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INTRODUÇÃO

A modernização dos métodos e Lns trumerit.os utilizados na

produção agricola influiu de maneira decisiva na ~tividade

rural, basicamente de duas maneiras: provocando o rom~imen-

to com o seu antigo padrão de desenvolvimento e dando margem

ao aparecimento de novas formas de interação do setor agricg

la com os demais setores da economia. Levou, assim, a uma re

definição do papel desempenhado ~ela agricultura dentro da §

conomia brasileira.

Tomando por base esses fatores, este trabalho tem por ob-

jetivo a discussão do processo de modernização da agricultu-

ra e da eficácia do mecanismo utilizado para o seu financia-

mento.

Esse processo de modernização caracteriza-se pela introd~

ção de novos insumos - sementes certificadas, fertilizantes,

inseticidas etc. - e máquinas agricolas. E é a partir da im-

plantação das indústrias voltadas para o fornecimento desses
ipsurnos e máquinas, nos anos sessenta, que se dá efetivamente

o inicio desse processo.

Para os produtores rurais, essas mudanças acarretaram ou-

tras mais profundas, ao obrigar a uma conscientização dos

reais custos de produção. Posteriormente, essa nova realida-

de conduziu ~ aolicação de modernas t~cnicas de administra-

ção nas propriedades rurais, já agora denominadas "empresas".

Os custos de produção tornaram-se, assim, de grande importâ~

cia, pois passaram a determinar a viabilidade ou não do cul-

tivo deste ou daquele produto.

Atá esse momento, a grande ~aioria dos agricultores colo-



cava seus produtos no mercado sem fazer antes qualquer cálcu

lo econ6mico. Isto ocorria porque o objetivo de grande parc~

la dos produtores era produzir apenas para consumo próprio.

De outro lado, os m6todos e instrumentos utilizados tinham

sua origem no próprio meio rural, não implicando portanto

despesas e depend~ncia em relação ao il~rcado. Sendo assim,

o exceden te era come rci)li zado pc lo produ tor sem a preoc upa-:

ção de obter um preço adequado, mas com a mentalidade de que:

"o que vier é lucro".

'I'r a tava r sc em bou pa r t c llL! UIli~1 !?rouuç.3.o u nível ue: subsLs

tência, a qual fornecendo alimentos a baixos preços arrefe-

cia as pressões por aumentos salariais, dada a significativa

participação dos custos dos alimentos na renda dos assalaria

dos, o que acabava por atender aos interesses do processo de

acumulação do capital.

Assim, a agropecuãria contribuIa para a elevação dos lu-

cros industriais, ao mesmo tempo em que ocorria a inibiçno

de um mercado potencial para a indústria, que só será ativa-

do com a implantação das emoresas fornecedoras de insumos e

máquinas agrícolas.

A penetrélç~o da indústriet no campo vai inviabilizar a re-

muneração do excedente nos antigos moldes (com base no nIvel

salarial urbano), pois o produtor vai passar a ter consciên-

cia da import~ncia dos custos de produção para a determina-

ção dos preços finais. Ele decidirá o que cultivar a p~rtir

do preço que vai ser pago no mercado.

Todo esse processo de modernizaçao da atividade agropecu~

ria não se deu de forma linear, ao mesmo tempo e em todos os

lugares, pelo contrário, sua expansão ocorreu de maneira nno
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uniforme.

Inicialmente somente os proprietários das regioes Sul

Sudeste, voltados para a produção de culturas de exportação,

como cafê e soja, adotavam os novos instrumentos de produ-

ção. Mas num segundo momento, o raio dessa modernização al-

cançou os vários pontos do país, até mesmo os pequenos agri-

cultores voltados para a produção das mais diferentes cultu-

ras, inclusive a de alimentos e a pecuária.

Formou-se ussi m U.!II vorda d .i ro 1I10Si.1ico,de vi.do l:IOS v5rios

níveis de utilizaç50 dos insumos e máquinas agrícolas pelos

produtores rur is.

Esta expans~o do processo de modernização pode ser comrrQ

vada a nível empírico mediante a observaçã.o,nas tabelas 1 e

2 em anexo, da participação percC!ntual dos insumos de origem

externa em relação aos de origem agricola, dentro da estrutu

ra de despesas do setor agropecuário em 1960, 1970 e 1975,em

cada região e no Brasil como um todo.

Podemos notar então que, a partir do ano de 1960, as re-

gi5es Sul e Sudeste s~o as que apresentam maior crescimento

na utilização de insumos de origem externa em relação aos de

origem agrícola. Já a região Centro-Oeste, no período de

1960 a 1975, apresenta uma grande evolução na utilizacão dos

insumos externos. Quanto às regiões Norte e Nordeste,a ado-

ção de novos insumos pode ser notada, apesar de ocorrer de

forma menos intensa.

Na tabela 3 em anexo apresentamos a evolução do numero de

tratores utilizados na agropecuária, entre 1940 e 1980. Pode

mos notar por ela que o crescimento da mecanização agrícola,
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atrav~s do uso de tratores e implementos,foi maciço nesse p~

ríodo. Mesmo que a partir de 1980 tenha ocorrido um arrefeci

menta, permaneceu a marca significativa do est&gio alcançado.

Sendo assim, acreditamos que as tilbelas 1, 2 e 3 demons-

trem de maneira inequívoca o que foi a modernizaçâo do meio

rural. Na verdade, esse setor se viq praticamente invadido

pela onda de insumos e mãquinas, sem que a grande maioria dos

produtores rurais apresentasse experi~ncia têcnica, capacid~

de administrativa e recursos econômicos necessãrios par? ab-

sorvê-la.

A conseqüência imediata foi que os produtores rurais pas-

saram a operar com deseconomias de escala, dado que os cus-

tos de produçâo cresciam mais rapidamente do que o produto

obtido com as inovações.

Por outro lado, o setor agrícola não tem, em condições nor

mais, capacidade de impor os seus preços dentro da economia,

devido ao fato de os produtores serem atomizados e em

numero muito grande, o que os impede de repassar os custos

para o preço final. Daí a importância da política de preços

mínimos no processo de tornada de decisâo ço produtor rural.

A intervençâo do Estado dentro da economia agrícola visou

acelerar o processo de modernização ~ ao mesmo temoo evitar

que os preços mínimos refletissem as elevações ocorridas nos

custos de produção. Esse fato provocaria pressão no custo de

vida e,em conseqtl~ncia, revisão da política salarial urbana.

Neste trabalho tentaremos mostrar que a modernização do

.setor agrícola, como se processou,acabou provocando o rompi-

mento do que era atê então processo de desenvolvimento auto-
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sustentado. Processo no qual o produtor, sem a interferência

do Estado, seria levado a tomar consciência da necessidade

de inovar seus métodos e instrumentos de trabalho, e que ac~

bou por transformar-se em um dos principais alimentadores do

processo inflacionário. Isto na medida em que reduziu a for-

mação de poupança na agricultura, a qual passou a ser canali

zada para o setor através de uma política de subsídios credi

tícios, que permitiam a transferência dos altos custos de

produção para a sociedade como um todo, e davam o ritmo os

investimentos ao campo.

Adotamos para análise o período que se inicia nos anos

setenta, quando se constatam/sobre o setor rural, os primei-

ros efeitos da implantação das indústrias fornecedoras de iQ

sumos e máquinas agrícolas, e também o agravamento da concen

tração da renda nacional - tendência já observada na década

anterior - e que provoca um acirramento nos debates acerca

do "modelo de desenvolvimento brasileiro".

O desenvolvimento do trabalho estará baseado no levanta -

mento de dados de origem secundária para a efetivação de

du~s análises, a saber: a das variações nos custos de produ-

çao e na taxa de produtividade agrícola, e a dos efeitos da

política econômica (subsídiOS creditícios e preço mínimo)

sobre o desenvolvimento do setor agrícola e a economia como

um todo.

Dentre as culturas cuja estrutura de custos de produção

será analisada, daremos mais atenção as de arroz, feijão,ma~

dioca e milho. Trata-se de culturas produzidas, em sua mai

or parte, por pequenos e médios ?rodutores, voltados para o
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abastecimento do mercado interno. Justifica-se est<l escolha

no fato de orctcndermos dcmonstr~r todn a cxtcns~o do rJroc s
, -

so de modernização, o qual não se limitou às culturas volta-

das para o mercado externo, chamadas de nobres, como café,

soja etc.

Num primeiro momento, apresentaremos as ~rincipais corren
T'"

tes teóricas e sua interpretação das transformações provoca-

das pelo processo de modernização no nosso objeto de estudo.

Posteriormente, analisaremos, de mnneira global, as mudanças

estruturais por que passou o setor agricola, e em particular

as que ocorrer~m no subsetor de alimentos, no qual estão in-

seridas as culturas citadas acima. Finalmente avaliaremos as

possibilidades de financiamento do processo de modernizaç~o,

a opção adotada, e então apresentaremos as conclusões.
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CAPITULO 1 - A TEOHIA DA MODERNIZAÇÃO

Existem no momento duas concepções sobre as implicações

da modernizaç~o no desenvolvimento do setor agricola, dife-

rentes, essencialmente, na análise de sua eficácia no desen-

volvimento do setor. Apresentam pontos de vista diferentes
sobre a rentabilidade desse processo de modernizaç~o e a paf

tir daI tentam determinar seus limites.

Segundo as teses dualistas - nas ~uais podemos incluir s
(1) ('» (3)de Miller Paiva ,Pastore ~ e Homem de Melo - as eco

nomias dos paises em desenvolvimento seriam caracterizadas

pela existência de um setor "moderno",altamente capitaliza-

do, e outro atrasado, "tradicional", que necessita do emrr~

go de novas t6cnicas para superar esse est5gio. 'I'rata-s,

pois, de pesquisadores que defendem o processo de moderniza-
-çao, por considerarem-no mais efici nt , e recomendam a ~ ln-

ç~o de "tecnoloqlus intermediáriuS" pelos subsetores "tradi-

cionais" da agricultura.

Homem de Melo coloca como ponto de partida a quest~o da

disponibilidade de terras, ao fazer suas observações sobre a

(1) PArVA, Ruy Miller et alii. Setor agricola do Brasil.

S~o Paulo, Secretaria da Agricultura, 1973. 456 p.

(2) PASTaRE, Afonso Celso. A oferta de produtos agrícolas no

Brasil. Estudos Econômicos. são Paulo, 1 (3): 35-70, 1971.

(3) MELO, Fernando B. Homem. Política de desenvolvimento agrí

cola no Brasil. In: SAYAD, João, comp. Resenhas de econo-

mia brasileira. são Paulo, Saraiva, 1979. 291 p.
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pc lI t.í ca de desenvolvimento <J.(Jrlcolu.t.::stupo lf t í ca , voLtada

para a obtenção de uma adequada taxa de crescimento da pro-

duç~o de alimentos, baseou-se n~ expansao da fronteira agrí-

cola, introduzindo para isso uma s~rie de instrumentos faci

litadores. Desse modo, a viabilidade do sistema como um todo

dependeria fundamentalmente da disponibilidade de áreas no-
vas, assim como de sua fertilidade.

Ainda segundo Homem de Melo, as principais atividades a-

grícolas nesse processo de ocupação do território foram cul-

turas de exportação, hoje consideradas tradicionais, como c~

na, caf~ e <J.Igodão,al~m da pecuária extensiva. A subsist6n-

cia da população envolvida nessa atividade a~ricola

rante era atendida pela ocupação e cultivo de áreas
i t i nc-

dentro
das grandes propriedades, por meio de parceria e arrendamen-

to, e eventuul comerciulizaç5o dos excedentes.

O mesmo autor argumenta , então, que a estrutura agrária

concentrada e a abundância de terras no Brasil conduzem a um

padrão de baixa intensidade de uso do solo. Em um dudo ins-

tante, isso seria observado tanto nas áreas mais velhas como

nas mais novas. Nas áreas velhas, sempre existiriam terras a

serem exploradas dentro da rropriedade agrícola, além daque-

las em descanso r,lr,l rccupr-r ac.io d, f rt.t l idndo , ilO lonqn (10

um considerável horizonte de tem~o. O mesmo ocorreria nas a-

reas novas, já que a sua incorporaç~o ao patrimônio de um

proprietário das zonas velhas, dentro deste enfoque tempo-

ral, n~o implica sua imediata utilização produtiva.

Homem de Melo coloca que uma certa "ociosidade" estaria

sempre presente. neste processo de ocupação do espaço geogra-
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fico e que s torna importante verificar como o conjunto das

políticas no após-guerra afetaram esse oadrão de desenvolvi-

mento da agricultura brasileira. Nesse sentido, ressalta que

a ªnfase governamental em investimentos rodoviãrios e armaze

namento vem facilitar a ocupação de áreas novas por meio de

sua integração a um mercado mais amplo. Adicionalmen~e, sug~

re que uma política de subsidios a insumos importados, ~urm!

cos e mec~nicos, al~m das disponibilidades de cr~dito rural

subsidiado, parecem ter sido favorEtveis para as grandes pro-

priedades envolvidas na ocupação de areas novas.

Por outro lado, propae que, para as zonas de ocupação mais

antiga, os efeitos dessas oolíticLls d subsídios a insurnos

devem ser analisados sob dois e nf oq u 'S complementares. I':m

primeiro lugar, por meio do controle da densidade demográfica

exercido pela grLlnde propriedade e, em segundo lugar, nelo

desenvolvimento oc rrido nos mercados de produtos, de fato-
res, e na geração de novas tecnologias pelo setor público.

Em ambos, apareceriam forças estimulando alterações na com-

posição da produç50, Llinda que por rLlzões distintas, afetan-
do a utilização do trabalho na agricultura.

No caso do controle da densidade demogrãfica, os estimu _

los ã mecaniz~çao - via pr 'ço e cr6dito rural - viriam faci-

litar a transformaç50 da grande mpr sa, quando rrGssionad~

pelo aumento da população residente e sua respectiva

dade de terra para culturas de subsistªncia.

Já as alterações provocadas pelo outro enfoque, ressalta-

do pelo autor, não tiveram dimensão idêntica em todos os lo-

cais, o que, provavelmente, contribui para exolicar algumas

facetas do comportamento desigual entre as regiões, ~rinci _
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palmente em termos de produtividade da terra e níveis de ren
da.

Podemos afirmar I assim, q ue uma ou r t;e do setor agrícola,

caracterizada pela localização geográfica e tamanho da pro-

priedade, provavelmente teve melhores condiç6es para reali-

zar os ajustamentos necessários, quando do início da sobre-

valorização da taxa de câmbio, da redução deliberada do se-

tor cafeeiro e da introdução da legislação trabalhista no

meio rural. Esse ajustamento, implicando alteraç6es na compQ

sição da produção agrícola - processando-se até hoje - se

deu principalmente por desenvolvimentos tecnol6gicos diferen

ciados entre produtos e regioes, pelos subsídios a insumos

químicos e mecânicos, além da política de crédito rural sub-
sidiado.

Portanto, conclui Homem de Melo, por meio de duas forças,

a estrutura agrária concentrada foi capaz de preservar-se ao

longo do tempo. De um lado, por meio do controle demográfico

na grande propriedade e, de outro, mediante desenvolvimento

tecnol6gico em algumas zonas mais antigas, combinado aos sub

sídios e insumos. A combinação desses fatores deve também

contribuir para explicar a formação mais pronunciada em algu-

mas rec í ócs do 9rand q uan t í dado de pcq uenos clt) ri 'U 1torcs ,

proprietários ou não, com níveis de renda bastante baixos.

Entre as características desses pequenos agricultores, o

autor ressalta a produção concentrada em alimentos, voltada

para sua subsistência e eventual comercialização do exceden-

te, a ocupação de terras de menor fertilidade e o desfavore-

cimento na obtenção de benefícios da política de crédito ru-
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ralo Desta forma, o mais aconselhãvel, do Donto de vista do

aumento da renda desses agricultores, seria o desenvolvimen-

to de uma tecn-1oUii:l.ín t rmcd í ó rL. lJLlrClo U!JU ma í s .ín t.o ru. í Ir)

do solo, que condua í r í o ao u).lrovcilulllcntoma í s rilcj.ondl d

tempo familiar disponível, e os tornaria menos dependentes

de financiamentos externos. Portanto o autor considera es-

sencial o desenvolvimento de tecnologias, devidamente adarte

das aos ambientes agroclimãticos, e que permitam aumento de

rendimentos aos agricultores que, antes não as adotavam. Es-

sas tecnologias deveriam levar em conta, al~m da base de re-

cursos naturais desses pequenos produtores, uma reorganiza _

ção dessa mesma base e das instituiç6cs e programas de aDoio.

Pastare (4) na sua ~esquisa procura contestar os argumen-

tos da escola estruturalista de que a oferta de orodutos a-

grícolas, nos países com baixos níveis de renda per c5~ita

seria inelãstica aos estimulos dos preços relativos.

disso, afirma que mesmo que a oferta agrícola agregada fosse

inelãstica, isto não significl.lrianecessariamente que os aqr!

cultores sejam "irracionais" e não respondam, devido às estr~

turas "arcaicas", aos estímulos do mercado. Pode ser, sequn-

do o autor, simplesmente o reflexo, em mercado de fatores,de

imperfeições, da falta de alternativas tecnológicas, ou ain-

da do simples fato de que existe algum fator produtivo limi-
tativo.

Dentro deste ponto de vist<l, sobre a necessidade de moder
nização do setor agrlcola, Ruy Miller paiva(Sl, outro pesgu!

(4) PASTORE, Afonso Celso. A oferta de produtos agrícolas no

Brasil. Estudos Económicos. s.:ioraulo, I (3): 35-70, 1971.

(5) PAIVA, Ruy Miller et alii. Setor agricola do Brasil.
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sador que defende a tese ela "clualiclüde",acrescenta uma nüvü

contribuição 5 discussão, na medida em que considera o d 'se~

volvimento do setor agrIcola corno dependente do setor n~o-a-

grícola. Além disso, concorda com Homem de Helo e Pastore so

bre a necessidade de incentivar a introduç~o de tecnologias

intermediárias.

Segundo Miller Paiva, para o atendimento do objetivo bás!

co do setor agrícola - a produç ao maior a menores custos - faz

se necessário O emprego de técnicas ~ue exigem capital. À d~

fusão destas técnicas modernas associam-se a vantagem compa-

rativa destas sobre as tracicionais, a disponibilidade de c~

nhecimentos técnicos e de recursos materiais dos aCJricul Q

res, a facilidade de crédito e a habilidade gerencial dos em

presários agrIcolas. Além disso, é o crescimento de outros se

tores, com sua capacidade de absorver os acréscimos de produ

ç~o agrícola e os excedentes de mão-de-obra rural, que fre-

qüentemente se torna o elemento regulador da modernizaç~o da

agricultura nos países em desenvolvimento.

A partir do princípio de que o grau de modernização da a

gricultura depende, entre outros fatores, do crescimento do

setor n~o-agrícola, o autor formula q hipótese de que numa e

conomia de livre empresa, orientada por forças de mercado, a

adequaç~o do grau de modernizaç~o se processaria através do

próprio sistema de preços do mercado.

Assim, as flutuações dos preços dos produtos e dos fato-

res tradicionais (terra e m~o-de-obra) indicariam se os pr~

cessos modernos tornam-se economicamente mais (ou menos) van

tajosos do que os tradicionais e com isso aumentaria (ou di-
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minuiria) o numero de agricultores interessados em proceder

à modernização de suas atividades de produção. Conclui-se que

a difusão do grau de modernização da agricultura se proces-

sa em escal~ maior (ou menor) depend ndo -da reaçao dos a~r!

cultores e das possibilidades dos preços dos produtos e dos

fatores.

Outra conclus50 de Miller Paiva 6 de que existe um meca-

nismo de autocontrole -da moderniz çao, rojs o c] sest{mulo

ao emprego de t6cnlcas moderna~ 6 crIado pela sua pr6pria ex

~ansão, ~ue funciona através do mecanismo automático de ~re
( fi )ços do mercado.

Os elementos, segundo Miller Paiva, ~ue explicam o f iJ to

deste autocontrole ocorrer no setor agrícola, e n50 necessa-

riamente no não-agricola, estão associados ao fato de Sue

os preços dos produtos c dos f t o res t rad í.c iona t s s f r m q u

da mais acentuada em atividades agrícolas do que em outras.

Isto porque os agricultores ineficientes e a mão-de-obra des

necessária não são obrigatoriamente expulsos do mercado, co-

mo nas outras atividades. Além do que a queda de preços dos

fatores tradicionais não ocorre sempre nas áreas que estão

sendo modernizadas. Nestas, os preços podem mesmo apresentar

acréscimos de nivel, uma vez que aumenta a produtividade mar

(6) Este mecanismo de autocontrole entra em funcionamento a

partir do momento em que o grau de modernização elevado

induz ao aumento da produção e ao decréscimo no preço dos

produtos e, posteriormente, com maior difusão de tecnolo
gia e mão-de-obra, ao decréscimo também do preço de L.l t.oros

tradicionais.
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ginal destes fatores. Os reflexos ocorrem principalmente nas

demais áreas que não se modernizam, onde as transformações

tornam-se ainda menos vantajosas.

A interpretação "funcionalista" - na qual se incluem Fra~

cisco de Oliveira (7) e José Graziano da Silva (8) - contesta

a interpretação "dualista", na medida em que considera que a

oposição entre um subsetor "atrasado" e um subsetor "moder-

no" n~o se sustenta nem no plano teórico, nem no plano da

prática. Considera que a oposição é meramente formalj de fa-

to, o processo real apresenta uma organicidade, uma unidade

de contrários, em que o moderno cresce e se alimenta da exis

tência do at~asado.

