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o

problema

do abastecimento

cons ti tuído num constante
cupaç~o

política

desafio

dos governos

trata de uma questio
soas e um termômetro

tem

se

de

pre~

pois

se

de alimentos

econômico

dos diversos

e motivo
países,

para a sobreviv~ncia
das pe!
da ação governamental.
O fe
nêmen o , todavia, adquire contornos e proporções mais graves em pa~
e o caso do Bra
ses periféricos
semi-industrializados(l)-como
de
sil
dada ã forma histórica que assumiu a acumulação
capital

nesses

fundamental
da eficácia

..

países.

Devido

a amplitude

do·tema

e

comum

se

estudar

o

abastecimento
a partir da análise da comercialização
agríc~
la, pois a comercialização
de produtos de origem agropecuária
compreende

um conjunto

.principais

elos entre a cidade

portância

decisiva

cultura

um

dos

é de

dela que se

im
reali

como constitui

que se estabelecem

- fornecimento

industriais

Seu papel

é através

da população,

das relações

e a indústria

pra de insumos
pital

alimentar

que constituem

e o campo.

não só porque

za o abastecimento
peça fundamental

de atividades

a

entre

a agri

de matérias-primas

e com

- no processo

de reprodução

do

ca

de uma economia.

Portanto,
vista simplesmente

a comercialização

agrícola

como fase do processo

nao

que permite

deve

ser

que

a

produçio
um papel
produção

agrícola chegue até o consumidor final, mas
jogando
decisivo na reprodução da força de trabalho e na re
do capital da economia.
Ela adquire também importâg

cia pela

sua participação

(1)

na própria

produção

agrícola

atra

Está se adotando o conceito de economias semi-industrializadas de
Pierre Salama, ou seja, economias cuja "estrutura produtiva avançada
mas heterog~nea resulta da modificação das relações que certas econ~
mias exportadoras tiveram no passado com os centros imperialistas".
Ver SAJ~~,
Pierre O Processo de Subdesenvolvimento, São Paulo, Vo
zes, 1976.

rrr

ves das diversas relações que se estabelecem entre os agentes
envolvidos na comercialização e os produtores agrícolas. Além
disso, a comercialização se constitui numa das esferas de apll
cação de capital e sua participação na reprodução do capital
se caracteriza por permitir também uma acumulação em suas ati
vidades.

E

bem verdade que esse tipo de abordagem pressupoe
um certo estágio histórico alcançado pela acumulação de capl
tal numa economia periférica, ou seja, a hegemonia do capital
industrial a nível da sociedade. Não é esse, entretanto,
o
tratamento que se dá qO tema pela maioria dos autores ou estu
diosos que, partindo do pressuposto de uma economia de merca
do, veem na comercialização agrícola o elo funcional de liga
...,...
çao entre o produtor e o consumidor, reduzindo-a ao papel de
intermediação de mercado e preocupando-se basicamente com os
meios de tornar mais eficiente o sistema de comercialização
(2).
A ~nica concessão ~istórica feita por esses autores consiste
em descrever a história do comércio desde os seus primórdios,
enfatizando sempre os obstáculos criados ao seu desenvolvime~
to pelos controles e regulamentações e exaltando o livre-cam
bismo.
As discordâncias de análise relativas a
presença
permanente do Estado intervindo no sistema de comercialização
refletem as divergências de enfoque que se acaba de assinalar.
De um lado, os "funcionalistas" julgam a intervenção do Esta
do como uma interferência no "livre jogo" das forças de merca
do, provocando distorções que reduzem a eficiência do sistema
na medida em que altera os mecanismos automáticos de
regul~
ção da economia. Teoricamente, o Estado deveria interferir so
mente para garantir o funcionamento das leis de mercado qua~

(2) Dentre varios autores,destaque-seSTEELE,H. et alii.

Comercializa
~ão Agrícola. são Paulo,Atlas, 1971 e ABBOTT,J.C. O Papel dã
omercializaão no Desenvolvimentode EconomiasAtrasadas, trad.,mi
meo, Sao Paulo, Instltuto e conamia gr1co1a, 19

IV

do se const;atassem "imperfeições",

além de fornecer

a

infra-

-estrutura física e de serviços para assegurar a
eficiência
do sistema. De outro lado, estão aqueles que consideram a in
terverição do Estado necessária não so para corrigir as graves
contradições inerentes ao processo de acumulação
capitalista
~ em especial nos países periféricos - como também para propi
ciar a acumulação e reprodução do capital em escala mais
am
pla(3) .
Esse quadro

de fundo é que determina

os objetivos

deste trabalho.

a existência

de um conflito

ser melhor

identificado,

tir do objeto

O primeiro
de métoJo~

O segundo

pelo desenvolvimento
do primeiro
ações do Estado, particularmente

e

fato a se destacar
de aná~ise

bem como avaliar

de análise.

-

a natureza
que

deve

sua extensão

- não obstante

e

a

pa!

matizado

- está na interpretação
das
no que se refere ao campo de

análise.
A primeira
das divergências
capítulos.

dos métodos

Entretanto,

se conflito,

questão,

isto é, a

origem

de análise,

as questões

são espec~almente

permeara

teóricas

tratadas

e. a

extensão
todos os

su~jacentes

nos capítulos

a

es

I, 11 e

IV. No capítulo I procura-se delinear os principais
traços
daquela que se constitui a visão tradicional do abastecimento
de alimentos,
determina

com algumas

o marco

incursões

referencial

críticas.

crítico

O capítulo

à visão tradicional

11
qu~

do trata, do capital come rc i aI como uma esfera de aplicação do
capital e de sua função na reprodução do ca~ital.
Q capítulo
lI!

representa

um intervalo

para sair um pouco da abstração

e

penetrar numa situação mais concreta. A análise que se faz das
formas de comercialização
existentffina ~gricultura brasileira
significa, ao mesmo tempo, uma crítica à visão tradicional
e

(3) Dentro desta'ultima linha se inscrevem todos os estudiosos que se uti
lizam da visão marxista.

v
um reforço à tese de que a interpretação dq ab~stecimento e/
ou comereializqção agrícola nas economjas periféricas consti
tui um caso especial dado o caráter de seu desenvolvim~nto c~
pitalista. No capítulo IV volta-se ã abstração e se busca,
atravé~ d~ economia política, justificar a anális~ do abaste
cimento de alimentos como um mecani~m0 fundamental de acumula
forç~
ção do capital pela sua participa~ão na reproduçiL qa
de trabalno.
Na primeira seção do capítulo V, faz-se uma
breve
incursão sobre o método de análise da intervenção do
Estado
na economia, em especial no abastecimento de alimentos.
Aí
estão incorporadostodos os elementos desenvolvidos em
çapít~
los anteriores e introduzidos alguns novos. Na se~ão seguinte
de~te capítulo buica-se interpretar a intervenção do
Estado
na economia ~ a partir do referencial metodol6gico adotado -,
nos aspectos julgados relevantes para a questão em análise. O
corte histórico inicial é determinado pela primeira ~nterven
abasteci
ção institucional relevante do Estado na esfera do
mento, chegando até o momento atual.

