca de,,-

cem bilhões de dólares. Os efeitos da recuperaç~o da economia
norte-americana s~o igualmente importantes nesse processo, da
da a expressão desta no s i sterna financeiro :hternacional. O re
vigoramento a que este tem assistido desde meados de 1982,coi~
cidindo com a recuperação dos EUA, também contribuiu para ali-
viar a sobrecarga do endividamento, ainda que n~o sejamos to
talmene responsáveis por ela. Mas um pais capitalista paga
sua divida, ou tenta financiá-la de modo' a promov~r um cresci
mento que permita reduzi-la mais adiante, senão eliminá-la (o
que sinceramente n~o acreditamos que venha a ocorrer) . O pr,!.

meiro momento da recuperação da economia brasileira, iniciado'
no segundo semestre de 1984, lhe permitirá reduzir sua capaci-
dade ociosa. Isso não é mu~ar o padrão de acumulação, e op~
rar curativo na ferida, etapa sem dúvida indispensável para
sair da recessão. Toda a questão é verifIcar se n~o estare -

--mos às vésperas de outra recessão externa quando nossa recup~
-, f d d . t t 86 te r í f .raçao tlver se apro un a o ln ernamen e , o ~ue erla e e1

tos desastrosos para nossa economia. Dentre eles, o de desva
lorizar ainda mais os produtos agrícolas, desta vez aqueles
que exportamos e que servern para atenuar a crise cambial. O

que jus~ifica nossa preocupaç30 e a própria natureza da re
cupe raç áo dos lÚ1J se s -c en trai s. Com e fei to, segundo Co nce í.ç áà

Tavares, os Estados Unidos estão se endividando a longo .pr~
20 com recursos de curto prazo, endividamento externo e defi
dt fiscal. Beneficiam-se da condição hegemônica de sua moe
da hoje desv lorzada (1984) para debelar um eventual foco in
terno de grave inflação. Isso posto, "os EUA não precisam re

(86) TAVARES, M. C. A retomada da hegemonia norte-america-
na. Revista de Economia política. s~o Paulo, 5 (2),
abr./jun. 1985 e MARTINS, J. A. O quadro ~conômi-
co mundial. Revista de Economia Pol!tica, Sao paulo,
4, ( 4), ou t . /d e z. 1984.
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solver seu problema de financiamento interno enquanto a taxa
de crescir.1ento dos países europeus for inferior à taxa de cres
cimento americano, pois não h~ a menor possibilidade de os ca
pitais do resto do mundo resolverem investir preferencialmen-
te nos seus países de origem enquanto estes não retomarem suas

,taxas de crescimento sustentado. Até agora estão investindo
preferencialmente nos EUA, enquanto as políticas nacionais des
tinam-se exclusivamente a segurar as estruturas produtivas in
dustriais e, no caso do Mercado Comum Europeu, também as estru
turas produtiv,Js de alimentos. Os países da Europa não formula
ram, desde o Jjuste recessivo, qualquer plano pa~a restaurar
solidamente o seu crescimento econômico global. Apenas joga
ram individualmente e tenaram proteger-se para que o Japão não
invadisse mais os seus mercados. Mas áo mesmo tempo em que a
concorrência intercapitalista se acentUa no resto do mundo, o
pera-se um fant~stico aumento de eficiência das indústrias mo
dernas no Japão e em alguns países da Éuropa. E, como j~ vi
mos anteriormente, os ,EUA estão aproveitando dessa situação p~
ra modernizar sua estrutura'produtiva às custas do resto do

riu nos
inclusive da periferia latino-americana que j~ transfe-

últimos anos quase 100 bilh5es de dôlares entre juros
- 87das reldçoes de troca."

Para o Brasil, isso significa que uma renegociação'
favor~vel da dívida e uma questão chave para apoiar seus proj~

mundo,

e perda

tos de crescimento, caso contr~rio continuar~ participando do
"financiamento" dessa recuperação norte-americana e européLa ,
até o mome n to ('~mque esta começar 3. se desacelerar, o mesmo o
correndo por parte da Europa. Neste momento, ou arenegociaçac
se efetua em bases mais favor~veis, ou uma recessão volta a
pairar sobre a economia, cabendo verificar até que ponto ela
pode ter qualquer chance de sucesso. Ainda segundo a autora
citada~8"se renegociarmos a divida e a quantidade de juros a

ser paga for menor, então, automaticamente, o superavit dever~
ser menor também. Quer dizer: as perspectivas de crescimento

( 87) TAVARES, M. C. A retomada da hegemonia norte-americana.
Revista de Economia POlítica, são Paulo, 5 (2),
.::tbr./jun-:-;1985, p.12. ---

TAVARES, M. C. A retomada da hegemonia norte-amerIcana.
Revista de Economia política, são paulo, __5_, (2),
abr./jun., 1985.

(88 )
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das exportações dependem de uma tenaz: as condições de reneg~
ciação da divida e o protecionismo americano e europeu. Em su
ma, temos estado inteiramente submetidos à política cambial e
política de dívida especificamente."

Ne-sse contexto, e descartando-se um projeto como o
\1
da reforma agrária por enquanto (dadas as resist~ncias de - cer
tas class~ no plano político e econômico), uma política vol-
tada para resolver a crise de alimentos rarece constituir - se
de algo mais do que um simples receituário econômico. Já ob

-s~rvamos que uma opçao redistributiva de renda poderia contem-
plar a agricultura de base, para al~m do chamado "mínimo" ne
cessário, ampliando a oferta de alimentos. Na medida em que
isso depende de uma alocação específica de recursos voltados '
nessa direção, será pr~ciso que outros setores abram mão em
benefício dessa prioridade. Isso confer~- à resolução da crise
de alimentos uma dimensão política, bastante perceptível aliás
hoje em dia. Os conflitos pela posse da terra vêm se agravan-
do nitidamente, os fluxos migrat6r~os escapam a qu~lquer tenta
tiva de controle por parte do govern099 , jmpondo assim a neces
sidade de se elevar os salários reais via maior abundância de
generos básicos. Neste sentido, a crise de alimentos pode ser
pensada não apenas nas suas reações com a acumulação em geral,
apreendida nos seus aspectos internos e externos, mas igualme~
te a partir das pressões que as classes menos favorecidas ve
nham a exercer para equ~cionar um probl~ma que lhes ~ vital
na plena acepção da palavra.

A dimensão política da questão talvez venha a se
expressar sob a forma de um projeto de reforma agrária, mais
ou menos conservaõor, entre aquilo que o capital precisa e o
que os socialistas desejam. Mas ela certamente pode abrir cam
po, dependendo de como será feita, para uma reorientação da
acumulação. Como dissemos, os aspectos crIticos da economia'
brasileira e internacional antepõem-se como verdadeiros obstá
culos a qualquer processo que pretenda romper com as vicissitu
des do endividamento e do subdesenvolvimento. Nó entanto, sem
equacionar-se a questão alimertar, pode-se supor que seja igual
mente problemádco empreender qualquer esforço de transformação
mais abrangente.

(89 ) o ESTADO DE SÃO PAULO
A FOLHA DE SÃO PAULO.

Diversos nÚIIros.
Diversos números.
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