Portanto concluem que o subsetor atrasado, longe de ser

um obstáculo, atende aos interesses do processo de acumula -

ção do capital, mas ressaltam que tal funcionalidade nao im-

plica que a relaç~o de subordinação seja uma solução para as

contradições do capitalismo.
Dentro deste contexto, Francisco de Oliveira (9) discute

o papel da agricultura, mostrando que o subsetor de produtos

(7) OLIVEIRA, Francisco de. Crítica a razao dualista. 4. ed.,

Petrópolis, Vozes, 1981. 87 p.

(8) SILVA, ,J. F. Graziano da, coord. Estrutura agrária e pro-

dução de subsistência na agricultura. são Paulo, Hucitec,
1978. 267 p.

(9) OLIVEIRA, Francisco de. Crítica a razao dualista.
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destinados ao consumo interno deve suprir as necessidades

das massas urbanas, de forma a não elevar principalmente o

custo da alimentação e secundariamente o custo das matérias-

primas, e, portanto, não impedir o processo de acumulação uE

bano-industrial. Em torno deste ponto girará a estabilidade

social do sistema, e de sua realização dependerá a viabilid~

de do processo de acumulação pela empresa capitalista indus-

trial, fundada numa ampla expansão .do "exército industrial

de reserva".

A seguir, Francisco de Oliveira descreve o modelo desen-

volvido na tentativa de solucionar o "problema agrário" nos

anos da "passagem" da economia de base agrário-exportadora

para urbano-industrial, que é um ponto fundamental para a r~

produção das condições da expansão capitalista. Na verdade,

é um complexo de soluções, cujas vertentes se apóiam no enor

me contingente de mão-de-obra, na oferta elástica de terras

e na viabilização do encontro desses dois fatores pela -açao

do Estado propiciando a infra-estrutura, principalmente a re

de rodoviária. O denominador comum dessas soluções reside na

permanente expansão horizontal da ocupação do território com

baixIssimos e até nulos coeficientes de capitalização, ope-

rando com base na ".;:lcumulaçãoprimitiva".

Ainda para o mesmo autor, a acumulação primitiva não se

dá apenas na gênese do capitalismo - expropriar o excedente

que se forma pela posse transitória da terra. Ela é estru-

tural, e nao apenas genética. Assim, tanto na abertura ue
fronteiras "externas" como "internas", o processo é idênti-

00: o trabalhador rural ou o morador ocupa a terra, desmata,
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destoca e cultiva as lavouras temporárias chamadas de "sub-

sist~ncia". Neste processo ele prepara a terra para as la-

vouras tempor5ri~s ou p~stnyens, que ~ertencem ao propric-

tário. Há, portanto, uma transferência de "trabalho morto",

de acumulação, para o valor das culturas ou atividades do

proprietário, ao passo que a subtração de valor que se opera

com o produtor direto reflete-se nos preços dos produtos das

lavouras, rebaixando-os. Este mecanismo ê o resoonsável tan-

to pelo fato de que a maioria dos gêneros alimentícios vege-

tais, que abastecem os grandes mercados urb~nos provenham de

zonas de ocupação recente, como pela sua permanente baixa co

tação, que contribui para o processo de acumulação nas cida-

des. Os dois fenômenos são no fundo verso e reverso da mesma

medalha.

No caso das fronteiras "externas" o processo se dá median

te a ampliação do limite territorial cultivado, que se expa~

de com a rodovia. No caso das fronteiras "internas", a rota...
ção de terras e não de culturas do latifúndio tem o mesmo

papel.
A partir disto, Francisco de Oliveira nos mostra que os

custos da agricultura "primitiva" sào mais comDetitivos do

que aquela que utiliza os novos insu~os. Assim, conclui que

uma combinação de oferta elástica de terra e de mão-de-obra r~

produz incessantemente uma acumulação primitiva na agricult~
ra, dando origem ao que Ruy Miller paiva(IO), como abordamos

anteriormente, chamou de "mecanismo de autocontrole no Dro-

cesso de expansão da melhoria técnica na agricultura".

(10) PAIVA, Ruy Miller et alii. Setor agrícola do Brasil.
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Graziano da Silva(ll) - t f d 1propoe como pon o un amenta a ser

salientado, o fato de que, embora a produtividade do traba-

lho seja menor na agricultura de acumulaç50 primitiva do <jue

na de produç~o tecnicamente avançada, a de acumulaç~o primi-

tiva permite uma produção a custos menores, já que não remu-

nera o trabalho dos membros da família. Em outras ?alavras,

os pequenos estabelecimentos conseguem sobreviver onde a em-

presa capitalista recua.

Na verdade, a pequena produção com base em relações -nao-

capitalistas é responsável em nosso ?aís por grande

dos gêneros alimentícios básicos que vão abastecer os centros

urbanos e o próprio setor rural. As formas primitivas de

exploração agrícola são então preservadas e, através delas,

torna-se possível manter o padrão de acumulaç~o no campo e

na cidade, já que ficam asseguradas as condições para manter

em níveis baixos o custo de reprodução tanto da força do tra

balho agrícola como da urbana.

Por outro lado, na medida em que o preço dos ?rodutos a-

grícolas é inferior ao seu valor, torna-se 90ssIvel ao capi-

tal (comercial, financeiro, industrial) apropriar-se de par-

te desse valor gerado, acelerando a acumulação. Nesse proce~

so, o Estado tem um papel relevante, através da fixaç50 de

preços para os produtos agrícolas, preços que não t~m como

refer~ncia os custos de produção. Ao contrário, sao os cus-

tos que têm de se ajustar aos preços. Em função disso, deter

minados setores não se tornam rentáveis para o investimento

(11) SILVA, J. F. Graziano da. Estrutura agrária e produção ...
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direto de capital, sendo reI gados a produç~o camponesa.

Assim, segundo Graziano da Silva, a chamada agricultura de

subsist~ncia, bem como as relaç6 s de ~roduç~o n~o-capitali§

tas em que ela se baseia, s~o produto do pró~rio movimento

de expansão do capitalismo, além de constituir-se num dos

pontos de apoio de sua efetivação. Este fato ocorre na medi-

da em que essa forma de exploração agrícola, ao produzir a

base de urna "economia do excedente", pode oferecer seus produ-
tos a preços ruo í s ba í xos no rno rcad .

. (12)O autor cita um estudo de caso realizado por Martlns

no Vale do Paraíba do Sul (SP), onde foi constatada a presençade

dois tipos diferentes de empreendimentos voltados à produção

de leite. Num deles, predominantemente na planíCie, a produ-

ção se efetuava com base na especialização ou quase esoecia-

lização do estabelecimento, com vistas fundamentalmente a

trocas comerciais. No outro (comum na região montanhosa), a

produção do leite estava apoiada na produção de artigos de

subsist~ncia para a própria porulação rural.

No primeiro caso, a subsist~ncia da população rural é ob-

tida mediante dinheiro oriundo da venda do leite, o que vai

onerar diretamente o custo desse produto. No outro caso, a

subsist~ncia da população é garantida pela produção própria

de alimentos (especialmente feij~o), não dependendo da comer

cialização do leite, de modo que o custo de produção, neste

caso, é provavelmente mais baixo, apesar dos gastos mais ele

(12) MARTINS, J.S. ~apitalismo e tradicionalismo. são Paulo,
Pioneira, 1975. 161 p.
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vados com transporte nos postos de refrigeração. Assim, o

leite poderia ser vendido neste último tipo de empreendimento,

por qualquer preço, sem os riscos de rendimentos líquidos ne-

gativos, diferentemente do leite produzido no estabelecimento

especializado.

Esse mesmo mecanismo, ainda segundo Graziano da Silva, pa-

rece permear a produção da maioria dos alimentos básicos, ge-

ralmente realizada em pequenas propriedades dispersas geogra-

ficamente e nas áreas de expansão onde se colocam posseiros,

pequenos arrendatários e parceiros, que não conseguem assu-

mir um caráter empresarial, produzindo para a sobrevivência e

ao mesmo tempo gerando um excedente para o mercado. Daí a ne-

cessidade de muitos intermediários, nara diluir o diferencial

de preços entre o pequeno produtor e o consumidor final. Se,

de um lado, essa atividade se configura corno agricultura do

excedente, de outro, a intermediação da mercadoria em todo o

processo de produç~o faz com que ela tenha de se reproduzir

sob essa forma. Trata-se de condição essencial da sobrevivên-

cia do próprio pequeno agricultor enquanto tal.

Outro problema, apont~do por Graziano da Silva na mesma o-

bra, e que se reflete também nos pequenos produtores, é a im-

previsibilidade do mercado, ocasionada, de um lado, pela fal-

ta de planejamento na produção e pela instabilidade climática

que afeta grandes extensões do nosso território e, de outro,

pela defasagem entre a elevação dos preços e a elevação dos

salários. Esse descompasso (preço - salário) provoca periodi-

camente retrações temporárias no mercado, dando margem a gr~~

des oscilações na demanda, com reflexos sobre as fontes de
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produção.
-Finalizando, este autor conclui que, em virtude da nao u-

tilização de tecnologias consideradas fundamentais para éi

produç~o, os pequenos proprietârios, arrendatârios, narcci-

ros etc. sào incluídos dentro de um setor atrasado da aq ri.cuLt.u

ra, em oposiçao a um setor adiantado. Na verdade, entretan-

to, há uma interação desses setores, com o primeiro favoreceQ

do a acumulação na área industrial e também na agrícola. Em-

bora se enfatize o papel da pequena produção na acumulação

industrial, deve-se ressaltar também a sua importância na vi~

bilização do capital na própria agricultura, tanto na esfera

da produção comore principalmente, na da distribuição. A pr~

pria estrutura de intermediação atesta esse fato.

Deve-se ter em mente que a reprodução das relações -nao-

capitalistas se dá sob a égide do capital, ao mesmo tempo em

que a reprodução deste baseia-se naquelas relações. A intera
-çao dos setores atrasado e moderno configura exatamente essa

cont.radí.çào,na medida em que se consti tui num limi te ao avanço das

forças produtivas ou ao processo modernizador em geral, e ao mes

mo tempo propicia condições à acumulação do capital.

Após a exposição dos argumentos das duas principais cor-

rentes, que interpretam a realidade agríCOla, podemos obser-

var que os defensores da tese da "dualidade" consideram o

processo de modernização como uma exig~ncia natural do desen

volvimento da agricultura, processo que teria tanto sua ori-

gem como seus limites determinados pelo comportamento do si~

têma de preços do mercado. Não consideram a possibilidade de

intervenção estatal com vistas a viabilizar o processo de mo
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o nível da realidade concreta dos produtores rurais,sem que§

tionar, portanto, a sua capacidade de absorver os novos cus-

tos. Enquanto isso, os defensores da tese da "funcionalidade"

dão prioridade à questão da competitividade do subsetor mo-

derno da agricultura, a p~rtir dos novos custos de produç5o,

e concluem que ~ "modernizaç2ío" do setor agrícola não seria

viável sem a exist~ncia do subsetor tradicional. Esta inter-
(13 )pretação, entretanto, passa a ser contestada por Sandroni

e Bresser Pereira(14).

Segundo Sandroni, ao rechaçar nos últimos tempos a -noçao

do dualismo estrutural, vários autores t~m afirmado a exis-

tência de uma articulação entre as formas "modernas" e "tra-
-dicionais", "avançadas" e "atrasadas" ou capitalista e nao-

capitalista, de tal modo que as últimas seriam funcionais a

acumulação de capital na cidade e no campo, na medida em que

barateariam a força de trabalho oferecendo alimentos a bai-

xos preços. As formas não-capitalistas da agricultura seriam

pois "funcionais" ao desenvolvimento do capitalismo no Bra-

si1 na medida em que permitissem maior lucratividade e uma

acumulação de capital mais rápida. O mérito mais importante

dessa concepção, segundo Sandroni, fOi o de dar relevância à

existência de uma articulação entre ambas as formas (a capi-

(13) SANDRONI, paulo. Questão agrária e campesinato. são Pau

lo, 1980, 104 p.

(14) PERE IRA, Luí s Carlos Bresser. Reforma agrária inad.iáve1.

são Paulo, 1980. mimeo.
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talista e a nio-capitalista), negando que o desenvolvimento

das mesmas fosse aut5nomo, o que era a característica mais

destacada da concepção dualista. No entanto o que parece ins~

tisfatório ao autor é a interpretação sobre a natureza desta

articulaçio.

A partir disto, Sandroni procura redirecionar o problema

assumindo que,se o subsetor agrícola tradicional compete com
-o moderno, e nessa luta os diferen~iais de produtividade sao

importantes, e nec ssãrio esclarecer como estas formas se

constituíram e o caráter de competição que estabelecem. Uti-

liza raz6es históricas, teóricas e empíricas para contestar

a natureza desta articulação de funcionalidade entre o modor

no e o tradicional no processo de acumulaçio.

Do ponto de vista histórico, considera corno mera especul~

çao comparar o desempenho de uma forma de produção já const~

tuída - a camponesa - com uma forma que ainda não se consti-

tuiu ou apenas começa a fazê-lo, como a capitalista. E argu -

menta que como a produção camponesa coexiste com a capitali~

ta seria um contra-senso que esta última oferecesse seus pro-

dutos a preços mais elevados, pois, a menos que utilizasse

meios extra-econômicos, não teria condições de competir com

a primeira. Sem levar em conta eventuais alteraç6es no plano

da intermediação comercial, se a produção capitalista fosse

vendida a preços mais baixos, desalojaria, mais cedo ou mais

tarde, a produção camponesa, barateando efetivamente o pro-

duto para o consumidor final. Mas, nesse caso, seria a prod~
ção capitalista a responsável pelo barateamento da força de

trabalho e não a camponesa.
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Do ponto de vista teórico, Sandroni argumenta que para

chegar à mesa das famílias proletárias, os gêneros alimentí-

cios percorrem geralmente uma longa trajetória. Entre o pro-

dutor direto e o consumidor final se interpõem várias cama-

das de intermediários-comerciantes (estes últimos realizan-

do algumas atividades industriais como o beneficiamento, por

exemplo). Não existe razão alguma pclLl qual essa diferença-v~

lor deixe de ser apropriada na esfera da circulação e ao che

gar a mesa do consumidor o faça a um preço equivalente a seu

"valor" ou mesmo superior a este. O fato de que o preço pa-

go ao produtor direto seja baixo não significa que aquele e-

xigido do consumidor final também o seja. Nestas circunstân-

cias, é razoável supor que o setor comercial compra a pre-

ços "baixos" e vende a preços "elevados", garantindo assim

uma posição sempre vantajosa.

Segundo Sandroni, na mesma obra, quanto mais atrasadas a

região e a forma de produção que nela se desenvolve maior e

a extensão da çadeia de intermediários e mais propícias as

condições para o desenvolvimento do capital mercantil-espec~

tivo. Mas, se realmente o capital mercantil-agricola cumpre

este papel bloqueador, a funcionalidade da produção campone-

sa deixa de existir para o capital em geral, restringindo-se

a sua fração mercantil-agricola. Esta "funcionalidade par-

cial" não ocorre pela via do barateamento da força de traba-

lho, mas se expressa como uma contradição entre esta e as

demais frações capitalistas, evidentemente interessadas no

rebaixamento dos níveis salariais e dos preços das matérias-

primas.
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Finalmente, Sandroni critica as evidências empíricas aprs
sentadas pelos autores que sustentam a tese da funcional ida-
de, utilizando como referencial o trabalho de Josª de Souza
Martins (15) e Francisco de Oliveira(16). Para isso, passa a

analisar a questão do custo de produção nas formas capitali~
tas e não-capitalistas, ressaltando que uma primeira distin-
ção se imp5e, quando comparamos as duas formas: os custos

monetários e os não-monetários.
Para exemplificar, Sandroni retoma, como Graziano da Sil-

va(17), o estudo de caso realizado no Vale do Paraíba do Sul
por Josª de Souza Martins. Observa que na produção de leite
da montanha (não-capitalista), boa parte dos meios de produ-
ção e da força de trabalho utilizados não são adquiridos no
mercado - por dinheiro -, ao contrário da produção do vale
(capitalista). No entanto, as duas compartilham o imperativo
de qualquer atividade produtiva: seus elementos necessitam
ser continuamente repostos. Assim, também ocorre com a for-
ça de trabalho consumida na montanha que, apesar de ser -nao
assalariada, familiar, necessita ser reposta da mesma forma

que a de qualquer operário agrícola do vale.
Para fazê-lo,é neoessário,entre outras coí.sas, que o trabalhadorse

a1inente.Se na rrontanha,além do leite, são produzidoso feijãoe o mi-
lho, ele poderá consumí,-los em determinadasproporçóes, repondo sua for-
ça de trabalho. No entanto, estes produtos demandamtrabalho,terra

(15)- MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo.
(16) OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista.
(17) SILVA, J. F. Graziano da. Estrutura agrária e produção ...



e outros meios de produç~o, elementos que na regi~o em anre-

ço, especialmente a terra, n~o parecem existir em ociosidade

ou como um bem "livre". Ou seja, a disponibilidade de terra

e força de trabalho é limitada na produção familiar, e

quanto mais "trabalho gratuito" o camponês "entrega à socie-

dade", mais próxima estará a ocupação destes fatores do seu

limite de disponibilidade.

Além disso, a fertilidade da terra, Dor exemplo, nao sen-
o -

do adequadamente reposta, provoca urna redução relativa dos

rendimentos físicos, mesmo que o quanturn de trabalho aumente.

Ainda que não sejam custos monetários, para que se mantenham

os mesmos níveis produtivos, o quantum de trabalho tem que

aumentar, acarretando elevação de custos. Se esta elevação

não for compensada, o futuro da produção de leite, milho, fe!

jão, etc. estará comprometido. Por exemplo, se o rendimento

começa a diminuir por unidade de área e trabalho na cultura

de feijão, o produtor terá que dedicar mais destes fatores

para garantir a sua alimentação normal. Terá, então, duas aI

ternativas (na hipótese de permanecer corno camponês, isto

é, sem capitalizar sua produção): se dispuser de terras li-

vres, aplica-lhes trabalho adicional e recupera seus níveis

produtivos, ou subtrai terra e trabalho da produção de lei-

te, reduzindo a franja de intercâmbio à qual se dedicava;

ou então, corno segunda alternativa, transforma as roças de
feijão em pastagens, aumentando a produção de leite, amplian, -

do sua ligação com o mercado, passando, assim, a depender de

le para a própria subsistência.
A primeira alternativa, segundo Sandroni, significa um re



26

trocesso a produç5o de subsist6ncia. Para evitar a rulna, o

campones dependerá por um lado da disponibilidade de novas

terras que permitam a reprodução do processo er por outro,

da essencialidade dos produtos que adquirir em troca da ven-

da de leite. A segunda induz a uma maior integração com o

mercado, maior especialização e maior dependência aos seus

ditames, ou seja, maior vulnerabilidade às oscilações de pr~

ços e maior subordinação à estrutu~a de intermediação, o que

pode provocar queda maior ainda no seu nlvel de vida. Porta~

to, conclui Sandroni, que as duas vias representam um enfra-

quecimento da unidade camponesa enquanto unidade tecnoprodu-

tiva.

B P· (18) t rnbê d.íresser erelra a em acre lta que a funcionalidade

do subsetor de alimentos está-se esgotando. Segundo o autor,

para compreendermos esta situação, é essencial que identifi-

quemos os fatos novos que, de um lado, agravaram a -pressao

social dos camponeses e do outro afrouxaram as resistências

ou mesmo criarqm condições econômicas favoráveis à estrutu-

ra fundiária no Brasil.
Entre os fatos novos, B~esser Pereira cita o fechamento

da fronteira agrícola brasileira, que está-se completando de

forma acelerada nos últimos anos. Isto não significa obvia-

mente que todas as terras estejam produtivamente ocupadas,

muito pelo contrário, o que se ve é a constituição de novos

e imensos latifúndios especulativos, muitas vezes de pro-

priedade de grandes empresas capitalistas, na medida em que

(18) PEREIRA, LuIs Carlos Bresser. Reforma agrária ...
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terras longínquas constituem reservas de valor. O fechamento

ocorre quando todas as terras passam a ter proprietário.

A conseqüência desse fechamento acelerado de fronteira a-

grícola é a de que os posseiros não têm mais para onde ir. O

padrão clássico de ocupação do solo brasileiro foi sempre o

da abertura da fronteira por posseiros ou por colonos que re

cebiam autorização dos proprietários para derrubar a mata e

explorar a terra durante algum tempo. Em seguida, os possei-

ros eram expulsos c os colonos absorvidos pela fazenda cari-

talista ou também expelidos. Ma~ ao serem expulsos, tinham

sempre para onde ir. Bastava caminhar um pouco mais em dire

ção ã fronteira. Hoje, este avanço torna-se muito mais difi-

cil ou mesmo impossível.

Outro fato novo e decisivo, segundo Bresser Pereira, -e

que o aumento insuficiente da produção interna de alimentos

está claramente relacionado com as limitações da economia

camponesa, não só pressionada para cada vez mais longe, como

também sendo inviabilizada nas regiões de arrendamento e pa~

ceria em função da elevação especulativa do preço da terra.

Desta forma, podemos verificar que a preocupação de San-

droni e Bresser Pereira não é outra senão a questão da poss!

bilidade do subsetor tradicional continuar a existir, pois,

caso contrário, estaria ameaçado o próprio "modelo" de desen

volvimento econômico adotado. Isto porque, para que se mante

nha o subsetor moderno da agricultura operando, é nccessãrio,

como sugerem os defensores da tese da "funcionalidade", íjue

o sub setor tradicional não seja inviabilizado.
O processo de modernizacão da forma como vem acontecendo,
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ou seja, a partir de uma opção do Estado e não como uma exi-

gência da evolução do setor agrícola, determinou o fim de um

desenvolvimento auto-sustentado. Este fato ocorreu, na medi-

da em que inviabilizou o subsetor tradicional e colocou os

produtores rurais, introdutores de novos insurrose máquinas a-

grícolas em suas propriedades, na dependência dos recursos

financeiros fornecidos pelo setor estatal. Portanto, ao con-

trário do que pressupoem os"duali~tas", o processo de moder-

nização não é produto de uma condição do mercado para o se-

tor agrícola, mas sim uma imposição do Estado. Este não le-

vou em consideração a capacidade dos produtores rurais de a~

sorver os novos custos, e acabou por ter de financiar o pro-

cesso com recursos inflacionários, na medida em que obrigou

a sociedade como um todo a arcar com os custos do novo inves

timento.
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CAPITULO 2 - A MUDANÇA ESTRUTURAL NA AGRICULTURA

o objetivo deste capítulo é analisar, através de dados

censitários, as transformações recentes ocorridas na agricu!

tura brasileira. Para tanto analisaremos os custos de produ-

ção do setor agrícola e do subsetor de alimentos, pois pre-

tendemos verificar o grau de mone~arização dos mesmos.