CAPfTULQ I
A VISÃO

TRADICIONAL

2

Conforme salientado, a ~inha tradicional de análise
da comercialização agrícola parte do pressuposto de que uma
economia de mercado possui mecanismos auto-reguladores que g~
rantir~am a máxima satisfação dos ag~ntes envolvidos.
Como
exi~tem vários trabalhos dentro dessa linha, será adotado o
de Steele como referência por se tratar de um manual amplame~
te difundido no Brasil. Neste autor encontramos a seg~inte ci
tação:

"Uma economia de mercado é um sistema econômico con
trolado, regulamentado e dirigido a~enas pelos mercados; a or
dem na produção e distribuição dos produtos confiada a esse
mecanismo auto-regulador. Uma economia desse
tipo deriva
da
,
expectativa de que os seres humanos s~ çomportem de tal mane!
ra a conseguir maiores benefíc~os ~inanceiros. Presume merca
dos nos quais o aba st ecí.men t o de produtos (inclusive serviços)
disponíveis a um preço determinado será igual a procura aqu~
le preço. Presume, a presença de dinheiro, o qual funciona c~
mo poder de compra nas mãos de seus do;nos. A produção
então
será controlada pelos preços, pois os lUGros das mercadorias
também dependerão dos preços, os preços formam rendas, e
é
com a ajuda d~ssas rendas que os pr04utps são distribuídos en
tre os membros da 'sociedade. Ã luz dessas suposições, a ordem
na produção e distribuição dos produ t os "éasseguradasomente p~.
los preços ...
"

o autocontrole signifiGa que toda a produção está

a
venda no mercado e que todas as rendas de~ivam ~e tais vendas
Consequentemente, há mercado para todos o~ elementos da indús
tria, não somente para bens (inclusive os serviços), mas tam
bém para o trabalho, a terra e o capital, seus preços sendo
chamados, respectivamente, preços de mercadorias,
salários,
aluguéis e juros. Os própriqs termos indicam que os preços
formam rendas: juro é o preço para o uso do d~nheiro e forma
a renda daqueles que então em p9sição de fornecê-lo; aluguel
é o preço para o uso da terra e forma a renda daqueles que a
fornecem; salários são o~ preços para o uso e força de traba
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lho e forma a renda daqueles que Q vendem; preços de mercado
ria" finalmente, contribuem para a renda daqueles que vende;
seus serviços como empresirios, a re~da chamado lucro, sendo
realmente a diferença entre dois conjuntos de preços, dos bens
produzidos e seus custos, isto é, o preço dos bensnecessi
rios para produzi-los. Se estas condições foram satisfeitas,
todas as rendas derivam das vendas no mercado, e as rendas se
rão suficientes para comprar todas as mercadorias
produzi
das" (1).

Esta é a concepçao de sistema econômico adotada p~
los autores dessa corrente. Completando ~sse quadro, ao se re
ferir à evolução histórica da economia, afirma Steele:

"No longo período em que exam~namos o estado de
mu
dança na ordem social, o pêndulo foi de um extremo a outro.
De uma
condição na qual a perm~ta era oçasionalmente
lig~
9a a ordem política e, sob regulamentação completa,
mudamos
r!ra uma condição sob a qual a troca (organização de mercado)
não somente se declara independente da ordem política,
mas
tende a fazer o Estado subserviente ao seu funcionamento
...,,(2)
.

Como se ve, o estudo da comercialização agrícola por
parte de grande número de e~tudiosos ~e desenvolve dentro dos
estreitos limites oferecidos pela mais arraigada tradição li
heral, tornada modelo na teoria eçonômica pela escola neocli~
sica ou marginalista. Não é por men9S que denominamos
essa
abordagem de "funcionalista", ou seja, em que não estão
pr~
sentes as contradições engendradas pelo processo de
acumula

(1) Cf.'KàrlPolanyi, The Great Transformation,citado em STEELE,H.. et
alii. Comercialização
... pp. 35-36.
(2) STEELE,H. e outros. Comercialização
... p, 36.
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çio de capital na economia. Na sequincia,expijem-se os traços
julgados fundamentais para o entendimento dos princípios que
norteiam a visão de comercializaçio agrícola dessa corrente.
Embora a definiçio de comercialização agrícola seja
apresentada com redações diferentes entre os vários
autores
não parece difícil encontrar um traço ~omum entre elas: tra
ta-se de um ~onjunto de atividades envolvida~ no percurso que
as mer~adorias fazem desde o produtor inicial até o consumi
dor final. Como esse percurso é mediado pelo mercado, a análi
se da comercializaçio se concentra no grau de eficiincia dos
mecan~smos de mercado - que variam de acordo com a realidade
encontrada - adicionando algumas especificidades
relaciona
das ã própria origem do produto, isto é, a agricultura. Toda
via, como afirma Maluf:

estes trabalhos, em geral, analisam de maneira
estanq~e a produçio e a comercializaçio agrícola, entendidas
como duas etapas do abastecimento urbano de produtos agrop~
cuários. As consequincias deste tipo de análise vio se
mani
festar, d~ um lado, nos estudos sobre a pro duç âo agrícola, que
passa a ser considerada isoladamente; no limite como se
sua
evoluçio fosse determinada exclusivamente por fatores inter
nos às unidades produtivas, tais como as condições materiais
da produção, a mentalidade do produtor, etc. Quanto à comer
cializaçio estes estudos procurarão identificar as várias fun
ções ou serviços necessários e o melhor tipo de agentes para
executá-los" (3) •
"

Quanto ao método de estudo da comerctalização
la, sao sug~ridos tris metodos básicos(4):

(3) MALUF, Renato S.J. AI

agríc~

as estõesTeórico-Metodoló
icas no Estudo
da Comercializaçao
Agrlcola amplnas,Convenlo
UNlCAMP-IFCHFunda
çao Ford Grant, 1981,mimeo,p. 4.
(4) STEELE,H. e outros. Comercializaçio
... p. 27.
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1. Funcional: consiste em estudar as atividades (funções) re
lacionadas ao processo de comercialização
(compra, venda,
armazenamento, transporte, padronização, classificação, be
neficiamento, informaçao de mercado, etc.);
2. Estrutural: consiste em analisar a importincia, efici~ncia
e t endênc as das pessoas físicas ou j~r{dicas que fornecem
os bens aos consumidores;
í

3. Por Mercadorias: consiste no estudo específico de todos os
aspectos, instituições e funções relacionadas com a comer
cialização de determinada mercadoria, ou grupo de mercado
rias.
E bem verdade que, de acordo com a especificidade da
questão, e tendo como referencial 05 limites da visão
tradi
cional, a exig~ncia gira em torno de um desses "métodos". Por
si só, isso dá uma idéia exata do caráter dicotômico
desses
trabalhos. Por outro lado, não é m~nó~ verdade que quando
a
análise é mais globalizante esses três "métodos" estão prese!!
teso Portanto, não é a questão de m~todo que diferencia'~ es
ses trabalhos, cujo traço comum é "sua v í.sãc funcionalista da
comercialização agrícoia, como de resto das demais esferas do
sistema econômico"(S).
Dentro dessa visão "funcional" da economia, o estudo
da comercialização agrícola passa a desempenhar um papel fun
damental no sentido de identificar as "imperfeições de merca
do" e propiciar os elementos necessários à sua correção, ten
do em vista o aumento da efici~ncia do sistema e consequente
maximização da sa t ís façâo de todos os agentes envolvidos. As
sim se manifesta Steele:

(5) MALUF, R.S.J. Algumas... p. S.
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"
o sistema de comercialização tem o dever de le
var os bens e serviços desejados pelo consumidor ao lugar cer
to, a preços satisfatórios para os consumidores, produtores e
intermediários, e deve fazê-lo com o mínimo de recursos. Além
disso, o sistema de comercialização tem a responsabilidade,
através do mecanismo do mercado, de refletir apropriadamente
as variações em oferta e procura,,(6).

Pretende-se, assim chegar a um modelo de
"economia
da comercialização", desconside.rando por completo as
formas
que assume o processo de acumulação de capital nas economias
periféricas, particularmente a questão central da inter-rela
ção entre as esferas de aplicação do capital.
Destina-se, consequentemente, uma grande parte do e~
tudo, is conhecidas teorias do consumidor e da firma, de cor
te neoclássico. Assim, de um lado estaria o consumidor sobe
rano buscando maximizar sua satisfação através da combinação
de bens permitida por sua renda e tendo em conta a utilidade
marginal e preços dos bens; de outro, a firma em busca da ma
ximização de lucros através da melhor combinação de fatores.
Esses dois agentes se encontrariam no mercado com esses prop~
sitos e nesse local se estabeleceriam os preços e quantidades
que iriam satisfazer a ambos. E dentro dessa lógica que o~ e~
tudos procuram identificar quais os principais elementos pr~
sentes no sistema de comercialização (mercador{as,
_agentes,
instituições, atividades, leis, etcJ e sua inter-relação.
Es
sa inter-relação
se daria através de três mecanismos de coor
denação(7) :
a. Niveis de preços;
b. Agentes de coleta e divulgação de informações;

(6) STEELE,H. e outros. Comercialização p. 134.
(7) STEELE,H. e outros. Comercialização p. 27.
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c. Metas dos elementos integrantes do sistema, tais

como fir

m~s e consumidores.

Como se ve, a preocupaçao é com o funcionamento
do
sistema de mercado. Observe-se, ainda, a importância dada ao
sistema de informações, na verdade condição fundamental de
funcionamento "eficiente" dos mecanismos de mercado.

Não obstante essa crença declarada nos mecanismos de
mercado permitidos pela concorrência perfeita, paradoxalmente
esses autores se desviam de suas premissas ao penetrar no ní
vel mais concreto da economia.
~ comum associarem a compet!
çao perfeita com estruturas "obsoletas" de organização agri
cola nos países "em desenvolvimento". Admitem que quanto mais~
atomizado o mercado, maiores são as dificuldades para a inova
ção tecnológica e a obtenção de economias de escala, o que
torna o sistema ineficiente. Ao observarem que os demais seto
res de atividade da economia operam basicamente em regime de
concorrência imperfeita, e elaborando planos de produção ba
seados em pesquisa de mercado que garantem a venda de seus
produtos, chegam à conclusão de que o sistema de competição
pura provoca o atraso na agricultura e a ineficiência do sis
tema de comercialização. Assim se manifesta Steele a respei
to:

"A preocupaçao com. a concorrência pura ou atomística
pode desviar os países em desenvolvimento de sua tentativa de
otimizar a distribuição dos recursos e o crescimento econõmi
co" (8).

(8) STEELE, H.S.J.

Algumas...p. S.

8

~ interessante observar o esforço que esses autores
fazem, no sentido de contornar esse desvio em relação a suas
premissas iniciais:

"Os especialistas tentaram, assim, formular
crité
rios para competição adequada e conveniente e situações
ade
quadas d~ mercado sob diferentes variações e graduações
de
oligopólio, competição monopolista ou estrutura de mercado im
perfeita. Isso significa que o mercado é classificado
como
adequado se a atuação real não é extremamente prejudicial com
respeito à diversas condições de mercado. De acordo com esta
argumentação, um mercado é definido como ideal se a
estrutu
ra, a conduta e a atuação são tão favoriveis quanto o permiti
rão as circunstincias inevitiveis,,(9).

Nem por isso, entretanto, deixam de fazer suas anil!
ses a partir do funcionamento perfeito dos mecanismos de mer
cado. Assim é que, em muitas ocasiões, consideram as dificul
dades de funcionamento das leis de mercado como
resultantes
da interferência do Estado. Argumentam que no estado puro de
concorrência o equilíbrio entre produção e demanda seria res
tabelecido constantemente pelo mecanismo de preços, desde que
houvesse a possibilidade de entrada e/ou saída de produtores
de um determinado mercado. Esse fenômeno só não ocorreria Po!
que cada vez que o excesso de produção provocasse queda
de
preços, os governos removeriam esse excesso de produção·
do
mercado para evitar b desastre financeiro de inúmeros
fazen
deiros. A consequente manutenção de preços favoriveis faz da
superprodução um fenômeno crítico. Portanto, qualquer possibi
lidade de reequi1íbrio entre oferta e demanda é eliminada, pr~
vocando sérias dis,torções na distribuição de fatores na econo
mia.

(9) STEELE,H. e outros. Comercialização
... p. 412.

9

de um
A negaçao da concorrência perfeita em favor
sistema mais "eficiente" está claro nesta passagem de Steele:

"Aparentemente, uma organização racional para a col~
caça0 de produt6s agrIcolas no mercado poderia ser realizada
quando da mudança na estrutura da produção agrícola. Isto pr~
cisa ser feito, a fim de que a agricultura possa funcionar sob
condições de competição imperfeita~ o que significa possibill
dade de controlar a produção e equilibrá-la com a efetiva de
manda do mercado, como ocorre em relação às outras atividades
econômicas,,(lO).

Isso abre caminho para que boa parte dos estudos so
bre comercialização agiícola seja dedicado a propostas de g~
renciamento das unidades produtoras somente compatíveis
com
uma certa concentração de capital. Evidentemente que nao avan
çam para a análise das profundas mudanças que esse
fenômeno
provocaria na articulação das diferentes esferas de
capital
ou mesmo na competição entre capitais, com reflexos no chama
do "sistema de comercialização", questões essas que
estão
além das possibilidades de avaliação pelos estudiosos lig~dos

à corrente "funcionalista".
Embora nao seja objeto deste estudo, merece tratame~
to especial o papel que esses autores reservam à
comerciali
zação agrIcola no desenvolvimento econômico de um país. Mesmo
porque suas análises seguem a mesma linha de raciocínio, sim
plesmente tentando torná-la mais dinâmica.

o trabalho de Steele continuará sendo adotado

como

referência. Este autor parte do diagnóstico de que as "nações

(10)

STEELE,H. e outros. Comercialização
...p. 54.
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em desenvolvimento"
concorrência

atomística,

analfabetismo,
vicioso

possuem

problemas

estruturais,

baixa produtividade,

desnutriçio,

num

de

"círculo

e cuja causa básica pode estar

localizada na ineficiência do sistema de comercializaçio
cola.
Destaca, por outro lado, que a manutenção desse
do pode ser consequência

como

alto índice

et~, que as mant~m

de baixa produtividade"

tais

do tratamento

que tem sido

agri
esta

dispens~

do pela teoria econômica a comercialização
agrícola,
do-a a um plano passivo no sistema econômico. Sugere,

relega~
porta~

to, que a comercializaçio
agrícola passe a ser reconhecida c~
mo um dos mecanismos mais eficientes de desenvolvimento
econo.
mico.
Vista dessa forma, a comercializaçao

agrícola

penharia um papel fundamental na transmissão
de
aos produtores, como agente catalizador do aumento
cia do sistema de comercializaçio
cimento

econômico.

de postura

Para tanto,

dos economistas

desem

incentivos
da eficiên

e, consequentemente,

seria necessário

uma

do cre~
mudança

que se limitam à análise

dentro das
(11 )
"condições estruturais da teoria competitiva estática"
nio reconhecendo que o sistema de trocas ~ "dinâmico e
auto
gerador
e que muitas das variáveis comumente
consideradas
exogenas

sio, na realidade, determ~nadas pelo próprio
siste
- sao
- endogenas"
(12) ; ou que existe uma
.
d epe!!.
ma, isto e,
Inter
dência dinâmica
dança tecnológica

entre a "eficiência

do uso de recursos,

a

mu

e o sistema de trocas" (13) .

A adoçio desta última postura

leva-os

a

raciocinar

em termos de relações ~ausa-efeito que nio têm fim.
De qual
quer forma, a generalizaçio do aumento da eficiência e do cres
cimento econômico estariam garantidos. Esse gênero tão comum
de análise não resiste ã mínima crítica. Tanto é verdade
que

(11) STEELE, H. e outros. Comercialização... p. 423.
(12) STEELE, H. e outros. Comercialização... p. 423.
(13) STEELE, H. e outros. Comercialização... p. 424.
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R uy MOII
I er Palva (14) , em bora possua uma estreIta

llgaçao com
essa linha de pensamento, montou um modelo no qual demonstra
que existe um mecanismo de autocontrole da modernização
agri
cola cuja principal variável - além dos mecanismos de
preço
do mercado -, é o crescimento do setor não-agrícola da econo
mia.
o

o

o

-

Não será feita uma apreciação crítica do trabalho de
Paiva - de rest~ sujeito a inGmeras correç6e~ particularmente
quanto ao método -, mas ele possui o mérito de oferecer
um
meio de contrariar várias dessas teses, tão comuns, sem
que
seja necessário se amparar em métodos diversos dos utilizados
pelos mesmos estudiosos.
Mas, avançando um pouco mais dentro da linha de exp~
desenvolvido
sição anterio~ pode-se completar o raciocínio
por esses autores. Segundo eles, o fundamental seria que
o
sistema de comercialização tivesse um impacto
significativo
na transmissão de incentivo aos produtores agrícolas. Três se
rIam as con d lçoes para tan t o·(15) :
o

í

-

1. Preços razoavelmente estáveis e a níveis remunerativos
ra os produtos agrícolas;

p~

2. Facilidades adequadas de comercialização;
3. Um sistema satisfatório de posse da terra.
Como a questão da posse da terra, embora
considera
da básica, não ocupe um lugar de destaque em suas análises, o
eixo central da discussão se desloca para as outras duas con
diç6es. Nesse momento, a interferência do Estado passa a ocu

(14) PAIVA, Ruy Miller. "Modernizaçãoe DualismoTecnológicona Agricul

tura". In Pesquisae Plane~amentoEconômico.voI. l, n9 2,
nabara, IPEA!INPES,dez. 19 1.
(15) STEELE,H. e outros. Comercialização
... p. 422.