Na introdução, vimos que os custos de produção têm im?or-

tância fundamental para o desenvolvimento da atividade agrí-

cola, na medida em que fornecem ao produtor linhas de orien-

tação, permitindo a ele dispor e combinar os recursos utili-

zados em sua produção, visando apurar melhores resultados.

Fornece, por outro lado, meios aos órgãos governamentais pa-

ra determinar a política agricola a ser adotada.

Neste capítulo, serão feitas inferências sobre os custos

agrícolas, essencialmente com base no valor das despesas op~

racionais do setor, embora no cálculo dos custos totais tam

bém a depreciação deva ser computada. As despesas, que incl~

em mão-de-obra, insumos, arrendamentos, juros e despesas ba~

cárias, transporte do produto e conservação de equipamentos

e benfeitorias, correspondem aos fatores variáveis que infl~

enciam a produção dentro de um período agrícola. Este proce-

dimento é válido na medida em que apenas a depreciação dos
recursos financeiros não é levada em consideração. Na verda-

de, os gastos com a depreciação são diluídos por vários pe-

ríodos e acabam participando da estrutura de custos de for-

ma reduzida, enqua~to as despesas são obrigações assumidas
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pelos produtores com o compromisso de serem resgatadas no

próprio ano agrícola em que se originaram, tendo portanto um

maior peso dentro da estrutura dos custos de produção.
Para tal análise, foram coletados dados do Brasil, suas

principais regiões, e alguns municípios que apresentaram a-

cima de 70% do valor da sua produção agrícola nas culturas

1 . t d f .' - d ' ,Ih (19)a lmen ares em estu o - arroz, elJao, man loca e ml o.

A partir destes dados, serão ana lís ada s a estrutura e a evo-

lução das despes~s do ~etor agricola e do subsetor de alimcn

tos; no perIodo de 1970 a 1975.

2.1. O Setor Agrícola

A partir dos dados apresentados nas tabelas, pretendemos

analisar as transformações ocorridas no setor agrícola, em

função da monetarização dos seus custos de produção. Trans -

formações que acabam por determinar o aparecimento de uma a-

gricultura comercial, mais sensível a preços e extremamente

dependente do setor estatal, tendência que num segundo momen

to alcança o subsetor de alimentos.

Observando os componentes da estrutura de despesas nas t~

b 1 3 8 t í tern d d' t (20)e as a , no a-se que o 1 em lnsumos e orlgem ex erna

t~m participação si~nificativa dentro da estrutura de desp~

sas nos anos de 1970 a 1975, sendo que na região Sul esta

participação chega a ser superior à dos salários. Este fato

(19) Vide tabelas 5, 6 e 7.
{2â) ~ate lfem ift8±Yi adUbOs ê corretivos, sementes e mudas,

~H~~~l~±das e fBR~iêl~áS, medicamentos para animais e
combustíveis de.r í, vados de petróleo.



11

relaciona-se com a própria dinâmica do processo de industria

lização da economia brasileira. Peter Evans (21) descreve de
maneira clara esse processo:

"Sacas de café, embarcadas em navios no porto de

Santos, eram a ligação do Brasil com a economia in

ternacional de fins do século XIX e princípios do

século XX. Um comércio internacional de dimensões

sem paralelo estava asso,ciqdo à acumulação capi ta-

lista numa escala igualmente sem paralelo nos paí-

ses do centro do sistema. Os paises da periferia ~

judavam a apoiar essa acumulação de capital, prod~

zindo bens prim~rios e consumindo bens manufatura-

dos produzidos pelas f~bricas do centro. Poucos
países desempenhavam melhor esse papel do que o
Brasil. (...)

A dependência cl~ssica funcionava bem para os in-

gleses e para os cafeicultores brasileiros, mas,

apesar da riqueza, poder e engenhosidade de seus

benefici~rios, o sistema não podia ser preservado.

Seu prÓprio desenvolvimento criou forças de produ-

ção e grupos sociais que acabaram por transformá-

lo num tipo muito diferente de economia políti-
ca . (...)

Â medida que a estrutura interna do sistema produ-

tivo brasileiro e as relações do Brasil com a eco-

nomia intern~cional se modificavam, o capital na-

(21) EVANS, Peter. A tríplice aliança. Rio de Janeiro, Zahar,
1980, 292 p.
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cional, as multinacionais e o Estado também se mo-

dificavam. Modelaram a transformação e foram por
ela modelados." (22)

Os efeitos destas transformações por que começou a passar

a estrutura interna do sistema produtivo brasileiro manifes-

taram-se de maneira concreta, inicialmente em são Paulo. Is-

to porque foi a partir desse estado que se deu a implantação

do parque industrial conforme nos mostra Pedro Calil Padis(23):

"A atividade industrial atrelou a si, todo o sis-

tema econômico brasileiro. Isto vale dizer que, ao

expandir-se a indústria paulista, todas as demais

regiões do país passaram a contribuir, de alguma

maneira, para o centro dinâmico da economia brasi-
leira. (...)

Conseqüência meridiana desse fato, foi que a econ~

mia paulista-passou a agir, ao tocante âs dos ou-

tros estados da Federação, como se fosse uma metrô

pole econômica. Como a área que se industrializa e

xige matérias-primas, alimentos e outros produtos

agrícolas, houve, internamente, uma maior integra-

ção econômica e uma conseqüente maior divisão do
trabalho.

o processo de industrialização paulista, em outras

palavras, conseguiu estabelecer vínculos de depen-

dência, cada vez mais estreitos, com todo o conju~

(22) EVANS, Peter. A tríplice aliança. p. 59-60.

(23) PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia periférica:

o caso paranaense. são Paulo, 1970. 346 p. Tese de douto
ramento - PUC/SP.
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to do país. Assim é que, Estados ou regioes do

país que antes viviam subordinados à periferia do

exterior, passaram a depender e a gravitar em tor-

no do centro dinâmico industrial. ~ mais ou menos

evidente que esse processo se deu por etapas e que

as regiões e Estados mais próximos de são Paulo fo

ram os primeiros a experimentã-lo. Mas, à medida

que o parque industrial paulista se ia consolidan-

do e se ampliava a rede interna de c~municações e

transportes, generaliza-se também o fenômeno. ,,(24)

Desta forma, a penetração da indústria no campo, através

do fornecimento de insumos, não poderia ter ocorrido em ou-

tro local que nao fossem as propriedades agrícolas "do esta-

do de são Paulo, e daí se estendendo para as propriedades a-

grícolas da região Sul. No entanto, esta difusão dos insumos

de origem externa na agricultura tem outro vinculo que nos e
juda a apreender o porquê da sua introdução a partir da re-

gião Sul. Os produtores rurais destes estados, principalmen-

te são Paulo e posteriormente Paraná, já tinham tido uma pa~

ticipação efetiva no ciclo do café, o que os habilitou finan~
ceira e empresarialmente, além de geograficamente, a adotar

de forma mais imediata os novos insumos, pois perceberam os

novos rumos da agricultura e da economia nacional. Assim, p~

demos afirmar que o processo de introdução de tecnologias no

meio rural tem seu início e maior expansao em são Paulo e es

tados da região Sul, devido à própria dinâmica das modifica-

(24) PADIS, Pedro Calil. Formação de uma economia ...,p. 2

e 3.
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-çoes internas por que passou o sistema produtivo nacional e

ao maior poderio econômico e capacidade empresarial dos pr~

dutores desta região.

Através dos dados, podemos observar que o processo de in-

tradução de insumos de origem externa no meio rural expande-

se a partir da região Sul, sendo que em algumas regiões como

a Centro-Oeste, este processo ocorre de forma mais acelerada,

e em outras como a Nordeste, de forma mais lenta. (25)

Esta descontinuidade no ritmo do processo de modernização

da atividade agrícola, além do fato de ser produto do próprio

modelo de industrialização adotado, está associada a vários

outros fatores entre eles a forma como está sendo conduzida

a política agrícola. Esta política, através dos seus instru-

mentos de intervenção na atividade, tem favorecido certo ti-

po de produtores, regiões e produtos, como será mostrado no

próximo capítulo.

No caso da região Centro-Oeste, e mesmo da região Norte,

que apresenta crescimento da ordem de 172,80% na utilização

dos insumos de origem externa de um ano para outro(26), vale

ressaltar que a expansão da fronteira agrícola está associa-

da a três movimentos distintos, mas que atuam simultaneamen-

te na adoção mais intensa de tecnologia.
O primeiro destes movimentos é provocado pela penetração

dos grandes grupos empresariais, tanto nacionais como inter-

(25) Vide tabela 9.

(26) Vide tabela 9.
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nacionais. Sobre isto relata Plínio Sampaio (27) :

liApartir de 1960, observa-se um crescente interes

se do capital estrangeiro pela aquisiçao de irnó-
veis rurais no Brasil.

Esse ressurgimento decorreu, por uma parte, da ex-

pansao da rede rodoviária que, partindo de Brasí-

lia, começou a rasgar a Amazônia em várias dire-
-çoes, e, por outra, dos favores concedidos pelo GQ

verno brasileiro aos investidores nacionais ou es-

trangeiros que se dispunham a abrir fazendas na re

gião. (... )

Quanto à localização verifica-se marcada preferên-

cia do capital estrangeiro pelas terras situadas

nas regiões de baixa densidade populacional e am-

pIas extensões de terra virgem. Setenta por cento

da área em poder destas empresas localiza-se nos

estados de Mato Grosso, Pará e no território do A-
mapá.,,(28)

o segundo movimento e produto da açao dos proprietários

rurais de vários estados do paIs, principalmente gaGchos, p~

ranaenses, paulistas e mineiros, que se deslocaram para as

regiões de fronteira agricola devido aos estImulos fiscais e

creditIcios concedidos pelo Governo Federal, através da

SUDAM e SUDECO, que facilitaram a aquisição 'de terras. No ca

(27) SAMPAIO, Plínio. Capital estrangeiro e agricultura no

Brasil. Petrópolis, Vozes, 1980, 140 p.

(28) SAMPAIO, Plínio. Capital estrangeiro ... , p. 42 e 49.
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50 em que estes latifundiârios decidiram explorar as novas

terras e não deixá-las ociosas como reserva de valor, as a-

tividades escolhidas para serem implantadas foram principal-

t lt d' -, (29)men e a cu ura a sOJa e a pecuarla.

A cultura da soja está associada aos proprietârios rurais

da região Sul - gaúchos e paranaenses - e do estado de são

Paulo, que podem ser considerados os pioneiros na implanta -

ção da cultura no pais, e que acabou gerando um novo ciclo

na agricultur~ brusileiru. (30) Este ciclo como os dema's L -

ve seu impulso nos preços alcançados pela soja no mercado in

ternacional, O que levou o governo federal a oferecer inc n-

tivos, obedecendo ã sua estrat~gia de exportar produtos pri-

mários para os paises desenvolvidos e manufaturados para os

paIses periféricos. Desta forma, pode alcançar melhores lu-

cros para a balança comercial através da exportação da soja.

Além disso, a cultura da soja, corno a de trigo, é adequada

para a adoção de insumos de origem industrial e de máquinas

agrIcolas.
Num segundo momento esses proprietários rurais conduziram

suas atividades para as regiões de fronteira agrIcola - pri~
cipalmente Goiás e Mato Grosso(31)_, levando com eles toda a

sua experiência na utilização de insumos de origem externa,

contribuindo assim para a introduç~o e a expans~o da nova b~

se tecnológica. Jâ os grandes proprietários rurais não trou-

(29) Vide tabelas 12, 13 e 14.

(30) Vide tabelas 15, 16 e 17.

(31) Vide tabelas 13 e 14.
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xeram qualquer contribuição inovadora, preferindo continuar

com as prãticas tradicionais, conforme relata Plínio Sampaio,

d t t d d
. ,,(32)quan o ra a os gran es grupos lnternaClonalS.

Corice í.ç ào d'Incao(33) t b Ih b "bó í f' ,.em seu ra a o so re o Ola rla

na região de Presidente Prudente - estado de são Paulo - a-

ponta este deslocamento de latifundiãrios para as regiões de

fronteira agrícola, conforme podemos observar no seu relato:

"(... ) Segundo informações colhidas, estes propri~

tários venderam suas terras, a fim de se desloca -

rem p~ra regiões onde a terra fosse mais barata

(estado do Mato Grosso, especialmente) e pudesse

ser adquirida em maiores quantidades, atendendo a§

sim mais adequadamente 3.s necessidades do seu pri!]

cipal empreendimento: a pecuária. Confirmando isso

convem lembrar que é bastante comum na Alta Soroc~

bana o pecuarista que possui fazendas no estado de
Mato Grosso ou mesmo no estado do paraná.,,(34)

o terceiro e 6ltimo movimento estã associado ao desloca -

mento de pequenos produtores rurais, proprietários ou -nao

(parceiros e arrendatários), que são pressionados para mais

longe dos centros consumidores. Resulta desse processo o a-

gravamento da escassez de alimentos, pois estes produtores

são os que mais se dedicam ã exploração das culturas alimen-

(32) SAMPAIO, Plínio. Capital estrangeiro ...

(jJ) MEto, Maria Conceição d'Incaoe,O bóia-fria - Acumulação

e misé~ia. Petrópolis, Vozes, 1975. 149 p.

(34) MELO, Maria ('..Jnceiçãod' Incao e.° bóia- fria ... I p . 44.
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tares, tanto para autoconsumo, corno para- comercialização no

mercado, enquanto os grandes proprietários exploram as cultu

ras de exportação e substituição de importação - trigo e ca-

na-de-açGcar - mais rentáveis economicamente. Retornaremos

a este assunto na subseção seguinte, com maiores evidências

empíricas, por enquanto, é preciso ficar claro que estes pe-

quenos e médios produtores estão-se dirigindo das prox í nude-

des dos centros consumidores para as regi6es de fronteira a-

grícola. Este movimento está provocando escassez de alimen -

tos no mercado interno, ao mesmo tempo em que esses produto-

res "migrantes" têm encontrado barreiras para estabelecer-se

nestas regi6es, devido às grandes extens6es ociosas de ter-

ras que legalmente são apropriadas. Esse fato contribui para

limitar a expansão de terras disponíveis e, portanto, para ~

levar seu preço, além de cooperar para a ocorrência de inúme

ros conflitos entre grandes proprietários e, principalmente,
. . - d - d f . •. 1 (35)posselros, nas regloes e expansao a rontelra agrlco a.

A atuação dest~s pequenos e médios proprietários associados

ao subsetor de alimentos tem apresentado alguns resultados

em termos de expansão de nova tecnologia, que exporemos na
- (36)subseçao seguinte.

(35) Vide tabela 26.

(36) Sobre o prOcesso de expulsão dos pequenos e médios pro-

prietários, arrendatários e parceiros das proximidades

dos grandes centros consumidores, ver O bóia-fria - ex-

ploração e miséria, de Maria da Conceição d'Incao e Me-

lo.
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Na região Nordeste, as mudanças têm-se dado de forma len-

ta, em alguns casos chegando mesmo a uma estagnação general~
(37) .zada. Segundo Manuel Correa de Andrade :

"(, ..) a deficiência da agricultura nordestina e

representada pelo seu baixo índice de mecanização,

porque, devido aos grandes investimentos que nece~

sitam ser feitos para mecanizar a agricultura, tOE

na-se mais econômico utilizar uma mão-de-obra abun

dante e barata. Ao lado deste fator social, há prg

blemas outros decorrentes das condições
rais." (38)

natu-

Além do fato de a mão-de-obra ser abundante e barata, o

investimento na agricultura nordestina exige um montante de

capital maior do que em outras regiões - devido às suas con-

dições naturais que induzem a desvantagens relativas em ter-

mos econômicos -, implicando portanto maior necessidade

de estímulos fiscais e creditícios por parte do governo fed~

ralo Outro ponto que merece destaque para ajudar a elucidar

o atraso da agricultura nordestina é a atitude conservadora

dos latifundiários no que se refere à substituição das pra-

ticas tradicionais de condução da atividade agrícola pelos

novos métodos.

A remuneração da mão-de-obra (salários) ocupa posição pr~

dominante dentro da estrutura de despesas em todo o territõ-

rio brasileiro, com exceçao da região Sul, nos anos 1970 e

1975. (39) A explicação para essa ocorrência se liga ao fato

(37) ANDRADE, Manoel Correa de. Geografia econômica do Nor-

a'J~e;são Paulo, Atlas, 1970 .

.1 Cor~ea de. Geografia econômica ...,p. 87.
~~9) Vide tabela 4.
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de essa regi50 ser Q pioneirQ em termos de modernização da a

tividade agrícola, conduzindo a uma maior mecanização. O o-

posto ocorre no Nordeste, onde a participação dos salários

na estrutura de despesas é superior a 40% nos dois anos. (40)

Isto porque a mão-de-obra continua barata e abundante.na re-

gião, de modo que a mecanização está-se fazendo de forma bem

mais lenta quando comparada às demais áreas do país.

A evolução da massa de salários foi significativa - em

termos reais - nas regiões Norte e Centro-Oeste, ocorrendo

um crescimento bem mais baixo nas regiões Sudeste e Nordes-
te. (41)

Inicialmente e preciso ressaltar que o Sudeste e o Nordes

te, que apresentam menor crescimento real do total de salá-

rios de um ano para outro, são as regiões em que os salá-

rios têm maior participação dentro da estrutura de despesas

de cada ano. (42) Esses dados indicam, ainda que de forma não

muito nítida, a introdução da nova base tecnológica nessas

regiões, na medida em que a penetração dos insumos de origem

externa nesses territórios se dá de forma mais lenta. Trata-

se de regiões em que a condução da atividade agrícola sempre

esteve associada às práticas tradicionais, e por isso mesmo

apresentam maiores dificuldades para se adaptar à nova reali

dade da agricultura. Enquanto isso, as regiões de fronteira

agricola, Centro-Oeste e Norte, já apresentam um quadro in-

(40) Vide tabela 4.

(41) Vide tabela 9.

(42) Vide tabela 4.
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teiramente diferente, que na realidade é produto da ~rópria

forma como vem sendo conduzido o seu processo de integração

na economia nacional.

:Por um lado, temos um grande crescimento na utilização

de insumos de origem externa, que fica ainda mais ressaltado,

devido à quase inexistência de insumos de origem externa nas

décadas anteriores à de setenta. E por outro lado, temos um

crescimento dos salários como forma de remuneraçao da mão-de

-obra rural, fato que reflete as conseqüências do fluxo ime0

so de médios e pequenos proprietários, parceiros e arrendat~

rios que estão-se deslocando das proximidades dos grandes cen

tros consumidores, e que chegando às regiões de fronteira a-

grícola encontram as terras ocupadas, não lhes restando ou-

tra alternativa a nao ser a de se submeterem ao regime assa-

lariado.
Assim, fica nítido que está ocorrendo uma transferência de

mão-de-obra das regiões Nordeste e Sudeste - devido à adoção

da nova base tecnológica e encarecimento do valor da terra-

para as regioes Norte e Centro-Oeste. Estas últimas passam

por um processo de ocupação das suas terras, que, além de in

centivar a utilização de insumos industriais na atividade a-

grícola, repete os mesmos erros ocorridos nas regiões ocupa-

das anteriormente. Assim, favorece a concentração da propri2
dade rural em poucas mãos, marginalizando a grande maioria

dos indivíduos associados à atividade agrícola, que, na im-

possibilidade de adquirir seu pedaço ge terra, vendem seu

trabalho.
A participação da mão-de-obra sob a forma de parceria na
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estrutura de de~pesas nos anos de 1970 e 1975 ê pouco signi-
.- (43)ficativa em todas as regloes. No entanto um fato chama a

atençio: as despesas de quota-parte de parceiros, no Sul, a-

presentaram um crescimento de 336% em termos reais no mesmo
... (44)perlodo.
Este dado indica uma tendência que começa a manifestar-se

na região Sul, a de retorno ao sistema de parceria como for

ma de incorporação do trabalhador à atividade agrícola. Isto

se d~ na medida em que os propriet~rios começam a sentir yuc

a rotação de mão-de-obra leva ao desaparecimento do vínculo

do trabalhador com o meio rural. Os trabalhadores volantes

não têm o cuidado necessário na realização das tarefas que

lhes são indicadas, pois, ao contrário dos parceiros, não e~

tão comprometidos com a qualidade e a quantidade do produto

que se vai obter. Por exemplo, na colheita do café pelos tr~

balhadores volantes, a planta sofre danos para a colheita

seguinte, devido à falta de cuidado na apanha do fruto. Por

outro lado, realizar uma fiscalização adequada do trabalho

volante representa custos, além de trazer poucos resultados

significativos, devido a dificuldades inerentes à própria a-

tividade agrícola. Assim, também as colhedeiras, além de cus

tarem caro, não apresentam a eficiênciá desejada - em casos

como os da cana-de-açúcar e do café - e, dependendo das con-

dições topográficas do solo, torna-se impossível sua utiliz~

ção. Por todo este conjunto de fatores, acaba sendo mais ren

(43) Vide tabela 4.

(44) Vide tabela 9.
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tável a utilização de parceiros, trabalhadores fixos na pro-

priedade.