Guã
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par o primeiro
de fornecer

plano.

Mas, o fato de lhe ser atribuída

a infra-estrutura

física

e de serviços

transporte, armazenamento,
padronização,
do, etc. -~ necessária ao funcionamento
ma de comercialização,

às tradições

o mesmo,

quando

escapar

entretanto,
da intervenção

do Estado

- crédito,

estranheza

liberais.

os autores

tarefa

informações de merca
"eficiente" do siste

não causa nenhuma

adapta perfeitamente

a

pois

se

Não se pode dizer

dificilmente

considerada

conseguem

necessária

para

assegurar "preços razoavelmente
estáveis" aos produtores agri
colas. Ou seja, para garantir que os preços sejam "estabiliza
dos a um nível não superior
que os consumidores

ao que corresponde

estão dispostos

a pagar,

ao preço
menos

os

médio
custos

correntes

da distribuição nos canais de comercialização
mais
eficientes"CI6),
tarefa essa que nem mesmo a "mão
invisível"

presente

no sistema

de mercado

consegue

resolver.

Observe-se

que a interfer~ncia

do Estado

nos

preços

significa, na prática, a eliminação do mercado - e dos níveis
de preços por ele estabelecidos
-, como principal elemento de
coordenação
percebido"

do sistema

de comercialização.

por esses autores.

Além disso,

Isso passa
quando

atribuem

Estado a incumb~ncia de possibilitar
o acesso de todos
pi tais aos serviços necessários ao melhor funcionamento
sistema de comercialização,
reduzindo as possibilidades
submissão de alguns capitais ~ outros, ou simplesmente
nando

as imperfeições

caráter

do pr6prio

capital

a nível

de mercado,

Estado

"esquecem-se"

"desa
ao

os

ca
do

de
elimi

de examinar

o

capitalista, bem
como
as formas de intervenção desse mesmo Estado no quadro de uma
heterogeneidade
economia periférica, caracterizada
por uma
estrutural resultante do processo histórico de acumulação de
internacional.

A inadequação
la corrente

num sistema

tradicional

do instrumental
na busca

analítico

de um maior

(16) STEELE, H. e outros. Comercialização... p. 425.

fornecido

p~

entendimento

da

13

problemática do abastecimento de ali~entos. é o que just~fica
o desenvolvimento dos capítulos subsequent~s. cuja principal
preocupação será a de desenvolver alternativas de
análise.
Assim, a seção seguinte tece algumas considerações sobre o ca
pital comercial, particularmente seu papel no proc~sso de re
produção do capital, uma
distinçijo importante quando
con
traposta ã visão dos "agentes ec;onômi(tos"predominante
nas
análises de corte neoclássico.

CApITULO
O

11

ABASTECIMENTO E O CAPITAL COMERCIAL
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A analise
sariamente

do abastecimento

pelo estudo da comercialização

do, pará que se tenha maior
tar

-a

papel

função do capital
representado

clareza,

comercial,

pelo capital

pital

das mercadorias

comercial

no processo

de reprodução

Em primeiro

"Considerando

um espaço

do capital

semnre

magnitude

de mercadorias

em dinheiro,

repo~

melhor

o

Como

final, ao ca

funcional

importante

da sociedade.

da sociedade.

em dinheiro,

Neste est~

necessário

o consumidor

todo o capital

- constituído

neces

de seu papel de relevo no es

te dele - embora variem

figurada

torna-se

lugar, convém delimitar

cial no total do capital

ra converter-se

agrícola.

ou seja, examinar

até atingir

está reservado

passa

na esfera da circulação.

sera visto, por tras da aparência
coamento

de alimentos

o capital

Conforme

assinala

da sociedade,

seus componentes
lançadas

comer

vemos pa~

e mesmo

sua

ao mercado

e parte que esta no mercado,

para converter-se

Marx:

em mercadoria.

p~
con

Está ele

sempre em via de transformar-se,
de efetuar essa mera mudança
de forma. Quando essa função do capital que está no
processo
de circulação

adquire

capital particular,

autonomia

tornando-se,

como função particular
em virtude

da divisão

de

um

do

tra

balho, função própria de determinada categoria de
capitalis
tas, converte-se o capi tal-mercadoria em capi tal comercial,,(l)-

A metamorfose por que passa o capital como capitalmercadoria na esfera da circulação constitui fase do processo
de reprodução do capital produtivo e, consequentemente,
de to
do o seu processo de reprodução. Quando o comerciante, na qu~
lidade de capitalista, apresenta-se com uma certa soma de
di
nheiro e a adianta ao capitalista produtor com a pretensão
de

(1) MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro, CivilizaçãoBrasileira, Livro
3, Volume 5, Capo XVI, pp. 309-310.
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obter com a venda

da mercadoria

um lucro, na verdade
produtor
nha

esti substituindo

e fornecendo

os meios

tre novamente

o dinheiro

de produção

ao produtor

to, o capital

de produção,
parte

Isto é, ao

do

necessirios

que o produtor

e~

transformar

o comerciante

sem interrompê-lo.

de seu capital

acess6ria

para que seu capital

dos meios

permite

mais

para que este obt~

em capital-mercadoria,

comercial

zindo enquanto

necessirio

de produção.

a obtenção

nuar o processo

da soma original
a operação

necessirios

no processo

seu capital-dinheiro
mite

o valor

pe~

para

conti

Nesse

momen

continue

prod~

ainda esti no mercado

como

mercadoria.
Embora

sempre

uma parcela

teja sob a forma de capital
net~ria,

a interferência

relativa

ao capital

serva monetiria,

produtivo

e parte

do comerciante

de circulação,

torne-se

sob a forma de capital

do capital

menor

es

como reserva

mo

permit~

existente
evitando

que a

parte

sob a forma de re
empregada
parte

em re1ação"1

produtivo,

do produtor

o decréscimo

da

es

cala de reprodução.
Ainda

de acordo

•• Se o capital
çoes necessirias,
1.

em virtude
nheiro

para

neg6cio

transportes,

cessirio

para

converte-se
o respectivo

o dinheiro

requerido

etc.) é menor
toda a parte

o comerciante
a mercadoria
produtor;

di
que

que tem

do

do comerciante,

de

do que o que seria

ne

capitalista

mercantil

rapidamente

além disso,

além do

a exploração

para

exclusivamente
mais

ocupa

que se

(e aí figura,

esse fim, se o pr6prio

de explorar

2. ocupando-se

e venda

propor

as

suposições:

o capital

em capi:tal constante

p6sitos,
tivesse

as seguintes

de mercadorias,

no trabalho

comercial,

nao ultrapassa

do trabalho,

com compra

compra

ser empregado

mercantil

são plausíveis

da divisão

exclusivamente

com Marx:

industrial

do seu neg6cio;
com esse

em dinheiro,

o pr6prio

-

.
negocIo,

para

capital-rne~
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cadoria efetua mais prontamente
ria nas maõs do produtor;
3. considerando-se
ção ao capital

a totalidade
industrial,

pode representar

sua metamorfose

do capital

mercantil

uma rotação

não só as rotações

do que o fa

em

rela
mercantil

do capital

de muitos

capitais

.de

um mesmo ramo de produção, mas também as rotações de uma sé
rie de capi tais de di fe rentes ramos de produção. (. •.)" (2) .-

Na medida
seus valores,

em que as mercadorias

e estes são gerados

sao vendidas

na esfera

por

da produção,

de

ve-se investigar o que ocorre com o valor das mercadorias
na
esfera da circulação. Segundo Marx(3)os gastos ocorridos nessa
esfera

representam

custos

de circulação

que não adicionam

lor às mercadorias; simplesmente as atividades envolvidas
fase de circulação transferem valor à mercadorias na medida
que exigem parcela

do trabalho

social.

Sendo assim,

gação deve se desviar

para o aspecto

esfera

bem como para a lei que determina

da circulação,

obtenção

de mais-valia

pelo capital

Aparentemente,
elevação

nominal

do preço

da formação

a

va
na
em

investi

de preços

na
a

comercial.

o lucro comercial

é obtido através

acima do valor das mercadorias.

da
Diz

esse autor:

" Mas, a fas e de ti rculação

do cap i ta 1 indus trial, cg

mo a produção, constitui também fase do processo de
reprod~
ção, e, por isso, o capital que funciona de maneira
autônoma
no processo de circulação tem de proporcionar
como o que opera
nos diversqs ramos de produção, o lucro médio anual,,(4).

(2) MARX, K.
(3) MARX, K.

(4)MARX,K.

o

Capital. Livro 3, Volume 5, Cap. XVI, pp. 318-319.
4, Cap. VI.
O Capital. Livro 2, VollIJ'OO
O Capital. Livro 3, Volume 5, Capo XVI, p. 325.
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Assim, ji que o capital comercial não produz mais-va
lia, ~ l6gico que a mais-valia que obt~m, na forma de lucro m~
dio, constitui parte da mais-valia produzida pela
totalidade
do capital produtivo. Mas, a mais-valia que obt~m atrav~s
do
lucro m~dio obedece a lei da equalização das taxas de lucro.Ve
jamos como isso se di atrav~s de um exemplo oferecido
por
Marx(S)=
Admitamos que a totalidade do capital produtivo ad!
antado durante o ano seja de 720 c + l80v= 900 (em unidades m~
netirias), sendo a taxa de mais-valia = 100%. Assim, o produto
seri 720c + l80v + 180m = 1080. Portanto, a taxa de lucro se
ri 180/900 = 20% (admitindo-se uma taxa média de lucro
para
uma composição m~dia de todo o capital produtivo). Suponhamos,
agora, que para a realização desse produto seja utilizado
um
capital comercial de 100. A participação desse capital no
lu
cro deveri ser proporcional à sua magnitude, ou seja, 1/10. As
sim, sua partiçipação na mais-valia global de 180 será de 1/10,
isto ~, 18 (ou 18%). Consequentemente, o lucro a
distribuir
aos restantes 9/10 de capital globalseri 162, sendo a taxa de
lucro também de 18% em relação ao capital de 900 (162/900). Por
tanto, o preço pelo qual os possuidores de capital
produtivo
vendem o produto aos comerciantes ~ de 720c +180v +162m = 1062.
O comerciante, acrescentando 18% de lucro médio relativo
ao
seu capi tal de 100, vender as mercadorias por 1062 + 18 = 1080,
isto ~, pelo preço de produção, ou valor. Observe~se que real
mente o comerciante obtém seu lucro na circulação pelo exceden-,.
te do preço de venda sobre o preço de compra. Nem por isso, en
tretanto, vende as mercadorias acima do valor. Vende-as
pelo
seu valor comprando-as do capitalista produtivo abaixo do va
lor.
â

Com se vê, o capital comercial concorre para
a taxa geral de lucro, determinando-a na proporçao que

(5) MARX, K.

formar
repr~

O Capital.. Livro 3, Volume S, Capo XVI~ pp. 328-330.
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senta do capital
capital

total. Note-se,

comercial

ainda, que a participação

do

reduz a taxa geral de lucro (no exemplo,

faz

cair de 20 para 18%). Por conseguinte,
"embora não contribua
ra nivelá-la

para produzir

de acordo

o capital

comercial,
concorre
p!

a mais-valia,

com o lucro médio. Por isso, na

taxa

geral de luc~o já se considera a parte que cabe ao capital
cantil, descontada da mais-valia, ou seja, uma dedução do
cro do capital industrial,,(6). Mesmo considerando-se
os
tos de ci rcu Iação ; não se altera em nada o quadro
apresentado,

como fica bastante

"Qualquer
lação, decorram

que seja a natureza

eles do neg6ci~

estritamente

é, sejam eles custos de circulação
ou representem

desembolsos

acrescentados

armazenamento,

comercial,

de circulação,

comprar mercadorias,

um capital

adicional

te quando

no preço

consistem

nal mesmo quando

não adicionam

se dá com os estritos

adicional

crescer

a desproporção

como

para adquirir

Esses custos entram
fixo, e constituem

como

exped~

custos comerciais

de circulação.

adicional

do'
para

e

p~
ele

integr~lme~
nomi
valor

valor real i mercadorias,

lante ou fixo, todo esse capital
mar a taxa geral de lucro,,(7).
Uma suposta

produção

adiantado

de venda das mercadorias,

em capital

de

etc. - eles supõem sempre,

além do capital-dinheiro

mento

isto

do comerciante,

a processos

lado do comerciante,

gar esses meios de circulação.

de

custos de circu

especIficos

relativos

depois, no processo

çao, transporte,

desses

lu

cus
aqui
Marx:

até

claro nesta passagem

mer

concorre

para

como
Circu
for
.,...

comercial

faria

entre ele e o capital produtivo,

aumen

fragmentação

do capital

tando bastante os gastos de circulação. De fato, "Se cada
co
merciante s6 possuísse a quantidade de capital que fosse capaz
de girar pessoalmente,

(6) MARX, K.
(7) MARX, K.

o

com o pr6prio

trabalho,

sucederia

Capital. Livro 3, Volume 5, Capo XVI,
O Capital. Livro 3, Volume 5, Capo XVI,

p. 330.
p , 332.

uma
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fragmentação sem fim do capital mercantil; essa
fragmentação
teria de estender-se no mesmo ritmo em que o capital
produt!
vo, com o progresso do modo capitalista de produção,
fosse
aumentando sua escala de produção e os montantes com que
ope
ra. Cresceria portanto a desproporção entre ambos. O
capital
centralizar-se-ia na esfera da produção na medida em que
se
descentralizasse no da circulação. A atividade puramente comer
cial do capitalista industrial e por co~seguinte suas
desp~
sas puramente comerciais aumentariam tremendamente se ele
ti
vesse de negociar não com 100, mas com 1.000 comerciante$. As
sim perder-se-ia grande parte das vantagens da autonomia
do
capital mercantil; além dos estritos, cresceriam os demais cus
tos de circulação, como sortimento, expedição, etc. Isto quan
to ao capital industrial. Consideremos o capital
mercantil.
Comecemos pelos trabalhos estritamente comerciais. Quanto
ao
tempo que se gasta, tanto faz calcular com números grandes qlla!l:
to com números pequenos. Fazer 10 compras, de 100 libras ester
linas cada, custa dez vezes mais tempo que um~. cpmpra de 1000.
O custo do trabalho, papel e selos para corresponder-se
com
dez pequenos comerciantes ~ dez vezes maior que o exigido pela
correspond~ncia com um grossista.apen~s~ A divis~Q do trabalho
confinada na atividade comercial, onde as funções de contabili
dade, de caixa, de correspondência, de compra, de venda,
de
viagem, etc., se repartem por diferentes empregados, economiza
tempo imenso de trabalho, de modo que, no comércio em grosso,
o número de trabalhadores comerciais empregados está bem longe
de manter proporção com a magnitude do negócio. g o que se dá,
porque no comércio, muito mais do que na indústria, a
mesma
função exige a mesma quantidade de tempo de trabalho, seja exe
concentra
cutada em grande ou em pequena escala. Por isso, a
,

ção aparece historicamente mais cedo no comércio do que na in
dústria. E quanto aos desembolsos de capital constante,
100
escritórios pequenos custam muito mais que um grande, 100 arma
zêns pequenos muito mais que um grande, etc. Os custos
de
transporte, que pelo menos entram como custos a adiantar
na
atividade comercial, aumentam com a fragmentaçâo" (8)• Como se