Desta forma, os resultados obtidos indicam profundas tran§

formações estruturais no setor agricola de 1970 em diante,

tais como: maior penetração da indústria no campo, fato que

está associado à maior utilização de insumos de origem exter

na no meio rural, principalmente a partir de S~o Paulo e re-

gião Sul em direção as demais reg\ões; participação signifi-

cativa dos salários na estrutura de despesas, contribuindo

para a monetarização dos custos de produção, da mesma forma

que a introdução de novos insumos e máquinas agricolas. Isto

na medida em que, excetuando são Paulo e região Sul, decres-

ce a participação dos parceiros e arrendatários, indicando

portanto o assalariamento corno forma predominante de rela-

çoes de trabalho.

A ação conjunta de todos esses fatores, a adoção de tecno

logias oriundas do setor industrial, a utilização de servi-

ços rotineiros de assistência técnica e financeira acabam

por gerar urna agricultura comercial, mais sensível a preços.

Daí por que essa nova produção monetarizada interage em maior

grau com a economia como um todo, participando desta última

de forma mais dinâmica. Além disso, essa nova realidade obri

ga os produtores a sairem de sua atitude passiva frente as

autoridades governamentais quando da definição da política

de preços mínimos.

A onda modernizadora que atingiu o subsetor de alimentos

pode ser detectada através da análise da estrutura de despe-

sas das culturas de arroz, feijão, mandioca e milho.
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~ importante estendermos nossa análise até este nível, d§

vido ao fato de o subsetor de alimentos ser composto na sua

grande maioria por pequenos e médios produtores, tidos como

"atrasados" pelos dualistas, e considerados como os princi-

pais responsáveis pela estabilidade do modelo econômico rc-
los funcionalistas, dado que permitem a manutenção de uma

política salarial urbanc que não levem consideraç50 os cus

tos agrícolas.

Pretendemos, a16m de demonstrilr ~ penetrQção da indGstri~

no subsetor, refletir sobre os limites do processo moderniza

dor, que têm, na alta do preço dos alimentos, um indicador

significativo da sua contribuição para a escalada inflacioná

ria.

Para tanto selecionamos municípios que apresentavam uma

das culturas representando acima de 70% do valor da sua pro-
•. (45)du~ão, em wn dos perlodos. A partir daí, procuramos fa-

zer inferências sobre os custos dessa atividade agrícola den

tro da estrutura de despesas do município em que e explorada

como base econômica. No caso do milho e do feijão, procuramos

selecionar cidades em que a soma do valor da produção de am-

bas as culturas fosse coerente com o nosso critério.

Na escolha de municípios, além da participQção da cultura,

procuramos observar o estágio do avanço tecnológico. Assim,

ao analisarmos a produção de arroz, selecionamos um munici -

pio do Sul, outro do Norte e outro do Centro-Oeste, a fim de

permitir observar melhor a introdução e expansão da nova ba-
se tecnológica.

(45) Vide tabela 10.
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2.1.1. A cultura do arroz

Para analisarmos a cultura do arroz, no que se refere a

monetarização dos seus custos de produção, selecionamos os

municípios de Santa Vitória do Palmar, localizado no Rio Gran

de do Sul, de Santa Luzia, no Maranhão, e de Barra do Bu-
Mato Grosso. (46)gres, no

Todos estes municípios apresentaram uma evolução signific~

tiva no valor total das suas despesas, quando comparadas em

termos de valores reais, do ano de 1970 para o de 1975. Isto

confirma a tendência para a maior utilização dos insumos de

origem externa, já observada para o setor agrícola, como um

todo.
No caso da cultura do arroz, os municípios apresentam tam-

bém uma maior participação do salário como forma de remunera-
- - (47)çao da mao-de-obra rural.

Como exceção ao amplo uso de insum0s externos, temos o mu

nicipio de Santa Luzia, no ~1aranhão, onde essa evolução e in-

ferior ã aplicação dos instrumentos de origem agrícola. (48)

A situação da cultura do arroz no Maranhão, e
por Renato Maluf: (49)

abordada

(46) Vide tabelas 5 e 6 e de 17 a 24.

(47) Vide tabela 5.

(48) Vide tabela 8.

(49) MALUF, Renato Sérgio J. A expansao do capitalismo no cam-

po: o arroz no Maranhão. Campinas, 1977.
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fiA hegemonia relativa diz respeito ao fato de que,

por um lado o capital comercial subordina a produ-

ção agrícola da região aos seus interesses ... Mas,

por outro lado, este capital está subordinado ao

capital industrial que constitui a forma hegemôni-

ca ao nível de economia nacional, e é este que im-
-poe os limites as suas possibilidades de acumula -

ção ... o ritmo de expans~o desta produção depende

no essencial do ritmo ycral das atividades na CCu-

nomia brasileira. Ela depende em particular do co~

portamento do Nordeste, que constitui o principal
-de stina tário do arroz do Maranhão." (50)

Portanto, apesar da grande influência do capital comer-

cial, que retém em seu poder 83% do valor total da produ-
- (51)çao, Renato Maluf conclui que o ritmo geral de moderniza

ção da cultura do arroz est~ associado â forma como vai-se

desenvolver a economia brasileira. Assim, acreditamos que s~

rá mantida a tendência, já apontada quando analisamos o se-

tor agríCOla, de uma introdução e expansão dos insumos de 0-

rigem industrial não linear através das regiões, o que no

presente caso vem a confirmar-se também para as culturas.

Exemplificando, podemos dizer que em termos de região a pr~

meira a introduzir insumos de origem industrial foi a região

Sul, seguida 1090 após pelas demais de uma forma difusa, is-

to é válido também Dara as culturas, inicialmente à introdu-

(50) MALUF, Renato Sérgio J. A expansClO do capit.alismo... ,

p. 118 e 119.

(Si) Vide tabela 20.
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-çao dos insumos de origem externa deu-se na cultura da soja,

e depois foi-se expandindo para as demais culturas, de for-
ma não linear.

Os salários detêm a maior participação dentro da estrutu-

ra de despesas dos municípios nos anos de 1970 e 1975(52),

mas em Santu Vitória do palmur percebe-se situação inversu,

já observada na região Sul: os insumos de origem externa in-

fluindo mais do que os salários. Isto se deve à adoção mais

intensa dos t;cnic~s modernuS e ~o uumento do regime de por-

ceria, substituindo o tr~I)~lho us.olnriodo. Quanto ~
. (53)ção salários/quota-parte de parcelros , notamos que a pa;

ticipação dos pLrcclros, no ~eriüdü de 1970 u 1975, BumenLou

proporcionolmrntc ~ dos s~15rios, cm}oru oind~ seju pouco

significativa dentro da estrutura de despesas de cada ano.Es

tes dois movimentos - capitalização mais intensiva e amplia-

ção do sistema de parceria -, no município de Santa Vitório

do Palmar, explicam-se pelo fato de o município estar locali

zado no Sul, e como tal ter acompanhado as transformações 0-

corridas na regiao.

Desta forma, no que se refere à cultura do arroz, os muni

cípios selecionados comportam-se de maneira coerente com a

tendência genérica apontada para o setor agrícola. Podemos

notar os primeiros sintomas de mudança estrutural nessa ati-

vidade através da expansão no uso de insumos de origem exter

na.e também através do fato de os salários continuarem tendo

(~2) Vide tabelq 5.

(53) Vide tabela 8.
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uma participação significativa dentro das despesas dos muni-

cípios.

Por tudo isso, os produtores vinculados ao cultivo do ar-

roz passam a ter maiores cuidados na avaliação de seus cus-

tos de produção, pois tornam-se cada vez mais dependentes do

mercado. O processo de monetarização dos custos de produção,

apesar de não ocorrer de maneira uniforme para todos os pro-

dutores, constituindo-se nwn verdadeiro mosaico -, trata-se,

de qualquer maneira, de um processo irreversível dentro do

atual modelo econômico.

2.1.2. A cultura da mandioca

Os municípios de Santo Antônio do Içá, no Amazonas, e Ce-

dral, no Maranhão, foram selecionados para verificarmos

as modificações ocorridas na produção e comercialização da

cultura da mandioca no período de 1970 a 1975. (54)

A variação do valor total das despesas, em termos reais,

do ano de 1970 para o de 1975 foi mais significativa no muni

cípio de Santo Antônio do Içá, do que no de Cedral. Os dois

municípios apresentam no período uma evolução no uso de insu

mos de or~gem externa e um decr~scimo nos de origem interna.

No caso do município de Cedra1, apesar de o valor total de

suas despesas não ter variado significativamente, a tendên -

cia para uma maior utilização dos insumos de origem externa

(54) Vide tabelas 6, 8, 10, 12, 19 e 20.
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é nítida. Este fato fica evidenciado por este município loca

lizar-se no Nordeste, que, comparado as outras regiões, apr~

senta maior lentidão na adoção de novas bases tecno16gicas.

Uma característica que diferencia os produtores de man-

dioca do estado do Maranhão, é que 60% da sua produção -sao
d í t t '1' d ' df t.r í (55) - .lre amen e comerCla lza os com a ln us rla. Ja no munl

cipio de Santo Antõnio do Içi, ocorre o processo inverso,
. d - . d d b . t- , (56)pOlS a pro UçqO permanece na prop~le a e para su SlS enCla,

o que dificulta a ocorrência de fluxos tecno16gicos, de ca-

pitais e de inform ções entre os produtores e o mercado.

Não devemos esquecer de que este município encontra-se in-

serido na Amazõnia, região pouco capitalizada, de fronteira

agrícola, cuja principal atividade econõmica está associada

à agricultura. Estes dados realçam esta tímida evolução 0-

corrida na adoção de insumos de origem externa de um ano P§

ra outro, e o decréscimo na utilização dos de origem inter-
(57)na.

Devemos encarar esta tendência inicial, entretanto, co-

mo um reflexo das muitas mudanças que começam a ocorrer

nas regiões de fronteira agrícola, com a instalação dos pr2

jetos de exploração do subsolo, e conseqüentemente maior u~

banização e expansão da rede de infra-estruturas. Estes no-

vos fatores permitirão ampliar o mercado consumidor e, na

medida em que aumentam a utilização de insumos de origem in

(55) Vide tabela 20.

(56) Vide tabela 19.

(57) Vide tabela 19.
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dustrial, contribuem para o robustecimento desta tend~ncia.

Em ambos os municípios, os sal~rios apresentam vari~çoes

do ano de 1970 para o de 1975, sendo que em Santo Antônio do

Iça essas variações são mais expressivas. (58) Aqui, entretan-

to, fazemos uma ressalva: pelas características já observadas

em Santo Antônio do Içá, de agricultura tradicional, devemos

relativizar os dados do Censo Agrícola. De qualquer forma, e-

xiste urna coerência entre o que ~correu nos municípios e a si

tuação m yue se cnconLr~ a n~o-dc-oLra nus reyiões Nort u
Nordeste, conforme apontamos na análise realizada para o setor

agrícola. Isto ocorre na medida em que notamos uma evolução

no caso do Jl\1lJ11c Lp io ama zôn.í co c um (1<..c r ês cLmo , a Lndu q uc LI-

mido, no município nordestino, no qu se refere a remunern:,o

salarial desta mão-de-obra.

Todos estes fatos - aumento do valor da estrutura de desp~

sas, evolução na utilização dos insumos industriais e mudan -

ças na forma de remuneração da mão-de-obra - indicam o

cio de um processo de transição nos métodos utilizados

iní-

para

o cultivo da mandioca. Esta transição deverá ficar ainda mais

nítida a partir dos dados do censo de 1980 principalmente pa-

.ra o município de Santo Antônio do Içá. Esta suposição se ba-

seia nas possíveis conseqüências dos novos projetos de explo-

ração de minérios, que devem influir de maneira radical no p~

norama da região, através do impulso que darão ao aparecimen-

to de novos centros urbanos, influentes na demanda por alimen

tos, e atuantes como motor de desenvolvimento.

(58) Vide tabela 6.
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2.1. 3. As culturas do feijão e do milho

As cultur~s do feijâo c do milho foram analisadas conjun-

tamente, devido à inexistência de um município que apresen -

tasse acima de 70% da produção em uma das duas culturas, o

que nos obrigou a unir as duas produções para estudar os mu-

nicIpios escolhidos. Portanto for m selecionados Barão de An

tonina, localizado em são Paulo, Barra do Jacaré, no Paraná,
Lb - h" (59)Tavares, na Paral a, e Irece, na Ba la.

Nos dois primeiros municipios repete-se a sit~ação geral

já observada para o setor agrícola nos estados em que se 10-

calizam. O subsetor de alimentos acompanha a mesma tendência

no que se refere à maior incidência dos insumos industriais

em cada ano. (60) Por outro lado, a participação dos salários

como forma de remuneração da mão-de-obra reflete os mesmos

movimentos que foram observados para o estado de são Paulo e

região Sul como um todo. (61) O item arrendamento tem uma evo

lução bastante significativa na estrutura de despesas de Ba-

rão de Antonina, enquanto que em Barra do Jacaré esta parti-
(62)cipação é decrescente de um ano para outro.

Assim, ficam nítidas duas mudanças ocorrendo em paralelo,

no estado de são Paulo: o deslocamento da mão-de-obra devido

à mecanização da agricultura e a ampliação dos sistemas de

(59) Vide tabela 10.

(60) Vide tabelas 5 e 8.

(61) Vide tabelas 5 e 8.

(62) Vide tabela 7.
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arrendl1Incntoc pürc ria como forrnl1tlc fixl1çZíodos trl1balhl1clo

res ao campo. E lógico que em um primeiro momento ocorreu em

são Paulo, assim como em toda região Sul, uma intensa substi

tuição de homens por máquinas - o que contribuiu para o surg~

mento do trabalhador volante -, mas na fase atual está haven

do uma revisão desta mudança, na medida em que ela nao pro-

picia maior eficiência econômica dos trabalhadores rurais,

conforme já apontamos quando discutíamos o setor agrícola.

Quanto aos municípios de Tavares e Irecê, ambos inseridos

na região Nordeste, a introdução dos insumos de origem exter

na ocorre de forma mais lenta, c sua participaç50 no total

das despesas é inferior à dos s lários, os quais vêm aprese0
- - (63)tando um decrescimo na sua evoluçao. Repete-se, assim,

o ocorrido com o setor agrícola como um todo na região Nor-

deste.

No caso da cultura do milho, em particular, é necessário

realçar a grande importância deste produto como matéria-pri-

ma para as agroindústrias produtoras de frangos de corte, 0-

vos e suínos. Esse vínculo direto favorece a penetração dos

insumos de origem industrial no processo produtivo do milho.

Por desempenharem importante papel na balança comercial bra-

sileira, já que são responsáveis por parte das exportações,

principalmente para o mercado oriental, essas agroindústrias

influenciarão decisivamente nos rumos a serem tomados pelos

produtores desta cultura. Sem dúvida, a tendência será pela

maior participação dos insumos de origem industrial no pro-

(63) Vide tabelas 7 e 8.
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cesso produtivo do milho.

Para concluir podemos afirmar que os custos de produção do

setor agrícola e do subsetor de alimentos elevaram-se a par-

tir de 1970. Isto deve ser encarado como uma conseqüência da

ampliação dos novos métodos e insumos desenvolvidos fora do

meio rural e da maior utilização da moeda corno forma de remu

neração do trabalho agrícola.

No subsetor de alimentos este fluxo e menos intenso, mas

de qualquer forma j5 se manifesta como tend6nciu, em algumas

regi~es e culturas de maneira mais significativa e em outras

de maneira mais lenta. Devemos entretanto esperar por resulta

dos ainda mais expressivos no censo de 1980, pois trata-se de

um processo irreversível dentro do atual modelo econômico.

Em síntese,constat.arrosque ocorreu uma maior rronetarizaçãodos

custos da produção rural vinculada ao subsetor de alimentos,

fato que pode ser comprovado pelo crescimento em termos r ais

do valor das despesas, do ano de 1970 para o de 1975. Além

disso, houve maior penetração dos insumos de origem externa e

utilização da moeda-como forma de-remuneraç~o da m~o-de-obra.

Este processo de monetarização dos custos de produção, entre-

tanto, não ocorre de maneira uniforme em todas propriedades,

culturas e regiões.
Assim como foi observado para o estado de são Paulo e re-

gião Sul quando tratávamos do setor agrícola, nota-se nos mu-

nicípios aí localizados, vinculados ao subsetor de alimentos,

uma maior utilização dos novos insumos e máquinas agrícolas.

Entre as culturas analisadas dentro do subsetor de alimen-

tos, é necessário realçar as transformaç~es ocorridas com a
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cultura do milho, que, [ar servir como m tEria-prima 5s ilyrQ

indfistrias produtoras de frango de corte, ovos e suinos, Das

sa a ter sua expansão modernizadora acelerada.

Observamos também a reprodução nas regiões de fronteira a

grícola do mesmo processo de ocupação do solo, concentrador,

observado nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Este proces-

so foi o principal responsável pelo afastamento dos produto-

res rurais das proximidades dos grandes centros consumidores.

A partir destas informações podemos afirmar que a pen~tr~

ção da indfistria no subsetor de alimentos é um fato que se

manifesta de maneira mais clara em algumas propriedades, re-

giões e culturas do que em outras. Entretanto é evidente que

a continuidade desta expansão estã associada ao futuro do a-

tual modelo econômico. Isto porque, conforme afirmam os fun-

cionalistas, a elevação dos seus custos de produção ameaça a

estabilidade do sistema econômico, na medida em que, da mes-

ma forma que os produtores vinculados às culturas de export~

çao, possam pressionar por uma política de preços mínimos

que permita a absorção dos novos custos de produção.
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CAPITULO 3 - O FINANCIAMl:;;N'l'ODA MODJ.:;HNIZAÇÃO

o aumento da produtividade das culturas por ~area deveria

constituir-se uma conseqüência da introdução dos novos insu

mos e máquinas no setor agrícola como um todo, e no subsetor

de alimentos em especial. Nada mais natural que esses fatores

modernizadores rebaixassem os custos de produção, permitindo

aos produtores rurais a obtenção ~e maior rentabilidade finan

ceira. Afinal, para ser uma opção eficiente de alocação de [a

tores produtivos, a introdução desses insumos e máquinas tem

de permitir a manutenção da rentabilidade do setor e, com is-

so, a formação de poupança interna sem que os preços dos ~ro-

dutos agrícolas exerçam pressões desmedidas sobre o Indice Ge

ral de Preços.
-Uma alternativa, caso nao ocorresse o esperado aumento da

produtividade física, seria a alteração da estrutura de pre-

ços relativos da economia em favor do setor agrícola. Mas e

certo que esta transferência de renda para a agricultura, co-

mo forma de permitir a introdução de fatores produtivos den-

tro desta, só seria viável com a intervenção do Estado atra -

ves da política de preços mínimos. A incapacidade de os pro-

dutores rurais controlarem a produção depois de realizado o

plantio, o fato de serem em grande número e atomizados, e a

inexistência da infra-estrutura adequada no meio rural (infor

mações, armazéns e transporte) impedem estes agricultores de

repassar seus custos de produção para os preços finais, u· ru

vês da administração da curva da oferta, conforme fazem os se

tores oligopolizados da economia.
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No caso da adoç~o deste mecanismo de financiamento para a

modernização agrícola, houve paralelamente a introdução de um

acelerador no processo inflacionário, uma vez que as cultu -

ras alimentares voltadas para o abastecimento interno e as

utilizadas corno mat§ria-prima para a transformaç~o industri-

al têm importância decisiva para a mediç~o do lndice Geral

de Preços. Al§m disso, há o fato de a determinaç~o dos salã

rios urbanos estar intimamente relacionada com a evoluç~o des

tes preços, que, no caso de ser acelerada, comorometeria à

política salarial e conseqüentemente a lucratividade das em-

presas, cujos fatores básicos de produç~o s~o m~o-de-obra e

matéria-prima. Estando seus lucros ameaçados por custos in-

flacionários, dado que a introduç50 dos fatores modernizado-

res na agricultura não aumentou sua eficiência, a alternati

va a ser adotada pelos setores oligopolizados seria repassar

os custos mais elevados aos preços, garantindo a permanência

dos níveis de lucro. Esta solução, no entanto, implicaria re

dução no consumo.

Tendo em vista este quadro, nosso objetivo neste capítulo

será demonstrar que o aumento esperado nas taxas de produti-

vidade agrícola nao ocorreu e que nem o Estado procurou in-

tervir na estrutura de preços relativos em favor do setor a-

grícola. O mecanismo de financiamento utilizado para viabili

zar a modernização do meio rural deu-se através de emprésti-

mos financeiros a taxas de juros inferiores ãs praticadas no

mercado financeiro. Este foi o caminho escolhido para romper

com o antigo modelo de desenvolvimento auto-sustentado da ati

vidade agrícola, opção cujas conseqüências pretendemos ava

liar ao longo deste capitulo.
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Para fundamentar as nossas análises, utilizamos dados de

origem secundária, tanto no que se refere aos custos de pro-

dução como quanto aos estudos da produtividade agrícola, pr~

ços pagos e recebidos pelos produtores, relação de troca en-

tre agricultura e indústria e fontes e aplicações dos recur-

sos do Sistema Nacional de Crédito Rural. (64)

Inicialrnente procuramos veri ficar como evoluiu o rendimen-

to dos produtos agrícolas, o custo de produção por hectare e

a rentabilidade por área. Utilizamos estes índices de forma

agregada, o que nos possibilita tirar conclusões sobre o de-

sempenho do setor agrícola nacional no período de 1970 a

1980.

Como podemos verificar na tabela 27, na qual 1970 foi to-

mado como élno buse, o índice que mais cresceu foi o do custo

de produção po~ area, cuja evolução não foi acompanhada pelo

crescimento do rendimento físico das culturas. A produção a-

grícola durante toda década passada apresentou resultados ti

midos, comprometendo assim a rentabilidade por área das cul-

turas.