(8)MARX, K. , O Capital. Livro 3, Volume 5, Capo XVI, p. 340.
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nota, seria necessário um capital comercial maior para
fazer
rotar o mesmo capital-mercadoria, refletindo na queda da tax~
de lucro e na elevação dos preços de venda das mercadorias.
O"

A rotação do capital comercial é outro fator
que
contribui para determinar a taxa geral de lucro e os preçOs co
merciais das mercadorias. O número de rotações do capital
co
mercial tem influência decisiva na sua relação com a totalida
de do capital ou na magnitude relativa do capital comercial re
querido pela circulação (é lógico que para fazer rotar 500 de
mercadorias num ano seria necessario um capital comercial
de
500 com I rotação anual, ou um de 100 se o número de rotações
anuais fosse 5~ ConsequBntemente, circunstincias que abreviam
a rotação média do capital comercial elevam a taxa geral de lu
cro, e, caso contrario, fazem-na cair. Por outro lado, o. núme
ro de rotações do capital comercial nos diferentes ramos do co
mércio tem influência direta nos preços comerciais das
merca
dorias. Assim, se um capitalcomercial~efetua
5 rotações
por
ano, cada uma dessas rotações somente adicionara a'um capitalmercadoria do mesmo valor 1/5 do acréscimo que outro
capital
comercial fara efetuando uma rotação por ano •
. Finalmente, é importante enfatizar que a função mais
importante do capital comercial é a realização da produção
e,
por consequência, da mais-valia. Como afirma Marx:

" A obtenção dessa mais-valia constitui o
processo
imediato de produção (.••) Produz-se mais-valia quando se mate
rializa em mercadoiias a quantidade de .trab~lho excedente que
se pode extorquir. Mas, com ess~ pro~u~ão de mais-valia
enCer
ra-se apenas o primeiro ato do processo capitalista de
produ
ção, o processo imediato de produção. (•••) Começa então o se
gundo ato do processo. Tem de ser vendida toda a massa de mer
cadorias, todo o produto, tanto a parte que repõe o"capitalconstante
e o variável, quanto a que representa a mais-valia. Se não ho~
ver essa venda ou se ela apenas ocorrer em parte ou a
preços
que estejam abaixo dos preços de produção terá o
trabalhador
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sido explorado, mas essa exploração
~ultado para o ~apitalista,
podendo
nula ou parcial

da mais-valia

cial ou total do capital.

nao se concretizar~ em re
estar ligada ~ realização

extorquida

e mesmo

Não são idênticas

paI.

prejuízo

de

as condições

Dife
exploração imediata e as de realização dessa exploração.
rem no tempo e no espaço e ainda em sua natureza. As primeiras
têm por limite aperias a força produtiva da sociedade, e as úl
timas, a proporcionalidade
entre os diferentes ramos e o poder
de consumo da sociedade,,(9).

Sendo "a realização
tal para o processo
talto,

de reprodução

a função primordial
A an~lise

xista

da mais-valia

do capital

- aqui apresentada

da ~ todas as indagações

do capital,

do capital

aí reside,

Po!

comercial.

comercial

a partir

de forma sum~ria
a respeito

fundamen

condição

- embora

do capital

da Vlsao mar
não

respo~

comercial,

ser

ve de referencial mínimo para a reflexão sobre o papel
deste
capital no processo de acumulação capitalista. Se, de um lado,
abre caminho para contrapor-se ~ visão tradicional,
traça as linhas fundamentais de análise do capital
pa~a uma economia

em que as relações

capitalistas

por outro
comercial
de

produção

es~ejam plenamente desenvolvidas
em sua etapa competitiva.
me smo tempo, não avança na an à l i se das formas de acumulação

Ao
mo

nopolista do capital comercial e correspondentes
operaçoes
es
peculativas - associadas ou não ao capital bancário -, corno de
senvolvido posteriormente
por Hilferding(lO).
Não
responde,
ainda,

âs

ap~icação

diferentes
do capital,

interrelações
que tendem

entre as diversas
a ocorrer

esferas de

num processo

de ac~

mu:ação capitalista desigual, e onde não prevalecem
relações
meramente capitalistas e competitivas,
como no caso do Brasil,
qUE será objeto

de interpretação

no pr6ximo

capítulo.

o Capital. Livro 3, Volume 4, Capo XV, pp. 280-281
MARX, K.
(10) HIFERDING, Rudolf. EI Capital Financiero.Madrid, Tecnos, 1973.

(9)

CAPtTULO

III

FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO NA AGRICULTURA BRASILEIRA
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Os diferentes substratos teóricos que presidem
as
análises sobre o abastecimento de alimentos no Brasil revelam
pelo menos duas vertentes básicas, já retratadas anteriormente,
e que mais uma vez se farão presente neste capítulo. Não
será
desenvolvida em maior detalhe a análise da corrente
tradicio
nal pois se admite que seus contornos estejam perfeitamente de
lineados. Nunca é demais, entretanto, repassá-la, referencian
do-a ao objeto deste capítulo., A principal preocupaçao
dessa
,
corrente consiste em descrever os caminhos da comercialização
dos produtos detendo- se t particularmente t nas 'análi,~e~;'- das
margens de comercializaçio em suas passagens do estágio de co
mercialização do produtor para os do atacado e varejo.
Essa
preocupação vincula-se à postura dos autores ligados à
essa
linha, dedic.ados a encontrar mecanismos que pudessem resu ltar .
numa maior eficiência do sistema de comercialização. Não obstan
te os trabalhos desses estudiosos oferecerem valiosas
contri
buições para o entendimento da problemática da
comercializa
çio a falta de aprofun damerrt o nos fenômenos observados, e
a
concentração em aspectos meramente tópicos, diminuem sua impor
tância. O que acaba de ser assinalado está bem demonstrado
na
seguinte passagem:
t

"O estudo das margens de comercialização fornece va
liosas indicações das tendências dos custos de
comercializa
ção. A partir deles pode-se analisar a magnitude das
margens
nos vários níveis, os fatores que a influenciam, e caso
medi
realmente
das fossem tomadas para minorá-las, se estas estão
sendo transmitidas ao consumidor, sob a forma de redução
de
preços no varejo. Em conjunto, o estudo das margens,
tamanho
da empresa e custos operacionais, fornece importantes
subsí
dios para análise da eficiência do sistema de comercialização.
As margens de comercialização variam bastante de pro
duto para produto. Os principais fatores que afetam estas dif~.
renças dizem respeito ao processamento que o produto exige p~
ra estar na forma que o consumidor deseja. Quanto ma.ior o pr~
cessamento necessário, maior a margem de comercialização. Qua~
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•.

-

to mais pereclvel for o produto, maior essa margem, desde que
serão maiores as perdas poramassamento
e deterioração. Quanto
ao valor em relação ao peso, alguns produtos requerem
mais
espaço no transporte a armazenagem, fatores que tendem a aume~
tar os custos de distribuição. Finalmente, existem certas mer
cadorias que precisam estar no mercado num pequeno período de
tempo, requerendo que certo tipo de equipamento seja
utiliza
do parcialmente durante o ano e ainda. se esses produtos forem
perecíveis, os custos aumentarão ainda mais". (1)

Um outro caminho para a análise_ da
comercialização
agrícola - e que seri considerada neste trabalho -,
consiste
em entendê-la a partir de sua inserção no processo de desenvol
vimento do capitalismo no Brasil. E evidente que este tipo de
abordagem, dado o caráter desigual do desenvolvimento
capita
lista no país, não permite a formulação de modelos gerais. To
tavia, tendo em vista o cunho deste trabalho, ê inevitável uma
certa generalização. Virios estudos(2) tim demonstrado que as
diferentes estrutur~s de comercialização agrícola, o~
vários
agentes que- a compõem e a apropriação do excedente
econômico
gerado na produção agrícola, refletem tanto a estrutura e
o
grau de desenvolvimento
dos centros
urbanos -industriais,
quanto as formas de organização da produção agrícola.
Assim,
os principais contrastes entre os diferentes sistemas de
co
mercialização existentes na agricultura brasileira estariam d~
terminados pela predominância, em algumas regiões ou produtos,

(1) JUNQUElRA,Persiode Carvalho et alii. Comercialização
de

Produtos
Agrícolasno Estado de São Paulo. AgriOllturaem São Paulo, São
Paulo,n: 1/2, Jan-Fev,1968,p. 15.