A conseqüência deste fato foi que a agricultura não con-

seguiu absorver os investimentos representados pela introdu-

ção dos novos fatores de produção, pois, apesar deles, a pro-

dutividade das culturas, ao longo da década, não aumentou de

forma a permitir a diluição dos novos custos. Os motivos des

ta ineficácia em aumentar a rentabilidade da atividade agrí-

cola estão associados ã forma como foram implantados no meio

(64) Vide tabelas 27 a 45.
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rural e ao des~re~aro de quem os recebeu.

Foram utilizados dois caminhos para implantar esses novos

fatores. O primeiro implicou a introdução de uma cultura per-

feitamente adaptada à mecanização - a soja. Os principais re~

ponsáveis pela sua inserçãono processo produtivo aqrLco La foram

empresários que já acompanhavam a evolução do rreço das

commodities no mercado internacional c tinham a intenção de

reformular os métodos e instrumentos utilizados no meio ru-

ral, introduzindo o planejamento na atividade agrícola.

O segundo caminho ocorreu em W11a sJ tuação totalmente cun-

tr5ria em que se encontr~v~m os produt res m~is tr~dicionajs,

voltados para o cultivo de culturas menos adequadas à moderni

zação. Faltava-lhes conhecimento apropriado e domínio dos no-

vos instrumentos que afetariam radicalmente seus métodos de

trabalho no campo e na administração.

Assim, fica nítido que apenas um pequeno numero de produtQ

res rurais conseguiu adotar os novos insumos e máquinas agrí-

colas com perfeita consciência das exigências revolucionárias

que estas traziqm para o meio rural. E foram estes que apre -

sentaram os índices de rendimento médio mais expressivos, co~

forme podemos observar na tabela 28. No outro extremo, temos

os produtores das culturas tradicionais, como arroz, cacau,

café, feijão, milho e mandioca - que representam a maioria ex
-pressiva dos agricultores -, que nao obtiveram, em termos de

rendimento médio, os mesmos resultados apresentados pelos prQ

dutores de soja.

Podemos concluir que, realmente, nao ocorreu um salto qua-

litativo no desempenho da atividade agrícola, que possibili -
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tasse aos produtores rurais arcar com os novos custos de pr2

dução e permitisse a manutenção de uma taxa de lucro compet~

tiva com a obtida pelos demais setores da economia.

Para que os produtores rurais continuassem atuando e ado-

tando de uma forma praticamente generalizada os novos insu-

mos e máquinas agrícolas - conforme demonstramos no capítulo

anterior -, houve a interferência do Estado. Duas alternati

vas estavam colocadas: alterar a estrutura de preços relati-

vos em favor do setor agrícola ou colocar crédito barato e a

bundante à disposição dos produtores rurais. Conforme já ana

lisamos, ambas as alternativas apresentavam caráter inflacio

nário, na medida em que tinham por objetivo viabilizar uma a

tividade que apresentava resultados ineficientes e cujos cus

tos eram transferidos para a sociedade como um todo.

A análise da implementação ou não por parte do Governo da

alteração da estrutura de preços relativos foi levada a efei

to por intermédio do estudo dos preços pagos e recebidos pe-

los produtores e da relação de troca entre agricultura e in-

dústria no período de 1970 a 1982. (65) De maneira geral, P9

de-se afirmar que tanto os índices que medem os preços rece-

bidos pelos produtores corno os que indicam os preços pagos

ficaram acima do Indice Geral de Preços, quando analisados ~

nualmente. Além disso, quando comparamos os preços recebidos

com os pagos, podemos observar que os primeiros foram supe -

riores durante a década de 70 na maioria dos estados, a ex -

ceção do Ceará, situação que se inverte nos primeiros anos

(65) Vide tabelas de 29 a 34.



GO

da década de 80.

Quanto à r lução de troca entre a agricultura e a .i ridús

tria, existe uma certa oscilação desta em favor daquela que,

como no caso anterior, se mantém durante toda a década de 70

mas inverte-se no início dos anos 80.

A partir destes dados, podemos concluir que os preços a-

grícolas no período em questão conseguiram acompanhar e até

mesmo superar o !ndice Geral de Preços, obtendo uma relação

favorável de Lroca yuando cOHlpar dos com os do setor indus-

trial. Mas é necessário ressaltar dois fatores: inicialmente,

que a economia durante toda a década de 70 operou dentro de

um contexto em que o processo inflacionário não apresentou

grandes variaç6es; em seguida, que os custos de produção de~

tro do setor agrícola, conforme podemos observar na tabela

27, cresceram bem mais do que os preços recebidos celos agri

cultores, durante essa década.

Estes dois fatores significam em primeiro lugar que o se-

tor agrícola operou ineficientemente durante a década de 70

e que, devido a este fato, a sociedade como um todo teve que

arcar com custos adicionais. Além disso, podemos observar

que, ao longo do período, estes custos mantiveram-se mais ou

menos estáveis, dado que não houve grandes variaç6es anuais

no Indice Geral de Preços. Se isto ocorresse, inplicaria ma!
or concorrência entre os dois setores produtivos em estudo,o

que fatalmente levaria a uma deterioração dos preços agríco-

las, frente aos preços do setor industrial, oligopolizado.

Todavia esta situação altera-se a partir de 1979, quando

passamos a observar um crescimento incontrolável do proces-
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so inflacionário, que acaba por se refletir sobre os preços

recebidos pelos agricultores e na relação de troca entre agr~

cultura e indústria. Este desnível ocorre na medida em que os

índices de preços passam a apresentar uma situação desfavorá-

vel para o setor agrícola, apesar de este ainda ter seus pre-

ços crescendo mais que o Indice Geral de Preços.

Outro ponto que merece análise é o fato de os custos de

produção da atividade agrícola cre~cerem mais do que os pre-

ços pagos e recebidos pelos produtores. Na verdade, esta si-

tuação vem caracterizar inicialmente que os agricultores nao

tiraram o melhor proveito dos novos fatores que adquiri-

ram, em parte, por falta de preparo adequado para opera-

los e também pela inadequação das máquinas e insumos as

novas condições.
Tudo isto vem demonstrar que os preços pagos ao setor ru-

ral, apesar de mais elevados que o Indice Geral de Preços,não

refletiram toda a pressão que os novos custos de produção e-

xerceram, e ainda exercem, sobre a atividade agrícola. Pode-

mos afirmar que em um contexto altamente inflacionário, em

que a competição entre os setores produtivos por maiores mar-

gens torna-se mais intensa, o setor agrícola não consegue re-
passar plenamente seus custos de produção. Além disso, o

Governo utilizou a política de preços mínimos como um instru-

mento para conter a inflação. e viabilizar uma política de rea

justes salariais negativos, em termos reais, e de depreciação

dos preços das matérias-primas. Essa estratégia econômica ga-

rantiu a permanência do fluxo de capitalização acelerada dos

setores industriais e de serviços e a competitividade dos pr~
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dutos de exportação, em detrimento da rentabilidade do setor

agrícola.

Um exemplo de que o objetivo dos formuladores da política

econômica do Governo no período era manter o preço dos prod~

tos agrícolas reprimidos foi o da importação de alimentos

voltados para o abastecimento do mercado interno. Isto fica

claro quando observamos que o único produto em que os aumen-

tos de preços ficaram abaixo até m~smo da variação do índice
G I d P f o í tr í (66) P d t .era e reços 01 o r1go. or ser um pro u o CUJo

consumo interno é suprido em 70% por importações, foi possí-

vel ao Governo subsidiar seu consumo de forma expressiva, o

que acabou inibindo também, definitivamente, o crescimento

da produção nacional desse produto. Este fato já começa a r~

petir-se com as demais culturas de abastecimento do mercado

interno, como arroz e feijão, conforme podemos observar na

tabela 28.

A partir de todas estas considerações, podemos afirmar

que, nos anos 70, o ritmo dos investimentos no campo não foi

mantido nem pelo aumento da produtividade agrícola, através

dos novos fatores de produção, nem pela interferência do Go-

verno na estrut~ra de preços relativos, mas sim pelo fornec!

mento de crédito barato e abundante para a manutenção da at!

vidade agrícola em funcionamento e pela melhora nas relações

de troca agricultura-indústria.

Para que possamos detectar a origem e o montante do cré-

dito fornecido ao setor rural pelo sistema financeiro gover-

(66) Vide tabela 32.
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namental e privado, elaboramos um squ ma cont5bil em que o

total das aplicações destas instituições teria que conferir

com o total dos recursos financeiros destinados a esta rubri

ca. (67) Outra providência que tomamos foi a de separar o

crédito implícito do explícito, considerando como implíci-

to o que era fornecido a taxas de juros inferiores às co-

bradas no mercado financeiro, e explícito o crédito destinado

a financiar os programas especiais administrados pelo

co Central, nos quais eram cobradas taxas de juros

Ban-

espe-

ciais.
Quando comparamos o valor total do subsídio creditício a-

plicado na atividade agrícola com a renda do setor, (68) ob-

servamos que aquele subsídio chegou a representar até 22% da

renda agrícola, em alguns períodos,e que a partir de 1974 nun

ca foi inferior a 13%. Além disso, devemos ressaltar que em

torno de 75% do crédito implícito fornecido pelo Banco do Bra

sil e bancos comerciais, no período em análise, eram destin~

dos ao incentivo da produção agrícola, custeio e investimen-

to, enquanto este percentual ficava ao redor de 15% para co-

mercialização e 5% para as cooperativas. (69)

Desta forma, fica nítido que o principal objetivo do Sis-

tema Nacional de Crédito Rural foi viabilizar a introdução

dos novos insumos e máquinas agrícolas, para isto vinculando

ao financiamento da atividade agrícola a adoção por parte

dos produtores rurais destes novos instrumentos de trabalho.

Isto na medida em que mais de 70% do crédito rural foram des

(67) Vide tabelas 35 a 45.

(68) Vide tabela 45.

(69) Vide tabela 35.
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tinados ao fomento da produçâo, em detrimento da comerciali-

zaçao, o que deslocou para o futuro a questão da rentabilida

de dos investimentos. Para tanto, o crédito rural era usado

principalmente corno instrumento de deslocamento para baixo

da curva de custo-produção, impedindo assim que os mesmos

pressionassem os preços agrícolas e inviabilizassem a polít~

ca de preços mínimos levada a efeito pelas autoridades econ~

micas.

A participação dos repasses do Banco Central no financi~-

mento do crédito implícito foi da ordem de 72% e do explící

to de 90%, em média, durante o período de 1970 a 1982. (70)

Na verdade, parte significativa dos recursos transferidos PS
lo Banco Central estão contabilizados como recursos próprios

do Banco do Brasil, devido ao fato de este ter operado com

um multiplicador superior ao dos banços comerciais no perí~

do, enquanto o multiplicador dos bancos comerciais ficava em

torno de 1,5, o do Banco do Brasil em vários anos foi supe-
rior a 5,0. (71)

Assim, podemos afirmar que a política de crédito rural

exerceu pressao excessiva e constante sobre a base monetária,

em conseqüência de ter sido financiada de forma significati-

va com recursos do Tesouro. Para isto, o Governo teve de re-

correr à emissão de moeda, ou à colocação de títulos públi-

cos no open-market, aumentando com .í st.o a dívida pública in-

terna, fato que acaba por contribuir para uma maior elevação

(70) Vide tabelas 39 e 43.

(71) Vide tabela 38.
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das taxas de juros internas e, como conseqfiência, para o en-

carecimento do crédito.

O custo social do Sistema Nacional de Crédito Rural, por-

tanto, está acima dos benefícios que proporciona à sociedade

como um todo, já que a intervenção do Estado no setor agríc~

la, com o objetivo de modernizá-lo, acabou por não apresen -

tar a resposta esper da em termos de crescimento da produti-

vidade das culturas, e transformou o setor em um dos pólos ~

tivadores da inflação.

Além disso, provocou a atrofia e o deslocamento para re-

giões mais distantes dos centros consumidores dos produtores

voltados para o abastecimento interno, o que acabou gerando

encarecimento do preço dos alimentos, e significou mais uma

contribuição para a aceleração do processo inflacionário.
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CONCLUSÃO

Uma das principais conclusões a que fomos conduzidos por

nossas análises é que a introdução no setor agrícola dos no-

vos métodos e instrumentos de trabalho, de origem externa ao

meio rural, acabou gerando uma agricultura comercial, mais

sensível a preços. Isto devido ao fato de os produtores te-

rem de levar em consideração seus custos de produção no mo-

mento de decidir sobre o que produzir.

A continuidade da expansão deste modelo de modernização a

tê o subsetor de alimentos está associada ao futuro da atua-

ção político-econômica posta em prática pelo Governo Federal.

Isto na medida em que a elevação dos custos de produção de

alimentos para abastecimento do mercado interno levará os

agricultores a exigirem uma política de preços mínimos mais

realista para seus produtos. Fato que irá contra a atual es-

tratégia econômica, que visa dar maior competitividade aos

setores industriais, de serviços e agroindustriais, voltados

para o mercado externo, com base em reajustes salariais ne-

gativos, em termos reais, e na depreciação do preço das ma-

térias-primas utilizadas por estes setores.

Desta forma, a expansão do processo de modernização até

ao subsetor de alimentos, e sua manutenção nos demais subse

tores agrícolas, está associada a alteração da fórmula de

financiamento. Posta em prática a partir dos anos 70, esta

fórmula desvinculou o crescimento da renda do aumento da e-

ficiência dentro do sistema produtivo agrícola.

Este fato contribuiu decisivamente para a manutenção e a
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aceleração do processo inflacionário dentro da economia bra-

sileira, na medida em que os desequilíbrios provocados pela

introdução de novos insumos e máquinas agrícolas no setor ru

ral, sem a necessária contrapartida em termos de redução de

custos de produção, exigiram que a capitalização e o cus-

teio do setor agrícola fossem garantidos através do Sistema

Nacional de Crédito Rural. A fonte desses financiamentos con

centrava-se basicamente nos recurs~s do Tesouro Nacional, que

recorria para tanto ~ emiss~o de moeda e ~ colocação de tI-

tulos públicos, instrumentos que acab~m por exacerbar o pro-

cesso inflacionário.

~ importante ressaltar que os custos de produção cresce -

ram mais rapidamente que os preços recebidos pelos produto-

res rurais devido a dois fatos: a adoção de uma nova tecno19

gia para a qual os agricultores tradicionais· não estavam pr~

parados. e a inadequação desses fatores modernizadores para

operar eficientemente dentro de l~ ambiente, diferente daqu~

le para o qual primitivamente foram desenvolvidos.



TABElA 1

ESTRUTURA DE DESPESAS NA AGROPECUÂRIA EM 1960, 1970 E 1975

BRASIL REGIÃO NORI'E REGIÃO NORDESTE
Despesas (em %) 1960 1970 1975 1960 1970 1975 1960 1970 1975
Remuneração
- Salários 42,65 34,60 24,00 46,92 35,80 41,40 50,41 46,80 44,90
- Quota-parte de parceiros 15,51 4,20 3,30 3,81 1,40 0,00 9,19 3,00 2,80

Arrendarrento 3,67 6,00 5,70 5,14 3,50 1,80 4,51 3,40 3,00

Insurros de Origem
(*) 10,98 23,30 27,70 4,11 14,10 15,50 8,11 14,00 16,80Externa

Insurros de Origem
Agríoola 9,26 3,50 3,00 3,94 11,10 6,80 9,71 6,10 4,70

Juros e Despesas
Bancárias - 4,40 5,20 - 2,10 2,30 - 3,10 4,00

'I'ranspJrte da
Produção - - 2,50 - - 3,80 - - 2,40

OUtras 17,93 24,00 23,60 36,08 32,00 28,40 18,07 23,60 21,40

'IOI'AL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃO INSI'ITU'IDBRASILEIro DE GE(X;RAFIA E ESTATISTICA. Censo Agríoola. ,Rio de Janeiro, 1960, 1970 e 1975.
(*) Produzidos fora do rreio rural.



TABElA 2

ESTRUItJRADE DESPESASN.Z\ AGROPED.1ÂRIAEM 1960, 1970 E 1975

REGOO SUDESTE REX:;IÃOSUL REGIÃO CTh"TRO-OESTE

DESPESAS (em %) 1960 1970 1975 1960 1970 1975 1960 1970 1975

Remuneração

- Salários 42,07 36,00 30,20 41,12 23,80 17,50 36,11 38,70 34,50
- Quota-parte de parceiros 19,84 6,00 3,70 15,01 1,60 2,50 16,47 7,00 2,50

Arrendarrento 2,26 I 5,10 4,60 4,60 10,10 9,20 2,51 4,10 3,50
i
I

I InsUlTOS de Origem I
I

I Externa (*) I ,
7,56 23,80 27,30 16,46 31,20 35,10 4,76 ' 15,20 28,50

t I I

i I I
,

Insuros de Origem
I II

I Agrícnla 9,89 i 1,80 1,10 9,30 I 4,20 2,20 12,85 i 2,50 1,40
I II I

I I I
,

I,
Juros e Despesas I

I
I

Pancárias - I 4,20 4,70 - 5,30 6,30 - 5,00 6,60I
I I

Transporte da

I I
I

produção - - 2,70 - - 2,50 - - 1,40I

I
OUtras 18,38 23,10 25,70 13,51 23,80 I 24,70 27,30 27,50 21,60

'IOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FlNDAÇÃO msrrrcro BRASIlEIRO DE GEDGRAFIAE ESTAT1.srICA. Censo rqrímla. Rio de Janeiro, 1960, 1970 e 1975.
(*) Produz.tdos fora do rreio rural.



TABELA 3

NOMEro DE TRA'IORES UTILIZAroS NO SE'TOR AGroPECUÂRIO EM

1940, 1950, 1960, 1970, 1975 E 1980

REGIÕES 1940 1950 1960 1970 1975 1980
Norte 26 61 430 1.127 1.733 5.825
rbrdeste 251 451 3,130 7.281 15.074 33.590
Sudeste 1.835 5.155 34.135 82.517 131.881 198.809
Sul 1,240 2.566 21.456 64.605 145.393 230.334
oerrtro-õeste 28 139 2.194 10.340 29.032 62.133

'IDTAL 3,380 8.372 61.345 165.870 323.113 530.691
Fonte: :ruNDAÇÃO INSTI'IUIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E .ESTAT1STICA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, vários níneros.
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TABElA 4

ESTRUTURADE DESPESASNA A~PEO.JÂRIA EM 1970 e 1975
--

DESPESAS BRASIL
I

R. NJRI'E I R. NJRDESI'E I R. SUDESTE I R. SUL I R. CEN'IRcroESTE

(em %) 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975
-

Renumeração (rrâo-de-obra)

- Salários 34,60 29,00 35,80 41,40 46,80, 44,90 36,00 30,20 23,80 17,50 38,70 34,50
,

- Quota-parte de parceiras 4,20 3,30 1,40 0,00 3,00 2,80 6,00 3,70 1,60 2,50 7,00 2,50

Arrendarrento 6,00 5,70 I 3,50 1 1,80 3,40 3,00 5,10
1

4,60 101101 9,20 4,10 3,50

I I

23,80127,30 15.20
1

I
Insurros de Origem 23,.30 27,70 14,10 I 15,50 ! 14,00 16,80 31,20 35,10 28,50

I

I IExterna
I
I I , ! I I

I i

IInsurros de Origem 3,50 3,00 1l,10 i 6,80 , 6,10
1

4,70 1,80 1,10 4,20 2,20 2,50 1,40
I I I

Agrícola I
I I I

I
I ; I

Juros e Despesas 4,40 5,20 II 2,10 ! 2,30 3,10 4,00 4,20 4,70 5,30 6,30 I 5,00 I 6,60
Bancárias: . I I I

1
I !

- I I I I
i I ! I II I

Tran5p:)rte da 2,50
!

I 3,80 1 2,40 2,70 2,50 1,40- - I - - I - -
I

produção
I ,

•
! I

OUtras 24,00 23,60 32,00 28,40 I 23,60 21,40 23,10 25,70 23,80 24,70 27,50 21,60

.
'IOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: F1JNDl..ÇÃO rnSTI'I'UI'O BRASILEIRO DE GEX:GRAFIAE ESTATISTICA. Censo Agrícola. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



TABELA 5

ESTRUTURA DE DESPES1\S NOS MUNICIpIOS EM 1970 e 1975
CULTURA IX) ARROZ

DESPESAS(em %) SAN'm VI'lÚHIADO SANI'ALUZ IA (r-1A.) BARRA00 BUmE (Mr)
PAlMAR (RS)

__ o ______ • _____ - -r-r-t-r--r- --- - - - -
1970 1975 1970 1975 1970 1975

Remuneração
lá' (1) 27,30 16,10 46,20 50,60 45,90 39,00- Sa rlOS

- Quota-parte de parceiros 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Arrendanento 18,20 19,70 0,00 0,00 6,30 7,80
--- I-- -- -e-----

InslUTOSde Origem 24,90 35,90 12,50 14,10 13,10 20,80
Externa (2)

Insurros de Origem 1,30 0,00 11,80 15,10 3,20 3,10
Agrícola (3)

Juros e Despesas 6,60 6,10 0,00 2,20 2,50 5,50
Bancárias

I'ransporte da - 5,20 - 4,20 - 4,50
Produção

-------- ------ --- ----- ---- -----

Outras (4) 19,40 14, 70 29,50 13,80 29,00 19,30
- -

IOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

fonte: FtJNDA.ÇÃO INSTITU'IOBRASILEIRODEGECGRAFIAE ESTATISTICA.Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1970 e 1975.