(2)
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de formas de produção nao capitalistas, submetidas à dominação
do capi tal comercial, numa situaçãomuito distintadaquela em que a
relações de produção são tipicamente capitalistas e nas quais
o capital comercial se subordina ao capital industrial, e ap!
rece como um momento do processo de acumulação deste último.
Dentro dessa linha, é possível afirmar que à hegem~
nia do capital comercial sobre a ativ~dade.produtiva correspon
de, quase semp re ,"um baixo nível de desenvolvimento das forças
produtivas na região ou no tipo de produção. De outro lado, o
desenvolvimento do modo de produção capitalista deve levar
a
que o capital industrial se torne a forma hegemônica de
tal em termos de sua organização e dos mecanismos de extração
do excedente econômico. Embora esse tenha sido,
historicamen
te, o caminho seguido pelo capital em seu desenvolvimentc,
as
contradições engendradas pelo processo de acumulação de
caPi
tal no Brasil, têm permitido a manutenção, criação, destruição
e o ressurgimento do capital comercial controlando a produção
em algumas regiões.
A poslçao hegemônica do capital comercial de maneira
generalizada na produção agrícola do Brasil está presente até
o início deste siculo, particularmente nas culturas de
expo!
tação - café e algodão especialmente -, através das casas· de
exportação e importação, beneficiadores desses produtos e
ou
tros agentes de menor porte. Mesmo na .agrd cu Itura de
mercado
interno sua participação é bastante significativa. Ainda qua~
do as relações de mercado capitalista não estão plenamente de
senvolvidas, mas surge um importante núcleo urbano - industrial
que passa a funcionar comoo~polo dinâmico da economia, o capi
tal comercial pass~ a exerce~·~ função de vincular o
setor
agrícola, organizado de forma não capitalista, ao setor
urba
no~industrial. Essa articulação dar-se-â com o capital
comer
cial se apropriando de um excedente agríCOla produzido sob for
ma não capitalista, injetando-o no circuito de reprodução
do
capital urbano-industrial. Ou seja, enquanto o capital
prod~
tivo se caracteriza como capital industrial,
concentrando-se
nos centros urb.anos, e o setor agrícolà não se constitui ainda
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o seu campo de atuaçio,
dá de forma indireta

sua articulação

através

medida em que "o processo

do capital

de acumulação

com a agricultura

se

comercial.

na

urbano-industrial

ça, surge uma crescente

demanda

agrícolas,

por uma reorganização

produção

pressionando

eda

realidade.

estrutura

Ao mesmo

do torna-se

transição

o processo

tura-se

o capital

zação agrícola.

comercial

seu circuito

na produção

de reprodução,

criando novas. O processo
buscará
utilizam

uma integração

concentração

desarticulando

de concentração

vertical,

matérias-primas
no sistema

agrícola,

Dentro do mesmo processo,

a

capitalistas

plen~
reestru

comerciali

do capital

indus

tornando-a

parte de

antigas

relações

do capital

seja através

de origem agrícola,
varejista

agri

promove

sistema de

Ao mesmo tempo, a expansão

trial o faz penetrar

unifica

urbano-indus

ao setor industrial,

e o próprio

à nova

a produção

do capital

com relações

e integrada

de

o capital comercial

de industrialização

para uma agricultura

mente desenvolvidas

amplo e

'administrar'

cola, de acordo com as n€cessidades
trial". (3)
Quando

produtos

das relações

interno

Nesta situação,

"a função de

e de

ava,3

de modo a adaptá-las

tempo, um mercado

uma exigência.

exerce.

de mão-de-ohra

fundiária,

Assim,

e

urbano

de indústri~
seja através

que
da

(exemplo dos supermercados).

desenvolvem-se

os setores produtores

de tratores, máquinas e insumos modernos, além de um
sistema
de crédi to mais adequado a essas novas condições da acimul.açâo ,
Essa transição
dos dos anos

se iniciou,

no caso do Brasil, ~m me~

'50 deste século e se acelerou

mos anos da década seguinte.
em que promove a concentração

a partir

dos

últi

Esse processo, ao mesmo
tempo
do capital comercial,
possibili

ta a sua permanência em formas tradicionais, agora de forma s~
cundária, no quadro da produção e comercialização
agríCOla. Sua
regiões
permanência em formas tradicionais se restringirá às

(3) NAKANO, Yoshiaki e PEROSA JUNIOR, R.M. Formas de ... p. 2.
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de ocupaçao

da fronteira

agrícola

por pequenos

produtores,

em antigas regiões onde o processo de capitalização
nao se desenvolveu ou se desenvolvem mais lentamente.

e

agrícola
Nestes

-a

casos, a reprodução do capital comercial estará associada
formas primárias de extração do excedente.
Numa tentativa

de generalização,

pode-se

dizer que o

capital comercial tradicional mantém sua influência na
ção do feijão, arroz e milho, além dos atacadistas que
controlam

boa parte dos produtos

hortifrutículas.

prod~
ainda

No

tocante

às matérias-primas
industriais esse capital teve sua importâ~
cia sensivelmente diminuída com o crescimento das compras dire
tas feitas pela indústria

e com o fornecimento

de algumas

perativas. Nos produtos de exportação como o café, soja e
ranja, predomina o grande capital comercial, muitas vezes
tinacional. Na cana-de-açficar ele praticamente inexiste
ao grande poder dos usineiros, bem corno pelos estritos
les exercidos

pelo Estado na fixação de preços

e

coo
la
muI

face
contro

quantidades

deste produto.

1. A HEGEMONIA

DO CAPITAL

COMERCIAL

COMERCIALIZAÇAO

NO SISTEMA

DE

AGRfCOLA

capital
Como exposto anteriormente, a hegemonia do
comercial na produção agrícola e no sistema" de comercialização
tende a ocorrer onde as relações capitalistas de produção
nao
se encontram plenamente desenvolvidas, assim
caracterizadas:

as áreas agrícolas atrasadas e distantes dos cen
"
tros industriais se caracterizam pela presença de relaç5es
de
produção

não capitalistas

pesinado

independente,

(parceria,

etc.),

arrendamento,

relações

quase

essas combinadas

caro
e

fun

didas com relações monetárias e capitalistas, bem corno pelo fa
to de a atividade agrícola se voltar predominantemente
para
a
subsistência.

A vinculação

com o mercado

exerce um papel

se
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cundário

na reprodução

das unidades

fica que estas não produzam
do. Ao contrário,

produtivas.

um excedente

o excedente

agrícola

regras mercantís

- maximização

las regras de luta pela subsistência.
oriundos

para o merca

que tem sua origem nessas

tem um papel fundamental no abastecimento
mas a dinâmica interna da produção nessas
da pelas

Isso não signl

da venda do excedente

áreas

de centros
urhanos;
unidades não é dita

de ganhos

-, e sim

Os ganhos

são restritos,

p~

monetários

e os bens

adqul

ridos no mercado têm ainda papel secundário na reprodução
das
condições de produção e subsistência das unidades
produti
vas". (4)

A vinculação

dessas

se dá por meio dos agentes
sempenhar

através

de subordinação,

ço das relações
ção do capital

não capitalistas.

urbano-industrial

relações

monetárias

ã

de

Assim,

no setor agrícola.
do capital

e capitalistas,

ur

extração

de relaç5es

modernização

a expansão

ue

para o setor

primários

da manutenção

em obstáculo

tempo, e contraditoriamente,
difunde

o excedente

Este, ao

o que passa pela conservação

de produção

constitui-se

com o mercado

comercial.

se vale de mecanismos

desse mesmo' excedente

comercial

agrícolas

do capital

sua função de canalizar

bano-industrial,
cionais

unidades

tradi

e

refor

o capital

e

penetr!
Ao

mesmo

comercial

estimulando

a in te

gração das unidades produtivas ao mercado. Nesse sentido, abre
caminho para a penetração do capital urbano-industrial
no
se
tor, criando
produção

condiç5es

dominantes,

um questionamento
pressionando-o
vi ver. (5)

para a trans~ormação

sendo que esse processo

da própria

a adotar

hegemonia

das relações

de

pode

significar

do capital

comercial,
para sobre

uma forma mais desenvolvida

(4)

Convênio INCRA/UNICAMP. Comercializaçãoe Formação de Preços.
nas, Unicamp, 1977, p. 252.