(1) O i tem salário foi acrescido das despesas com serviços de enprei tada.
(2) Insurros de origem externa incluem adubos e corre ti vos, serrentes e mudas, inseticidas

e fungicidas, rredicarrentos para animais e combustíveis derivados do petrõleo.
(3) canbustí veis obtidos no próprio rreio.
(4) f) item 9!ltt;~ DeS!?€!sas é igual à diminuição de combustíveis cons1.UtÚOOSdeste total ,

ftiàis ~tos e t.a}(aS é al.írrentaçâo para os anírra í.s , Em 1970 incluía o i tem Trans-

EQ;;~~,ãq,
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TABELA6

ESTRUTURADE DESPESASNOSMUNIClpIOS EM 1970 e 1975

CULTURADA MANDIOCA

DESPESAS (em %) Santo Antônio do Içá (AM) Cedra1 (MA)

1970 1975 1970 1975

Remuneração

- Salários 9,40 30,90 33,20 32,70
- QLota-parte de paroaí ros 0,00 0,00 4,90 0,00

--- --~---

Arrendarrento 0,00 0,00 21,00 5,30
~- - - --- -~-- -- -------- .- <-

InsUITOS de Origem 9,20 11,20 14,50 16,00
Externa

r----

InSUITOSde; Origem 20,00 15,50 1l,10 7,00
l\grícola

Juros e Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00
Bancárias

TranSPJrte da Produçâo - 1,80 - 17,70

OUtras 61,40 40,60 15,30 21,30

'IOIAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃOmsrmno BRASILEIro DE GECX;RAFIAE ESTATIsTICA. Censo Agríro1a.

Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



'1Atit.J.,f\ I

ESTRUTURADE DESPESASNOSMUNICÍPIOS Dl 1970 e 1975
rnLTURA 00 FEIJÃO E 00 MTIRO

DESPESAS(em %) Barão de Antonina (SP) Barra do Jacaré (PR) Tavares (PB) Irecê (BA)
! 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975

Remuneração

- Salários 7,20 13,60 21,60 23,80 39,40 25,30 81,00 55,80
- QLnta-pa.rte de parceiros 1,50 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 1,80

I .
I

Arrendarrento I 17,50 30,20 47,10 19,40 0,00 15,40 1,20 0,00
I
i

I
,

Insurros de Origen 16,10 40,70 11,10 38,50 17,70 21,00 7,30 16,50I
i

I I
Externa I

i

5.ool
I

Insurros de Origeo i 2,40 2,40 0,00 16,70 14,701 1,70 2,80I

I
, Agrírola I If

I
,

I I
, Juros e D2spesas

I
1,90 4,30 4,60 5,70 2,90 1,40 3,90 8,00

I Bancárias
I

I II Tran5fOrte da prcdução - 0,00 - 2,30 - 2,40 - 0,00! I,
I
I Outras 50,80 8,80 13,20 10,30 11,70 19,80 4,90 15,10

'IUI'AL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: F!.JNDAÇÃO INSTITUIO BRASILEIRJ DE GOCGRAFIAE FSTI\T1srrCA. Censo Agrírola. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.
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TABEIA 8

DESPESAS: RElAÇÃOSAIÁRIOS/QUJI'A-PARTE DE PARCEIROS

E INSUM)S DE ORIGEHEXTERNA!INSUM)SDE ORIGEMINTERNA (1970 e 1975)

BRASIL, REGIÕES SAIÃRIOSjQ.P.P. (1) LO. E. /1.0. A. (2)
E MUNICIPIOS 1970 1975 1970 1975

Brasil 8,20(~) 8,80 6,70(4) 9,20

Região NJrte 25,60 - 1,30 2,30

Região lbrdeste 15,60 16,00 2,30 3,60

Região Sudeste 6,00 8,20 13,20 24,80

Região Sul 14,90 7,00 7,40 16,00

Região Cent.ro-Oest.e 5,50 13,80 6,10 20,40
---- ------- -- ._- -- - --

Santa Vi tária do

Palmar 1l,90 7,00 19,20 -
_._-

Santa Luzia - - 1,10 0,90

Barra do Bugres - - 4,10 6,70
--_._- ------ .-t---- .. - -

Santo Antônio do Içá - - 0,50 O,70

Cedral 6,80 - 1,30 2,30

Barão de Antonina 4,80 - 3,20 17,00

Barra do Jacaré - - 4,70 -
----- ----- --_._-- --

Tavares 3,40 - 1,10 1,40
------ ---_._- _.

lrere - 31,00 4,30 5,90
_.

Fonte: FUNDAÇÃOINSTlTU'ID BRASilEIRO DE GECX:;RAFIA.E ESTATIsTlCA.

Censo Agrícola. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.
(1) Q.P.P. = Qoota-parte de parceiros.
(2) I.O.EjI.O.A = Insuros de origem externa/Lnsinros de origem agrícola.
(3) cálculo: Remuneraçã, ~rial/Q.P.P = 34,60/4,20 = 8,20
(4) Cálculo: I.O.E/I.O.A = 23,30/3,50 ~.6,70
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TABELA 9

VARJAÇNJ PERCENTUAL DE ITENS DE DESPESAS NA POODuçlíD ENTRE 1970 E 1975(*)

EH 'I'ERM)S REAIS

- --- - - - - - - -- ---- -- - -- --
BRASIL E REGICES 'fRZUWJ-lO INSur.üS ARRENDAMEN'lD 'larAL DAE

SAI.ÃR1os Q.P.P. LO.E. LO.A. DESPESAS

Brasil 93,00 62,20 177,40 35,40 117, 70 132,20
----

Região Norte 179,10 11,00 172,80 52,40 22,40 141,30
- - - ---- 1--------- --- --- ------- - -- -~------ . -

Reg.i,.ãoNordeste 89,00 83,50 152,00 48,20 73,20 97,20

Região Sudeste 74,50 26,10 155,60 14,00 84,90 107,80
r--

Região Sul 103,60 336,10 209,90 35,90 153,20 177,80
-- - --- ------

I Região Centro-Qeste 153,20 1,20 458,~0 39,90 142,10 183,80

Fonte: FUNDAÇÃOINSTlTU'IDBRASILEIRO DE GECX;RAF'IA E ESTATíSTICA.Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1970 e 1975.

(*) Valores oorrigidos pelo Indí.ce ~ral de Preços (IGP), de acordo com a publicação

Conjuntura Eoonôrnica, FGV, oonsiderando 1977 a::lITD ano-base.

Exemplo: 1975 - 49,6333 1970 - 18,5953

cálculo: [(49,6333/18,5953) x total de despesas em 1970J. Posteriorrrente, total de

despesas em 1975/tota1 de despesas em 1970.



Pl\RTICIPAÇÃOPERCENTUALDAS ClJLTURASTEMPORARIAsE DASCULTURAS

EH ESTUOONO VAlDR TOrAL DA PRODLÇi'DNJS MUNICIpIOS EM 1970 e 1975

MUNICípIOS Arroz em Casca Feijão em Grão Mandioca Milho em Grão Participação 'Ibta1 das

Cul turas ~rárias--
!1970 1975 1970 1975 I 1970 1975 1970 1975 1970 1975

Santa Vitória do Palmar (RS) 51,84 80,90
,

j 53,42 82,10- - - - - -i
Santa Luzia (MA) 58,74 66,24 - ! - I - - - - 80(00 79,50

Barra do Bugres (r-fi') 54,50 47 .•50 I
i

76,40 63,70- - ! - - - -
i
I

Santo Antônio do Içá (AM) - - - I - I 41,53 93,00 - - 49,86 93,70
,

Cedral (MA) - - - I - 73,40 67,40 - - 83,80 74,60
I : I---

Barão de Antonina (SP) (*) I

84150- - 40,38 72,00 1 - - 27,10 6,80 74,00

Barra do Jacaré (PR) (*) - - 42,90 , - I - - 44,60 13,60 91,10 178,50i-

32,34156090
iTavares (PB) (*) - - I - - 2,20 23,00 59,80 81,30

Irecê (BA.) (*) - - 70,00 i 39,60 - - 16,80 20,00 89,30 73,60

Fonte: F1JNDAÇÃOINSTI'lUlD BRASilEIRO DE GECGRAFIAE ESTATíSTICA. Censo Agrícx:>la. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.

(*) No caso das culturas do milho e do feijão, os municípios foram selecionados, obedecendo ao critério de essas culturas
CXJrresponderem a no rníni.rro 70% da produção do município.



TABErA 11

CDNDIÇÃO 00 POODU'IDR, SF.GUNOOA CIASSE E O GtNERo DA

ATIVIDADE ED)trnICA, NO PER!ooo DE 1970 A 1975, 00 BRASIL

VARIAçNJ PERCENTUALDA li.REA (ha)

CIASSE E ~ DA ATIVIDADE ECOtrnICA PROPRIErARIO ARRENDATmO PARCEIRO CCUPANTE
-

café em Coco (1,30) (47,40) (49,20) (24,80)
- --------- --- - - - -- -- -- -- ------- ----- -

Arroz em Casca 26,30 I 5,30 15,60 25,40
------ --- -

Cana-de-Açúcar (8,10 ) 3,20 (48,50) (31,00)
- - ---_._--- --- --- - ---- -- - ----- ----- - -

i

Feijão em Grão (9,90) (22,10) (41,00)
I

(14,00)
I I
- --- --- - --- --_.- .._._------ ------- I

I
Mandioca (9 r 20) (47,60) (62,60) I 7,30

-_.- -- I
I

Milho em Grão (20,10) (34,90) (29,50 )
I

(20,10)
- --- ._-- ------ _._-----. -

Soja em Grão 392,50 526,50 171,80 169,20

Tricp em Grão (85,00) (84,50) (84,10) (86,30 )

Pecuária 21,00 (28,80) (45,00) 11,20

Fonte: F'lJNIll\ÇÃO INSTITUro BRASILEIro DE GEXX:;RAFIAE ESTATíSTICA. Censo Agrí 001a •

Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



'IMELA 12 79

mNDlÇÃO 00 PRODlJfOR, SEGUNOO A CLASSE E O GtNERo DA

ATIVIDADE ECDNl>MlCA, NO PERIoDO DE 1970 A 1975, NO AMAZONAS

VMliAÇÃO PERCEN'IUALEM ÁREA (ha)

CLl\SSE E ~ DA PROPRI'
,

ATIVIDADE ECD~CA

Café em Com 169,50
------ - -----

Arroz em casca 638,30
--------- -- . -

Cana-de-acúcar (75 r 70~
.- - --

Feijão em Grão 491,50
-- f------ --

MandiCXXl 137,90
------- - - - --- _.-

Milho em Grão (61,40)

Soja em Grão -

Trigo em Grão -
-_.~------

Pecuária 1.391,10
.__ .'---

ETÁRIO ARRENDATÂRIO OCUPAI\ITEPARCEIRO

526,50
--------- .

376,20
----

(70,20)_I (13,20) 823,80

(36,30 ) 107,50 40,50
.... ------ --- ----"-----

(75,10) 29,70

(47,50)(98, 80)

Fonte: FUNDAÇÃO INSTI'IUID BRASIlEIro DE GEOGRAFIA E ESTATIsTICA. Censo

Agrícola. Rio de Janeiro, 1970 a 1975.
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Tl\J3EIA 13

CONDIÇÃO [X) POOOU'IDR, SEGUNOO A CLASSE E O ~ DA

ATIVIDADE EOJNl:tlICA, NO PERIOro DE 1970 A 1975, NO PARÂ

Vl'J.UAçNJ PERCI.::N'IUl\L m N~l::J\ (ha)

----- ---------- -- --
CLASSE E GrNERo DA. PROPRIETÁRIO ARRENDATÁRIO PARCEIRO OCUPAf\!rE

ATIVIDADEECONCMrCA

- - .- - _.- -- -- ---

Café em Coco 1.498!50 - - 34,00
_. __ o ..- _.- .~ --- --- - ----

Arroz em Casca 204,90 (57,20) 224,40 230,50
r-.------- -- - - .. -- - •..~--- - ..- ._-- -_ ..- . -. -

Cana-d:::!-açúcar 44,70 (82,60) (21,00) 75,40
f------.--.- - .._-- ._--- ------_.-- - ----- ----- --_._- -~---- _ ..

Feijão em Grão (24,30) 16,70 26,00 83150

Mandioca 25,50 (12 r 40) (58,20) 45,50
r---- --------_. ------- _.----- _._-_.- --_.

Milho em Grão 9 r 70 (71,~O) 13,10 20l,40
-_ .. C---'

Soja em Grão - - - -
. ----.----- -------- --

Trigo em Grão - - - -
._~-

Pecuária 55,00 (68,00) (5,40) 107,50

Fonte: FUNDAÇÃO INSTI'IUIO BRASilEIRO DE GEXJGRAFIAE ESTATISTICA. Censo

Agrioola. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



TABEIA 14
81

CONDIÇÃO [X) PRODUIDR, SEGUNOOA ClASSE E O GOOOO DA

ATIVIDi\DE ECONOOCA, NO PERIO[X) DE 1970 F. 1975, EM mIÁS

VMUAÇÃO PERCEN'I'UALDA ÂREA (ha)

ClASSE E c;t;NERO DA PROPRIETÃRIO ARRENDATÁRIO PARCEIRO OCUPANTE

ATIVI])M)E ECON'»lIG\

café em Cooo 490,90 40,40 (92,80) (75,20 )
f---- --~- -- i----

Arroz em casca (8,30 ) (21,10) 42,20 2,20

-- --- .." ~_._- ---- -- -- . _ .. ---- -------- --
Cana-re-açúcar (59,90) 55,80 - (69,10)

1------- - _ .•.- - -- - - --- .-.. - - --- -

Feijão em Grão 29,90 52,70 112,40 32,00

----~ ~--- ---------- -- . ---- .. _--- ---

M3.ndioca 48,90 (18,20) (76,30) (27,60)

Milho em Grão
O~~I_~~~~80

162,10 (21,80)

ISoja em Grão 396,30 3.070,10 - 122,60

Trigo em Grão - - - -

Pecuária 43,30 14,50 48,20 I 75,50

Fonte: FUNDAÇÃOINSTITrJID BRASilEIro DE GEX:X;RAFIAE ESTATIsTICA. Censo

Agríro1a. Rio de Janeiro, 1970 a 1975.



TAnEIA 15

CONDIÇÃO DJ PRODUIOR, SEGUNOO A ClASSE E O ~ DA

ATIVIDADE ECO~MICA, NO PERlODJ DE 1970 A 1975, EM sÃO PAUlO

VARlAçNJ PERCENTUALDA ARFA (ha)

8~

ClASSE E ~ DA

ATIVIlY-\DE ECUÓ1IC..A

Café em CQ<x:)

ProPRIETÁRIO ARRENDATAAIO

(2 r 30)

PARCEIro OCUPANTE

(32,30) (24,60 )
~------------I----------t--------._--+--------+-----~

Arroz em Casca (18,80)

Cana-de-açúcar

Feijão em Grão

7,30

140,50

(29,80)

53,70 (6 r 70)

(18,30)

89,10

144,10 83,20 117,30
~---------4--------------------+---------~---'-----~

M3ndioca (54,60) (49,10)
1--------------- -- -------------+------- ----o. ---o. -------.--

Milho em Grão (39,6D) (20 r 60) (46,10)

I---------------+-- --- -----f--------------- -----------1------- --

Soja em Grão

Trigo em Grão

324,80

(O ,50)

Pecuária 22,80

891,40 26238,70

(33,70) (49,50)

(26,50)

Fonte: FUNlll'I..çÃO INSTI'IUIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIsTICA. Censo

Agrícola. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



TAI3EIA 16 83

CDNDIÇÃO 00 PIDDuroR, SEGUNJX)A CLASSE E O ~DA

ATIVIDADE EQ)~CA, NO PERlOOO DE 1970 A 1975, NO PAAANÂ

VAA1AçNJ PERCEN'IUAL EM AAEA (ha)

CIASSE E GtNERO DA ProPRIETÂRIO AR:RENDATÁRIO PARCEIRO OCUPANTE

ATIVIDADE ECD~CA

café em Coco (7.00 ) (49 rIO) (55,40) (36,50 )
-- ---_.,- ------ ~---

Arroz em casca 116, 70 43,00 64,60 34,80
-- -- --- - - - - -- - - ------ ,-

Cana-de-açúcar 21r6O 21,70 (O,90) (73,70)
---- - ._~ - ---- ----- ---- - ------ -------- --- -

I
Feijão em Grão (25,10) (44r20) (42,50 ) (35,90)

--- - _ .. -_._------ ---- --- -----

Mandioca (43,80 ) 28,40 (41,60) (14,60)
1--- - - - --- - - - _.-.....-- -- --- ---- -------- -- --

Milho em Grão (16,40) (28,90) (20,40) (34,40)

----'--- --------- -----

Soja em Grão 746,80 613,?O 186,60 211,60

-- ----- ----

Trigo em Grão (70,40) (56,10 ) (45,60) (84,20)
._-- - - - - ------ - -- - - -- --.------ -- ----

Pecuária 1r8O (41,20 ) (63,50 ) (48,90)

Fonte: FUNDAÇÃo INSTITUID BRASIlEIRO DE GECX;RAFIAE ESTATIsTICA. Censo

AgríCOla. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



TABELA 17 84

<nIDlÇÃO 00 PffiDUIDR, SEGUNJX)A CLASSE E O ~ DA ATIVIDADE

ECDIDMICA, NO pERIooo DE 1970 A 1975, NO RIO GRANDE00 SUL

VARIAÇÃO PERCEN'IUAL EM J\REA (ha)

CIASSE E ~O DA PROPRIETÂRIO ARRENDATAAIO PARCEIRO OCUPANTE

ATIVIDADE EOJL\ÚMICA

Café em Com 214,30 - - -
- - --(8~~;)-1 --

Arroz em Casca 14,56 8,60 (17,70)
:

--- -- ----- ------ I-------r

I
I

Cana-de-açúcar (38,80) (74,30) (78,90) (54,60) I
--I---

Feijão em Grão (55,60) (76,10) (62,00) I (59,90) I
I

M:mdioca (54,20) (67 r 30) (66,30) (44,80)
,

Milho em Grão (33,30) (50,50) (36,10) (43,60) I
I

I
ISoja em Grão 306,10 451,90 136,60 101,20

I

Trigo em Grão (86,20) ~30)
(85,50) (86,60)

Pecuária (1,60) i (29,00) (21] 70) (39,20)

Fonte: FUNDAÇÃO INSTITlJIO BRASILElIU DE GEX:X;RAFIAE ESTATIsTlCA. Censo

Agrím1a. Rio de Janeiro, 1970 e 1975.



'ITillELA 18

DESTINO DA PRODlÇÃO L'OS PRINCIPAIS PRODUIDS I.l1\S

lAWURAS 'ID1IDRÂRIAS, NQ ANO DE 1975, NQ BRASIL

VlIRIAÇÃO PERCENTUAL

DESITOO ARROZ EM CPS::A FEIJÃO E1v1000 MIIRO EM GRÃO Ml\NDIOCA

Consumicb no 9,00 20,00 35,00 63,00

Estabe1ecirrEnto

---- ------ ----
Entregue ~

1°1°° 2,00 2,70 °TOOa
I

Cooperati va

--------. - -- ._. - - .. - -- ~ - -- -- .. - . - ._. - ----- - --- ---- --f------- ----

Entregue a 18rOO 0,00 4,30 19}50

Indústria
f----------- - -- - -- - - - -- .. - . - -- - -------

Entregue a 60,00 71,00 51rOO 14,80

Int.ernediário

---- -- -- ------------- ----- -

Venda Direta 3 00 77°° 7,00 2,70,
ao Consumicbr

---------- --
Sem ~claração 0,00 0,00 0,00 °1°°

- --_._-- -

'IOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃOINSTITUID BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIsTlCA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1975.
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Tl\BELA 19

DESTIOO DAPRJm.çÃo ros PRINCIPAIS PRJDUIDS DAS

IA\UJRAS 'ffiMPORÂRIAS, NO NiJ DE 1975, NO AMAZONAS

VARJAÇNJ PERCEN'IUAL

DEsrIOO MANDIOCA
f.--------.--- ~. --

Consumí.dono 100,00

Estabelec.irrento
1----- --

Ent.reque à 0,00

CcxJperati va
------------- - .

Entregoo à 0,00

Indústria
- - __.__.____ ---I-

Entregue a 0,00

Interrrediário
-----f-

Venda Direta ao 0,00

ConsumiCbr

SemDeclaração 0,00

'IDTAL 100,00

Fonte: FUNDAÇÃO INSTI'IUID BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIsTlCA. Censo

Agrioola. Rio de Janeiro, 1975.
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TABELA 20

DESTINJ DA PRODUÇÃO OOS PRINCIPAIS PRJDUIOS DAS

IAWURAS TEMPORÁRIAS, 00 ANO DE 1975, NJ MARANHÃO

VARIAÇÃOPERCENTUAL

DESTIOO ARROZ EM CASCA FEI,JÃO EM mÃO MILHO EM GRÃo MANDIOCA
---

Consumido no 15,°° 41,00 32,00 30,00

Estabelecinento

--~--- .__ .-- - - --_._-- ---- ~-- -_._.---- -- --- --_.- _.~--- -

Entregue à °7°° 0,00 0,00 0,00

CcxJperativa

------
Entregue à 2,00 0,00 0,00 66,00

Indústria

-- -

EntreglE a 83,00 57,00 66,00 0,00

Interrrediário I
----

Venda Direta ao 0,00 2,00 2,00 47°°
Consumicbr

-- ---- --

pem Leclaração °TOO 0,00 0,00 0,00

'IDI'AL 100,00 100,00 10°7°° 100,00
-

fonte: FUNDAÇÃo INSTI'IUro BRASILEIRO DE GEDGRAFIA E ESTATlsTICA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1975.
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Tl\DEU\ 21

DESTINJ DA PRODlÇÃO tos PRINCIPAIS PRODU'IDSDAS

IAVOURAS TE1-1PORÂRIAS,NJ AOO DE 1975, EM ('.DIÂS

VMaAÇÃO PERCEN'IUAL

DFSTIro ARROZEM CASCA FEIJÃO Er-1GRÃo MILHO EM GRÃO MANDIoc.A

Consumido no 5,40 10,90 19,20 71,00

Estabe1ecirrento

Entregue à 1,60 0,00 2,20 0,00
!

Cooperativa I
I

-- --- - -- _.

Entregue à 7,00 1,50 5,50 1,10

Indústria I

I

!

Entregue a 83,00 82,20 69,20 j 18,00

Internediário
I

Venda Direta 3,00 5,40 3,90 I 9,90

ao Consumidor I
I

Sem Decl.araçâo 0,00 0,00 0,00 0,00

'TOTAL 100,00 100,00 1°°7°0 100,00

Fonte: FUNm.çÃO INSTI'IUID BRASILEIro DE ~IA E FSTATISTlCA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1975.



TABEIA 22 89

tesmo DA ProDlÇÃO tos PRINCIPAIS PRODUIDS DAS

LAVOURAS TEMK>RÂRIAS, NJ AN) DE 1975, EM MINAS GERAIS

FEIJÃO GRÃo ~ MIlID lli GRÃODESl'INO ARROZ EM CASCA EM
- ------ ~-----

Ml\NDICCA

1------------ - ------ --~------ -~~----_.- - - - - --- --

Consumido 00 19,80 25,40 36,70 59,30

Estabe.lec.írren to
_._.~----- -------_. --- ~-- -~-- _.~---- .._ .._- ---- -_.._-

EntregtC ~ 0,00 1,70 0,00 °r()Oa

Coo};:€rativa

---------- --------- -I-- ~-

Jilltre a 17,00 0,00 3,70 U,20que

:rndústria

-- ---------- ---_ .._--_. -- ..... ---- 1---- ------ ----- ----

Entregue a 58,10 63,10 48,60 19,50

Intenrediário
-f-------

Venda direta ao 5,10 10,80 11,00 9,00

Consumidor
-- 4 __ • --

Sem Declaração 0,00 0,00 0,00 0,00
._--_ .._....----~-- -- --- --- -

'fOI'AL 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: ~ÇÃO INS'l'I'lU'10 BRASll..ElOO DE GEXX;RAFIAE EsrATIsTlCA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro I 1975.



TABl::M 23
90

DESTIN) DA PROD~O [X)S PRINCIPAIS PRODuroS DAS

LAVOURASTI!-1PORÂRIAS, 00 ANO DE 1975, EM sÃO PAUlD

VAAIAçNJ PERCENTUAL

DESTIN) ARROZ EM CM::I:A FEIJÃO EM GRÃo MILHO EM GRÃo MANDIOCA

Conslllllido :00 3,00 8,50 15,20 -

Estabelecirrento
..- ~._.

Entregue ~ 2,60 0,00 3,70a -

Coope ra ti va

.- --- -_ .. -- - -- ------' ._-1---- -.

Entregue
~ 35,60 1,50 14,30a -

Indústria

._- ..- ------- ---- _._---. __ ....... , - _ .. ._ .. -- -- _._----_. 1------- .----

Entregue a 55,10 82,50 57,00 -

Intemediário
I

._----- ---i-----
!

Venda Direta ao 3,70 7,50 9,80 -

Consumidor

Sem ~claração 0,00 0,00 0,00 -

- -

'lOTAL 100,00 100,00 100,00 -

Fonte: Ft.JNIlAÇ$D INsrlTUIO BRASTI..EIRO DE GEDGRAFIA E EsrATIsrlCA. Censo Agríoola.

Rio de Janeiro, 1975.



TABElA 24 91

DESTINJ DA PRODUÇÃO 005 PRIN2IPAI5 PRODuros DAS

LAVOURAS TEMPORÂRIAS, ro ANO DE 1975, so PARANÁ

VMUAÇÃO PERCENTUAL

DESTINO ARROZ EM CAfI::A FEIJÃO EM GRÃo MII1D EM GRÃO MANDloc..A

Const.mlicb no 12,60 9,20 23,80 81,70

Estabelecirrento I
--- ~-

Entregue à 9,80 1,80 2,80 0,00

Cooper'at.í.va
I_._---

I
~--------- ------ -

IEntregue à 11,60 0,00 3,30 8,70

Indústria
-- .~---- ~_.. _ .. _.- --- ._------ ---- -~- ----- --- -------- -

I;iltregue a 63,70 86,70 66,70 7,80

Intenrediário

Venda Direta ao 2,30 2,30 3,40 I 1,80

Const.mlidor

sem ~claração 0,00 0,00 0,00 0,00

'KYl'AL 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FlJNIll\ÇÃO INSTlTUID BRASllEIRJ DE GECGRAFIA E ESI'ATIsrlCA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1975.



Tl\DEIA 25
92

DESTINJ DA POODl.ÇÃO ros POODU'IDS DAS LAVOURAS

Til1PORÂRIAS, NJ ANJ DE 1975, ID RIO GRANDEIX) SUL

VAAIAÇÃOPERCENTUAL

DEsrINJ ARROZ EM CA.SCA FEIJÃO EM GRÃo MILHO EM GRÃO MANDIOCA

Consumido no 3,90 - 64,70 91,60

Estabelecimento

Entregue à 27,90 - 3,70 0,00

Coq:lerati va

Entregue à 30,00 - 1,40 0,00

Indústria

Entregue a 36,30 I - 25,20 I 3,90
I

InterIrediário I
Venda Direta ao 1,90 - 5,00 4,50

Consumidor
I

Sem D=c1aração 0,00 - 0,00 0,00

'lOTAL 100,00 - 100,00 100,00

Fonte: FlJNDAÇÃO INSTITlJIO BRASILEIro DE GEXX;RAFIAE ESTATISTICA. Censo Agríro1a.

Rio de Janeiro, 1975.



VMliAÇÃDPERCTh""IUALNJS GRUPOSDE ÁREA 'IarAL NJS ESTADJS, NJS PERIoros DE 1970 e 1975

GRUPOSDE ÁREA AH.i\ZONAS !lARANHÃO r-~TO GROSSO PARANÂ R. G. IX) SUL

'ICYI'AL (ha) 1970 \ 1975 1970 1975 1970 1975 1970 I 1975 1970 1975

M:mos de 10 3,00 3,30 5,60 5,80 0,00 0,00 10,60 I 8,20 3,60 4,00

I I

la a menos de 100 23,60 12,50 10,20
\

11,60 2,70 2, 70 41,70 37,40 I 32,30 I 31,50
I ,

• I I

59,10 I 11,10 1
i

100 a menos de 1000 42,40 41,30 11,60 10,30 28,90 32,40 35,20 36,50 II ! I

I II I

37,50 I1000 a menos de 10000 6,50 I . 9,60 i 33,00 30,00 31,50 15,60 17,80 27,40 28,00
I i

I
,

63, 5O r 4 , 30 I I I
t

I

4,20 I10000 a mais I 7,80 I 8,30 55,70 I 55,50 3,00 I 1,50 0,00
I

i i
I !

100,00 1100,00 1100,00'IUrAL. 100,00 1100,00 1100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: FUNDAÇÃOINSTI'IUro BRASIlEIRO DE GEX)GRAFIAE ESTAT1sTICA. Censo Agríoo1a. Rio de Janeirc, 1970 e 1975.



APOOlCE IX) CAPt'T'UIO 3
94

'l'ABElA 27

ca1PARAÇÃOENTREA EVOLu:;ÃO00 RENDIMENIO, IX) CUS'ID DE

ProDlÇÃO E DA RENTABILIDADEPORÂREA, DA AGRICULTURA

NAS DIVERSASREGIÕESDO BRASIL, N:JS PERl':ODOSDE 1970,
1975 E 1980

/J.NJ RENDIMENTD CUS'ID DE PRODlÇÃO(2 ) RENTABILIDADE(3)

1970 (1) 100 100 100
_.

1975 112 615 413

1980 173 8.200 1.767.-
Fbnte: FUNDAÇÃOINSTITU'ID BRASILEIro DE GEDGHAFIAE ESTATIsTICA. Censo Agrícola.

Rio de Janeiro, 1970, 1975 e 1980.

(1) 1970 = 100
(2) O custo de produçáo representa o sonatório de al.qimas despesas, tais CúHD: sa-

lários, quota-parte de parceiros, arrendarrento de terras, adubos e correU vos,

serrentes e mudas, inseticidas e funqí.cí.das , rações, medicarrentos, serviços de

enpreitada, juros c despesas bancárias, Inpoatos e taxas, combustíveis e ener-

gia elétrica.

(3) Rentabilidade = valor da produção - custo de produção/área plantada.



TABEIA Lij

E\.QLLÇÃO to RENDIBEt,."IDMt:DIO DAS PRINCIPAIS CUL'IURAS, NJS PER.!Oros DE 1970, 1975 E 1980, N) BRASIL

----
RENDIMENID~1t::DIO kg;'ha ~

ANO ALGJON:> EM ARroZ Er1 CANA-DE- CACAUEM c..AFt f1.1 FEIJN:> EM MANDIOCA t-ITLHOEl1 SOJA El-1 'IRICD EM.

I CARa;O CASCA. AçOcAR ~A CIXD GRÃO GRÃO GRÃO GEWJ

\

I
1970 849 1.222 39.970 446 697 372 8.439 1.197 862 926

i

1975 I 923 1. 333 I 42.979 659 ! 1.104 410 8.929 1.335 1.542 679
1 ! I I
I I I1980 I 1.159 1.361 51. 980 719 874 I 381 7.486 1.450 1.615 897
i i

Fonte: FUKDAÇÃOINSITTl,'ro BRASilEIro DE -GECX:;RAFIAE ESTATISTlCA.. Censo Agrícola. Rio de Janeiro, 1970, 1975 e 1980.



TABEIA 29 96

AGIDPECUÃRIA: PREçoS RECEBIroS PEWS AGRICUL'IDRES E :íNDICEGERAL DE PREÇOS
NO pERIom DE 1970 A 1982 (!ndices Agregados)

--
ANO IAWURAS PIDDUIDS AGROPECUÂRIA I.G.P

ANIMAIS

1970(*) 100,0 100,0 100,0 100,0
--- ----- ._-- ---- _.~------ --- --
1971 128,4 126,7 126,8 120,4

1972 154,1 160,3 157,3 140,9

1973 216,2 224,0 220,7 162,4

1974 291,9 329,5 313,4 208,6

1975 400,0 384,2 390,2 266,7
.

1976 741,9 406,8 586,6 376,9

1977 1.351,4 684,9 1.219,5 537,6

1978 1.486,5 1.043,8 1.428,O 745,7
-

1979 2.079,7 1.924,O 2.139,0 1.147,8

1980 4.045,9 3.507,5 4.090,2 2.298,4
-~._---

1981 6.887,8 5.780,8 6.898,8 4.824,2

1982 11.499,0 10.059,8 11.734,9 9.430,9

Fonte; (X)NJUNTURA E(X)NOOCA, Rio de Janeiro I vários nÚITeros.

(*) 1970 = 100



TABElA 30
PREÇOS RECCBlmS PElDS AGRICUL1D ~S '.j()S DI\lE~ :SC'TAroS E íNDICE GERAL DE P~gçoS NO pE.Rlom DE 1970 l\. 1982

ANO ~. PERNAMBU::::O i i'1INAS ESPfRI'ID sJí.D PAUlD PARANÁ I SAt'1I'A RIO GRAtlPE I I.G.P
GERAIS SANID I CATARDJA roSBL 0.1 (1)

1970(2) 100,0 100,00 ; 100,0 100,0 100,0 I 100.0 100,0 I 100,0100,00 I

1971 131,6 134,4 127,3 123,8 125,5 125,9 108.4 126,1 120,4
I

I
I

154, O I I I1972 147,4 154,9 158,6
I

162,3 158,6 i 164, 7 172,8 I 140,9I I
I I I1973 199,2 215,6 I 219,2 231, 7 I 236,8 I 224,1 212,6 246, 7 162,2I !

I I

I
I - I I1974 315.0 313,1 i 314,1 319, O I 298,1 322,4 313,4 339,1 I 208,6I

!I I
I I I I I1975 i 360,9 371,3

t 395,9 398,4 384,9 441,4 I 401, 7 389,1 266, 7
I I

1976 556,4 559,0 ! 551,5 I 717,5 627,4 696,6 573,9 548,9 I 376,9,
II I

I I I1977 I 751,9 819,7 I 1.010,1 i 1.587,3 943,4 I 1.724,1 I 840,3 1.086,9 537,6i .! I ! .
I I

I
i i I1978 921,8 I 1.081,1 L198, O 1.623,8 I 1.171,7 1.779,3 I 1.094,1 1.544,6 . 745,7I I i I Ii I i I

i I I
I 1.726,9 I1979 I 1.729,3 1.820,5 1.926,3 2.642,9 1. 799,1 2.415,5 2.288,00" 1.147,8

!

I
I

!1980 I 3.853,4 4.059,8 i 3.793,9 4.790,5 3.600,9 I 4.429,3 3.848,7 4.198,9 I 2.298,4I iI

1 I
I I I1981 7.579,7 8.012,3 i 6.353,5 7.117,5 6.242,5 6.967,2 6.686.5 7.117,4 i 4.824,2

1
1982 I I

,

! I11.126,4 12.897, 7 ' 11.284,1 12.967,4 I 10.260,3 12.239,3 11. 534, 1 11. 931, 6 9.430,9I

Fonte: CDNJUNTURA ECDNOOCA, Rio de Janeiro, vários nÚ'reros.

(1) Indice Geral de Preços - Disponibiliàa&= Interna

(2) 1970 = 100



PREçoS PACDS PELOS AGRICUL'IDRES :JOS DIVERSOS ESTAIDS E 1NDICE GERAL DE PREÇOS NO PER!Ooo DE 1970 A 1982

ANO CEAAA PERL"lA1'1BUCO r-rnJAS I ESP 1:RI'ID l SÃO PAUlD , PARANA SANTA RIO G.."RANDE I.G.P

GERAIS SA.\l'ID CATARINA 00 SUL D. I (1)1970(2) I 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0I

1971 131,9 i 120,0 112,6 117,9 120,3 113.7 113,7 115,9 I 120,4II I
I .1972 142, 7 136,3 129,3 142,0 I 147,2 137,4 137,3 148,5 140,9I

I1973 182,1 166, 7 153,3 243,0 I 183,7 173,3 164,7 189,4 162,2I
;1974 287,2 I 245,2 I 241,9 325,9 I 322,0 319,8 289,5 295,5 208,6

I
1975 I 406,8 353,3 307,8 439,3 ! 448,0 444,3 388,2 401,5 266, 7I I

I I I

I
I

I 1976
I

595, 7 r-5l9,3 417,4 I 6 0,9 566, 7 545,8 468,0 54.0,9 376,9I I

1977 I 854, 7 740,7 I' 598,8 892,9 813,0 763,4 653,6 757,6 537,6I i
I 1978 I 999,1 i 962,2 I 801,8 1.195,5 1.125,2 1.016,8 872,5 1.103, O 745,7I i

i I I I I1979 1.741,0 I 1.528,1 1.223,4 i 1.7_8,8 1. 763,4 1.552,7 1. 356,2 1.740,9 1.147,8I
I II

I
1980 I 4.146,2 3.351,1 I 2.665,9 I 3.651,8 3.944,7 3.542,7 2.925,5 3.805,3 2.298,4!! I •.

1981 9.068,4 7.585,2 I 5.538,~ 8.775,9 I 8.060,2 7.235,1 6.275,8 8.182,6 4.824,2
1982 15.162,1 13.874,5 10.396/9 I 15.641,1 I 14.317,2 12.974,1 11.638,9 14.512,5 9.430,9

Fonte: CXlNJllN'IURAECXJNOOCA, Rio de Janeiro, vários nímaros ,

(1) índice Cera1 de Preços - Disponibilidade Interna

(2) 1970 = 100



TABEIA 32

IA'vDURA: P~OS RECEBlms PEIDS AGRICUL'IDRES POR ALGUNS PffiDUIOS, NO pER10m DE 1970 A 1982

rumDÃO AMENDJIM ARroZ BANANA BATATA I CACAU CAFt; CANA-
ANO EM EM EM INGLESA EM -DE -

CAR::q) CASCA CASCA ccx::o -AçOcAR

1970 (1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-

1971 145,9 13~1 162,0 131,9 99,2 I 83,7 107,4 115,5
-

1972 161,5 144,1 203,1 151,5 151,9 127,9 135,2 135,2

1973 217,4 275,5 217,8 224,7 313,0 1 274,4 220,4 161,31
I

I 1 I

I 1974 ! 343,1 .304,9 344,8 309,3 308,4 418,6 290,7 I 228,2
!

I

I1975 366,0 406,9 548,5 496,9 324,4 . 374,4 403,7 356,3
i

i ,
! 1976 I 790,8 487,3 I 499,4 723,7 637,4 i 834,9 1.055,6 519,7
L-_

1977 917,4 980,4 613,5 1.030,9 763,4 I 2.325,6 1.851, 9 704,2I

1978 1.118,3 1. 390,2 1.078,5 1.580, 4 1.106,1 ! 2.330,2 1.622, 2 958,5
1 -

I
1979 1.711,9 1.742,2 1. 914,1 2.345,4 1.199,2 , 3.016,3 2.135,2 1.457,7,,

__ o

!1980 3.392,7 2.708,8 3.554",6 4.327 t 8 5.080,9 i 4.346,5 3.825,9 3.132,4
I 1

, I1981 6.424,8 7.573,5 5.715,3 9.000,0 7.742,0 ! 7.097,7 5.348,1 6.507,7

1982 10.655,6 9.545,2 12.603,6 17.450,6 8.978,6 I 10.319,3 10.641,4 12.284,2

Fonte: CX)NJUN'IURAEmNl.MICA. Rio de Janeiro, váraos nurreros.

(1) 1970 = 100



TABElA 33
o
o
r-l IA\UURi\: PREÇOS RECEBIDJS PEIDS AGRICUL'IORES POR ALGUNS

PRODUIDS E íNDICE GEAAL DE PREÇDS, NJ PERIam DE 1970 A 1982

I FlMJ I II (1)
MO FEIJÃO EH I I.AAANJA HANDICCA MILHO TRIOO I.G.P.

FOLHA i
!

I
I I

1970(2) 100,0 I 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0

I i I ; I1971 104,9 111,3 I 132,4 151,0 124,8 108,6 120,4

I
I

I I I1972 108,9 i 167,9 154,1 179,6 166,7 119,8 I 140,9

1973 274,0 I 217,9 i 185,1 210,2 219,4 ! 142,2 162,2 j!
1974 251,2 I 256,6 i 237,8 289,8 286,7 I 222,5 208,6

! I
I I

!1975 295,9 I 357,5 : 250.7 ! 432,7 381,2 324,1 266,7
I

I I
"I I

! I1976 I 721,9 I 588,7 I 395,9 I 1.024,5 533,3 411,8 376,9, ,
- -" - ---- I I1977 I 813, O I 943,4 675,7 2.040,8 I 606,1 534,8 I 537,61 I

I I I I.J \

I I
I I

I1978 739,0 1.441,5 918,9 2.408,2 I 1.055, 2 758,8 I 745,7I iI IJ

1979 1.298,4 I 1.829,2 I 1.301,4 2.814.3 1.740,0 1.019,8 I
1.147,8i

Li I

1980 I 4.718,7 I 2.962,3 2.064.9 5.238,8 I 3.576,4 1. 733, 7 I 2.298,4
I L I

1981 i 9.251,2 I 6.173,6 I 4.900,7 9.340,8 6.461,2 4.195,2 4.824,2I
I

1982 i 8. 721, 9 1

I 11.125,6 9.887,8 9.111,8 9.430,9114.918,2 9.482,8

•<

-

Fonte: CCNJUN'I'UAAEOJNLNICA,Rio de Janeiro, vários núrezos ,

(l) 1ndice Geral de Preços.

(2) 1970 = 100



TABELA 34
RElAÇÃO DE TR<XAS ENTRE AGRICULTURA E INDúSTRIA f\i() PER lOCO DE 1970 A 1982

Ai'10S CEARÂ PERNAMBUCO MINAS ESP!RI'ID SÃO PAUlD PARAN1\. SANTA RIO GRANDE
GERAIS SANIO CA'lARINA 00 SUL

1970(*) 100 100 100 100 100 100 100 100
1971 117 111 112 105 107 109 110 107

I1972 104 113 124 109 I 108 114 121 115
1973 110 127 142 120 122 127 130 I 128
1974 111 126 131 98 I 95 100 109 113:

1975 88 103 I 129 91 ! 86 91 104 96I

1976 94 I 107 132 120
I

107 127 123 100
I1977 88 110 169 179 169 227 130 I 141 iI II

1978 92 I 111 149 136 I 151 175 126 138
1979 101 118 158 154 124 157 127 131
1980 91 119 142 130 105 123 130 108
1981 85 105 117 I 84 I 88 98 109 87,
1982 74 93 108 82 89 93 99 81

Fonte: mNJUN'IURA ECDl'i'MICA,Rio de JOaneiro, vários nÚITeros.

(*) 1970 = 100



TABELA 35
N
C
.-! El'lPRt:STIMJSCO BN>.CO ro BRASIL E BZ\l'\COSCOMERCIAIS AO SE'IDR RURi\L, N:) PERIOCO DE 1970 A 1982 (Sa1Cb em Cr$ milhões)

- -- -- -~-~~---~-.---~
BANCO ro BRASIL BAl\illSffi'1ERCIAIS

(*) Ccrrercia- Coopera- Outros 'Ibta1 (*) Ccrrercia- Coopera- Outros 'Ibta1 'TOTALANO Produção produção
lização tivas

I
1ização tivas GEFAL

1970 4.642 1.243 176 - 6.061 I 3.133 1.123 - - 4.256 10.31
I

1971 7.901 2.627 620 - I 1 .148 ! 4.306 ! 1.668 434 - 6.408 17.55i
1972 12.512 2.166 939 I 15.617 I 5.680 2.473 668 - 8.821 24.43- I,

I

I I "1973 19.033 2.982 1.188 - 23.203 9.765 i 2.467 1.247 - 13.479 36.68
I I

1974 33.096 7.179 I 2.066 - I 42.341 i 14.451 4.316 1.810 - 20.577 62.91
I i I

59.997 8.203 I 3.748 -n948

i
23.762 I 6.800 2.578 - 33.140 105.08

I

I - 114 .753--'
! 44.258I 92.373 17.500 4.880 34.102 6.696 3.460 - 159.{U~

I I
I

--
1977 136.474 24.568 8.595 - 169.637 ! 43.241 9.803 4.655 - 57.699 227.33

I I
,

I I i I

I 1978 167.013 12.385 12.938 15.787 I 208.123 ! 47.502 7.366 3.747 3.271 61. 886 270.00
I I

I I
-- ~-

26.426 I ! 103.39911979 282.550 23.541
I

25.398

I
357.915 I 76.359 13.945 5.415 7.680 461.31

I ,
I 38.954 I I 1164.779, 1980 505.628 46.234 I 36.227 627.043 127.390 15.679 7.664 14.046 7-goi.82
I i I

I

I
I

1981 824.810 84.501 94.682 49.583 11. 053. 576 304.733 I 11.439 19.620 57.778 393.570 L447.14

1982 1.483.080 103.314 157.538 74.108 1. 818. 040 I 700.209 22.105 31,344 107.954 861.612l2.6~.~5

Fonte: OOIEI'IM IX) BANO) CENTRAL to BRASIL, Brasília, jan. 1971-1983.
(*) OJsteio e investirrento estão agrupados no item Producáo , seguindo a forma deapreserrtaçào destes dados pelo Banco Central

até 1978.



D
H

FtJNIX)S E PRC>GRAMAS!X) SISrEMA NACIONAL DE CRt:DI'ID RGRZ\L AavlThISTRAJX)S PEID BANffi CEl\""l'RAL 00 PER!oro DE 1970 A 1982 (Saldo em Cr$ milhÔ

FUNR~-I pOLO- PIDAGRO~- - POID- I PRClNABEM PRX1\L PROÂLCXX)L ProrERRA F.N.R.R ruDEPE! FUNDAG

! NORDESTE ~~~_~ ------4------f------+---------I-----+---- -r-: -+ _

_1_97_0_+---_72_._7_-'- - ~- - i - ~ -
1971 i· 72.6 - - I - - - - - 1.224,6 155,3

1972! - -: - I - - I - - 372,8 1.585,8 409,41 651,8

_1_97_3_+-\__ -_-+__ -_--t!__ I--~·--I-----1-ii------+-------t---8-3-5-,5-+----2.-7--5-9,-9-+-jl--70-0-,-8+-!1-3-9-9-,4--+--4-.6-9-5-,

I - i - ! - ! - I 1. 558,9 I 5.344,6 i 1.059, 71 888,6

605,5 2.058,

677,8 43,6 103,8
-~---~----+--------~-

897,

1974

3.019,

8.851.

19.081,_1_97_5_+1_._-__ +--_-__ .]. _4_8_,~_.'__------+_!1---.-- I 192,3 i - i 2.242,3 13.680,9 1.325,811.592.2

2,0: 504,0 - I 418,0 i 1.146,0 30,0 I 4.012.0 23.567,0 2.023,0 6.809,0
--~----~-----:----+----~-----~----~----+------~-----+---~---~-----

11/0 1.263,0 .__ - 11.223,0 ! 1. 754,0 1.509,0 i 4.538,0 29.346,0 I 2.507,0111.693,0

980 1 I I I I~ 104,0 240,0 t 1.849,0 I 1.870,0 I 5.611,0 5.005,0 32.528,0 2.284,0 13.661,0

i - -~43/0 I 236,0 400,0 i 2.803,0 11.746,0 11.700,0 5.723,0 42.297,0 : 4.073,013.347,0

_1_9_8_0--.J!'---~-~~---t--l~~i~~~ - ~ __ 611.0J_~~:6,~ _~501.0- - 34:87~,~--~4-;'-;;--f~ 62.175,0r8.1~6,O I 3.118,0
1981 II - 106.800,0 1.500,0 ~ 90.400,0 111.600,0 4.000,0

1982 _ - I - - - i 8.000,0 I 2.100,0 204.400,0 1.400.0 142.100,0 12.400,0 1.600,0

38.su, I1976

1977
I

1978 I
1979

53.844,1

53.250, I

72.768,1

123.033,(

229,.104.(

3í72. 000,(

Fonte: REIA'IÚRIO ANUAL. Banco Central do Brasil. Brasília, 1971-1983.
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TI\BEIA37
EWLUÇÃO IX)creorro SUBSIDIAOOJS.. AGROPECUARIA NO

PER!OIX)DE 1970 A 1982 (Saldo em Cr$ milhões)

ANO IMPLíCITO AO CRt::DlTO (1) EXPLIcITO AO CRt;DITO (2) TOTAL
--

1970 10.317 879,9 , 11.196,9
-

1971 17.556 2.058,0 19.614,0
---

I

I 1972 24.438 3.019,8I 27.457,8
I -- -_._~---- ---_._---_._------------ ----------
I

1973 36.682 4.695,6 41.377,6
-

1974 62.918 8.851,8 71.769,8
I 1975 105.088 19.081,9 124.169,9
-- ------ ---- __ o - -- - -- . - --- __ o -

1976 159.011 38.511,0 197.522,0

1977 227.336 53.844,0 281.180, O

1978 270.009 53.250,0 323.259,0

1979 461.314 72.768,0 534.082,0

1980 791.822 ~ 123.033,0 914.055,0
.- ---------_._------

1981 1.447.146

I

229.204,0 1.676.350,O

2.679.652 372.000,0 3.051.64~1982

Fontes: BOLETIM IX)BANCOCENTRALDO BRASIL, Brasília, jan. 1971-1983.
REIA'IÚRIOANUAL. Banco Central do Brasil. Brasília, 1971-1983.

(1) As taxas de juros cobradas nas operações de crédi.to rural são inferiores as cobra-

das no rrercado f.ínance í.ro.

(2) são programas de incentivo à agropecuária administrados pelo Banoo Central, tais

c:x:xro: Proálcool, Pólo-Nordeste e Proagro, através de recursos do Tesouro e exter-

nos, e com taxas de juros especiais.



TABELA 38
LI!
o
ri RECLRSOSREPASSADJSDJ BANCOCENTRALPARAO BANCOCOBRASIL, NOPER1oro DE 1970 A 1982 (Saldo em Cr$ milhões)

~- --" -- -- --
I3ANCOSCOMERCIAIS BANCO!X) BRASIL ~B Percentual de Enprés t.írrosr:~itoa

- EIepréstinos doANO EmpréstinDs Depôs.í.to a Multipli- ErrpréstinDs Mu1tipli- }\x: Subsidiados (2)(1) Banco do Brasil
Vista cador .í s ca cador à Agropecuária

1970 - 16.573 16.505 1,00 10.081 4.955
I

2,03 1,03 60 3.062

1971 25.099 21.920 1,15 22.605 6.305 I 3,59 2,44 49 7.538i,
1972 36.697 30. 731 : 1,19 30.603 9.698 I 3,16 1,97 51 9. 744

1973 50.984 44.525

I

1,15 46.425 14.907 I 3,11 1,96 50 14.609
! -
I 1974 71. 877 57.826 1,24 83.729 21.474 3,90 2,66 51 29.132I

I I,
II1975 106.055 83.356 I 1,-27 137.205 30.571 I 4,49 3,22 52 51.188I I

! 1976 157.328 111. 957 I 1,41 222.331 I 41.477 ! 5,36 3,95 52 85.194
I !

II 1977 237.964 152.366 1,56 I 332. 700 62.637 5,31 3,75 51 119.793!

1978 381. 973 218.541 ! 1,75 450.635 88.049
I

5,12 . 3,37 I 46 136.494,
Ii I

I

I
--~~--- t-

I

1979 666.672 376.617 ! 1, 77 742.086 145.880 5,09 3,32 48 232.474
I I

I I I1980 1.148.926 656.941 I 1,75 I 1.238.432 250.310 I 4,95 3,20 51 408.506 ,II

1981 2.447.165 1.075.273 2,28 I 2.08.}..211 493.992 I 4,21 1,93 51 I 486.236 !
I

íI

l1982 4.819.188 1. 810. 391 2,66 3.543.661 737.158 4,81 2,15 51 808.294

(1) ~B - ~ = multiplicador ôo Banco do Brasil - multiplicador õos bancos carerciais.

(2) Valores obtidos através da multiplicação dos depósitos a vista do Banco do Brasil pelo diferencial entre o multiplicador

do Banco do Brasil e dos bancos a:::rrerciais, resultado que foi multiplicado pelo percentual dos anpréstinos totais do Ban-

00 do Brasil pertencente à agropecuária. Na verdade, estes recursos estão incluídos nos relatórios do Banco Central CXlITO

recursos próprios do Banco d:J Brasil, ma.s devem ser acrescidos na conta de repasses do BanCOCentral para o Banco do Bra-

sil em detrirren to dos recursos oróorios destes. (Vide tabela 37.)



TABEIA 39
\,C

o
ri ORIGEM [X) SUBsIDIO IMPL1CI'ID APLICAOO NO SISTEMA.NACIONAL DE

CRt:DI'ID RURAL, NO PERlO[X) DE 1970 a 1982 (Saldo em Cr$ milhôes)

-~
ANO REPASSESJX) RECURSOSPOOPRIOS RECURSOS[l2\

BANCDCENTRAL (1) JX) BANCD IX) BRASIL RESOux;ÃO 69 (2) 'IDTAL

1970 7.178 1.659 1.480 10.317
1971 14.679 2.877 17.556--- .

I1972 19.319 1. 322 3.797 24.438
1973 27.930 2.408 6.344 I 36.682

I

1974 39.403 13.912 9.603 I 62.918I

1975 I 71. 854 16.289 16.945 i 105.088I
I

I I

1976 I 107.006 29.559 22.446 ! 159.011
1977 i ,

172.932 25.276 29.128 i 227.336 II
,

I I1978 195.812 31. 606 42.591
I 270.009

1979 325.269 77.258 58.787 I 461.314
i
I1980 I 522.306 174.316 95.200 I 791.822
i

1981 I 651. 936 506.910 288.300 i 1-.447.146
1982 1. 012.894 922.546 744.212 2.679.652

Fonte: OOIEI'IM 00 BANCDCENTRAL 00 BRASIL, Brasília, jan. 1971-1983-.

(1) Repasses ao Banco do Brasil, bancos ccrnerciais e demais instituições financeiras.

(2) Recursos cx::rnpulsórios dos bancos cx::xre.rciais aplicados na agropecuária.



TABELA 40
c-
o
ri

TI\XAS DE JUR)S co SISTEMA NACICNAL DE cRlillrID RURAL (%)

ANJ CUSTEIO Th1VESTTI·fEN'ID ca·1ERCIALIZAÇÃO CX::OPERATIVAS TAXA Ht:DIA
DE JUROS (*)

1970 17 17 17 15 17,00
1971 17 17 17 15 17,00
1972 17 15 17 13 16,00
1973 17 15 17 13 16,00
1974 14 15

I
17 13 14,70

I
I

1975 14 1 15 17 13 14,70
1976 14 I 15 17 13 14,70

I I1977 14 18 18 16 16,00 I

1 I

1978 14 I 18 18 16 16,00i

I
,

1979 14 25 18 1 16 18,00
1980 30 I 35 29 I 24 30,80I

1981 45 I 45 ! 45 45 45,00
1982 45 45 45 45 45,00

-~

Fonte: MANUALDE CRllrID RURAL.Banco Central do Brasil. Brasília, 1971-1983.
(*) O rrontante utilizado ficou na seguinte proporçâo até 1978: 45% custeio; 30%

Lnvest.írrentx» 15% o::rrercialização e 10% cooperatdvas , A partir de 1979, o rron-
tante passou a ser calculado anualmente Em função da mudançade rretodologia
00 Banco Central.



TABEIA 41
co
o,.....j CÃI.CUID DAS MARGENS DE SUBSiDIO

I TAAJS TAXAS

ANO
~O(l) JURJS l'lARGEt'1 DE MERCAlX) (2 ) JUroS MAROO1 DE

I SUBSIDLllJX:lS SUBSIDIO SUBSIDIAfOS SUBSIDIO
I

I
1970 19,30 17,00 I 2,30 20,78 17,00 3,78

I
II 1971 19,50 17,00 2,50 24,03 17,00 7,03

I i

1972 22,50 I 16,00 6,50 16,22 16,00 0,22
I I

1973 26,70 i 16,00 : 10,70 13,61 16,00 -
I

I

I1974 34,50 14,70 19,80 35,31 14,70 20,61

1975 ! I29,40 I 14,70 14, 70 25,66 14,70 10,96
I i

i I1976 46,30 J 14,70 I 31,60 39,46 14,70 24,76
I

1977 38,80 I 16,00 I 22,80 31,90 16,00 15,90I ! II I

I I1978 40,80 16,00
I

24,80 38,41 16,00 22,41
- I

1979 77,20 I 18,10 59,10 50,02 I 18,10 31,92
I

1980 110,20 30,80 79,40 53,83 30,80 23,03

I 1981 95,20 45,00 50,20 101,29 45,00 56,29

1982 99,70 45,00 54,70 103,63 45,00 58,63

Fonte: a:::NJUN'IURA ~CA.. Rio de Janeiro, vários números-.

(1) Para os anos de 1972 e 1973 foram aplicados índices do DIEESE.



IDITANTE DJ SUBSIDIO IMPLICI'I'OAPLICADJ PElD SISTEMA NACIONAL DE CRf:DI'IORURAL, NO PER!ODJ DE 1970 A 1982 (SALDJ EM Cr$ MILHÕES)

---- ----
ANO 1ARGD- DE REPASSES sUBSIDIaS ~LQM DE RECURSOS RECURSOS SUBSIDIOS DOS DEPOSITANTES TOTAL DJ

SUBSIDIO DO FANCD OJVERNAr·lEI\I- SliBSloIO PIDPRIOS DO DOS J3..l\NCOS A VISTA(2) SUBSíDIO
CENTRAL TAIS (1) BANCO DO COMERCIAIS BANCD DO BANCOS IMPLIcrID (3)

BRASIL BRASIL cx:MERCIAIS
1970 2,30 7.178,00 165,09 3,78 1.659,00 1.480,00 62,71 55,94 283,74

1971 2,50 I 14.679,00 366,98 7,03 I - 2.877,00 - 202,25 569,23
I -
I1972 6,50 19.319,00 1.255,74 0,22 I 1.322,00 3.797,00 2,91 8,35 1.267,00

---

1973 10,70 27.930,00 2.988,51 - 2.408,00 6.344,00 - - 2.988,51 ,
---- ._---

I I I
1974 19,80 39.403,00 7.801,79 20,61 I 13.912,00 9.603,00 2.867,26 1.979,18 12.648,23 ii I I

I
! I

1975 14, 70 71.854,00 10.562,54 10,96 16.289,00 16.945,00 1. 785, 27 1.857,17 14.204.,98I
I

I
\

1976 31,60 107.006,00 33.813,90 24,76 I 29.559,00 22.446,00 7.318,81 5.557,63 46.690" 34
I

1977 22,80 172.932,00 39.428,50 15,90 25.276,00 29.128,00 4.018,88 4.631,35 48.078,73

1978 24,80 I 195.812,00 48.561,38 22,41 31.606,00 42.591,00 7.082,90 9.544,64 65.188 •.92 I

-~ I

1979 59,10
I

325.269,00 192.233,97 31,92 77.258,00 58.787,001 24.660,75 18.764,81 235.659 53
I

1980 79,40 522.306,00 i 21. 924,56414.710,96 23,03 174.316,00 95.200,00 40.144,97 476.700"41~

1981 50,20 651. 936, 00 327.271,87 56,29 506.910,00 288.300,00 285.339,63 162.284,07 774. 895.•.$:7

1982 54,70 1.012.894,00 554.053,01 58,63 922.546,00 744.212,00 540.888,71 436.331,49 1.531.273~ ,

(1) Estes valores foramobtidos multiplicando-se, para cada ano, a margemde subsídio pelos repasses- do BancoCentral.
(2) Estes valores foramobtiCbs multiplicando-se, para cada ano, a margemde subsídio pelos recursos próprios do Bancodo Brasil e
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TABELA 43

ORIGH1 co SUBSIDIO EXPLlcrIO APLICACO 00 SISTf1.1A NACIONAL DE CRÉDI'ID

RURAL, NJ PER!oro DE 1970 A 1982 (Saldo em Cr$ milhões)

Aro REPASSES CO BAN::D CENTRAL RH:URSOS EXTERNJS (*) 'IOTAL

1970 570,6 309,3 879,9
"--

1971 1.676,5 381,5 2.058,0
1972 2.474,5 545,3 3.019,8

...-" -
1973 3.947,6 748,0 4.695,6

1974 7.910,6 941,2 8.851,8

1975 18.152,3 I 929,6 19.081,9

1976 37.496,0 1.015,0 38.511 ,0
Il.977 52.523,0 I 1.321,0 53.844,0

I
I

1978 51.884,1 1.365,9 I 53.250,0
I

1979 69.443,8 3.324,2 72.768,0 I
-

1980 116.130,1 6.902,9 123.033,0
-

1981 214.002,3 15.201,7 229.204,0

1982 341.711,6 I 30.288,4 372.000,00

Fonte: OOLETIM ro BANCOCENI'RAL IX)BRASIL, Brasília, jan. 1971-1983.
(*) Recursos externos oriundos do BlD, BIRD I USAID etc.



TABELA 44

tüN'ThNTE IX)SUBslDIO EXPLlcrIü APLlCAIXl PE'.lD SIS'I'E1-1ANACIONAL DE
CRtDI'ID RURZ\L, N') PER!OCO DE 1970 A 1982 (Saldo em Cr$ milhões)

--
DIFERENCIAL SALlX) IX)S SAIlX) IX)S

ANO TAXAS DE TAXAS REPASSES 00 RECURSOS 'IDrAL
Inflação (1) Juros (2) PANCO Clli'I'RAL EX'I'EROOS

1970 19,3 17 ,O 2,3 13,12 7,11 20,23
1971 19,5 17 ,O 2,5 41,89 9,54 51,43

-

1972 22,5 15,0 7,5 185,59 40,90 226,49
1973 I 26,7 15,0 11,7 461,87 87,52 549,39

i

1974 I 34,5 l5,0 19,5 1.542,57 183,53 1.726,10 I
I 1975 ! 29,4 15,0 14,4 2.613,93 133,86 2.747,79

I 1976 46,3 15,0 31,3 11. 736 ,25 317,70 12.053,95
- -

I 1977 38,8 15,0 23,8 12.500,47 314,40 i 12.814,87I I

I 1978 i 40,8 25,8 13.386,10 352,40 13.738,50 II I 15,0
I ,,

i 1979 77 ,2 15,0 62,2 43.193,04 2.067,65 45.260,69
1980 I 1l0,2 24,0 86,2 100.104,14 5.950,30 106.054,44I

I ,
1981 95,2 .45,0 50,2 107.429,15 7.631,25 115.060,40 I
1982 99,7 45,0 54,7 186.916,24 16.567,75 203.483,99

Fonte: mNJUNI'URA ECDtúUCA. Rio de Janeiro, vários nurreros.
(1) Para os anos de 1972 e 1973 foram aplicados os índices do DIEESE.
(2) Taxas nédias de juros calculadas de acordo com a legislação do Manual de Crédito Rural, do

Banco Central do Brasil.



T..::u3F.I.A 4 5

. iTANTE TOTAL DE SLl3S1DIO APLlCAID PELO SISTEl1i'\ NACIONAL D!: c::RF.:DI'IO RURAL EM

CCNPARAÇÃO (ll·l A RDillA AGR1mLA, NO PERloco DE 1970 A 1982 (Saldo emCr$ milhões)

I rnn.rcrrc NJ 1 EXPLlcrTO AO Vlü.DR 'IO'I7\L DO -1 Vlü.DR 'IDTAL RENDA AGR1mLA RELAÇÃO VMDR
I

A.'YfJ CRf:DI'lC . CRtDI'IO SUBS 10 10 (1) A'IUALI ZAJX) A'IUALlZADA (2) 'KfI'AL/RENDA
AGRlmIA (%)

1970 283,74 20,23 303,97 254,79 17.126,64 1,49

I
.

1971 569,23 i 51,43 620,66 519,38 23.686,14 2,19

1972 1.267,00 ! 226,49 1.493,49 1.219,18 31.218,33 3,91
I

I 1973 I 2.988,51 i 549,39 3.537,90 2.792,34 46.921~15 5,95
!

iI 1974 ' 12.648,23 1.726~10 14.374,33 10.687,23 70.240,96 lSt22
I

.

1975 14.204,98 j 2.747,79 16.952,77 13.101,06 97.066,89 13,50

1976 46.690,34 : 12.053,95 58.744,29 40.153,31 179.282,54 22,40
i

!1977 I 48.078,73 12.814,87 60.893,60 43.871,47 314.640,86 13,94
I I

!

1978 65.188,92 13.738,50 78.927,42 56.056,41 421.933,39 13,29

1979 235.659,53 I 45.260,69 280.920,22 158.532,85 708.848,10 22,36
I,

1980 476.780,49 I 106.054,44 582.834,93 277.276,37 1.446.050,12 19,17
I

-- ---- I

I1981 774.895,57 115.060,40 889.955,97 455.920,06 2.718.100,00 16,77
I

1982 11.531.273t20 203.483,99 1.734.757,10 868.681,57 - -

(1) Estes valores foram obtidos scmando+seas duas prirreiras coIunas ..

(2) Estes valores foram oot.í.dos da seguinte fonte: CDNJUITt.i'PA EC()I:I:Jâ.-1ICA, Rio de:Janeiro, vários números.
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