(5)

Esta tese tem sido desenvolvidaem diversos trabalhes recentes. Ver,
em especial, os assinalados na citação biblíográficanúmero (2) deste
Capítulo.
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o

capital

para a submissão

tamento

utiliza-se

dessas unidades

los proprietários
O principal

comercial

de terras

de vários

agrícolas,

apropriadores

na entressafra,

depen0êncirt em que o produtor
a um nreço bem abaixo

mediados

fundiária.

de cr€dito

ou

adian

criando uma situação

€ levado a vender

do preço

ou não pe

da renda

deles reside no fornecimento

de mercadorias

mecanismos

de mercado.

algumas particularidades
da atividade
do cr€dito € fundamental. Em primeiro

sua

de

produção

Como se sabe, dadas

agrfcola, a importincia
lugar, por ter a agricul

tura um período de produção e circulação superior ao
trial, sendo maior sua necessidade de cr€dito entre o

indus
plantio

e a colheita. Em segundo lugar, porque boa parte dos produtos
possui.! uma certa coincidência de €poca de colheita, reduzindo
as possibilidades
centrar

de, pela

no tempo as receitas

dade de aguardar
mental

diversificação
do produtor.

a entressafra

para a rentabilidade

permite

que se pYossiBa~

aguarda

a elevação

Finalmente,

para vender

econômica

normalmente

de produtos,
€

O

as atividades

dos preços para realizar

a capacl

a produção

do cultivo.

descon
funda
cr€dito

enquanto

o valor

se

da produção

anterior.
Algumas
caminho

condições

para a subordinação

reside na produção

objetivas

desses produtores

ao capital

atomizada,

espalhada

comercial.

A

abrem

primeira,

geograficamente,

em p~

quena escala, em áreas agricolas geralmente atrasadas. A segun
da, e mais importante, está no tipo de relação do produtor com
a terra, determinada, em primeiro lugar, pelo fato da
terra
ser seu principal

meio de subsistência.

que a terra € considerada

como garantia

tes institucionais

de crédito

Finalmente,

o tipo de relação

porque

terra determina,

~m segundo

lugar,

Po!

fundamental

pelos

age~

para a concessão

em grande medida,

de empr€stimos.

que o produtor

sua autonomia

tem com

relativa

a

face

aos grandes proprietários.
Como a quase totalidade dos
prod~
tores aqui referidos são mini fundistas ou não-proprietários
da
institucio
terra, e que dependem, para ter acesso a9 cr€dito
nal, de "carta de anuência" dos proprietários,
normalmente não
concedida,

não conseguem

obter os recursos

financeiro~

que, de
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resto, sao oferecidos de forma claramente discriminatória
em
favor dos grandes proprietários e comerciantes ou
maquini~
tas.(6)
Embora o sistema de comercialização apresente-se com
particularidades em cada irea ou produto, ~ possível estabele
cer uma generalização que permite identificar cinco etapas bá
sicas no comércio desses produtos agrícolas: (7)
1. A atomizada e esparsa produção ~ vendida pelos pequenos pr~
'dutores a pequenos comerciantes das zonas rurais (bodegue!
ro, vendeiro, etc.), pequenos intermediários (feirantes,etc),
pequenos agentes compradores ou a proprietários de terras .
Essa primeira transação ocorre nas zonas rurais ou nas fei
ras dos distritos. O capital comercial, sempre em
pequena
escala, tem a função de coletar e concentrar a produção at~
mizada, e as relações de troca se confundem muitas vezes com
relações pessoais de dependência;
2. A produção, ji então mais concentrada, é vendida a
comer
ciantes maiores e donos de armazéns atacadistas (ou usinas
de beneficiamento, no caso do arroz e do algodão), em geral
estabelecidos na sede dos municípios dos centros de
prod~
çao;
3. Os atacadistas dos centros de convergência compram a
ção dos armazéns e usinas dos centros de produção;

prod~

4. Os atacadistas dos centros de convergência, vendem o
to para os atacadistas dos centros de consumo;

produ

5. Os atacadistas dos centros de consumo distribuem o

produto

aos varejistas.

(6) A respeitodessa discriminaçãodo créditovários dados são fornecidos

em PINTO, Luis CarlosGuedes.Notas sobre a Políticade Cr~ditoRural,
ConvênioUNICAMP/IFC/FordFoundãtionGrant,Campinas,UNICAMP, 1981.
(7) NAKANO,Y. e PEROSAJUNIOR,R.M. Formasde...p. 6.
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Evidentemente,

a comercialização

pas em casos particulares.
dem levar sua produção
de convergência.
confundem-se

diretamente

aos atacadistas

centros

Ou ainda, os agentes

compradores

vê-se que. a realidade
ça de pequenos

intermediários

unidades

tal comercial

acha-se

forma, os armazéns
de barganha

e

da

au

prod~

encontrada

o que reduz seu poder de

e usinas

de beneficiamento.

p~

dos centros

comercial

parcela

bar

Da mesma

um significativo

atacadistas

o capital

rura~s dessas áreas retêm

de

prese~

da produção

com o mercado

e usinas não p6ssuem

sumo. Consequentemente,

mesmo

2 pür isso que também o capi

atomizado,

diante dos grandes

ou

proprietários

Devido à atomização

produtivas.

ganha frente aos armazéns

produção

e quarta etapas.

concentradores

ção, essa é a forma de articulação
las pequenas

de

dessas áreas exige a

menta a cadeia de intermediação.

p~

dos centros

de convergência

muitas vezes ligam a primeira

eta

alguns produtores

Da mesma forma, alguns centros

com importantes

de consumo.
caminhões

Por exemplo,

pode eliminar

poder
de

con

que atua nas zonas

relativamente

pequena

do

excedente agrícola, transferindo-se a maior parcela do excede~
te para os centros urbano-industriais.
Ou seja, a maior
parc~
la do excedente

é apropriado

capital comercial

pelo capital

estreitamente

2. A COMERCIALIZAÇAO

AGRfCOLA

DE PRODUÇAO

A comercialização

e

pelo

com aquele.

E RELAÇOES

CAPITALISTAS

NA AGRICULTURA

agrícola

caça0 nas regiões ou produtos
tra. A primeira

articulado

industrial

sofre uma profunda

onde o capital

questão que se coloca,

industrial

então, é entender

modifi
pen~
o si~

nificado da produção em bases capitalistas para se compreender
o contraste que se estabelece com a situação descrita anterioE
mente. A primeira diferença diz respeito à presença de um capi
tal aplicado diretamente na produção agrícola, visando
obter
um iucro e a renda da terra através da extração de um sobretra
balho dos produtores diretos. Por outro lado, essa
produção
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nao requer, necessariamente, a predominânica do trabalho assala
riado na medida em que o capital pode se utilizar de outras r~
lações de produção para extrair o excedente. g lógico,
entre
tanto, que a progressiva intensificação do capital
aplicado
na produção,' e a consequente mecanização da mesma, deve levar
ã utilização da força de trabalho assalariada de forma predoml
nante.
Outro fator que adquire destaque é a crescente mone
tarização dos custos dessa produção na medida em 4ue
aumenta
a uti lização de insumos modernos, máquinas e equipamentos, além
da crescente especialização da produção agrIcola que
resulta
na exigência de se obter no mercado os produtos necessários ã
rc-i roduç âo da força -de trabalho uti li zada na produção. A mp oj;
tância deste fato não está apenas nas relações que a produção
agrícola passa a ter com a indústria produtora daqueles prod~
tos e com as instituições de crédito, mas também no fato
de
que aqueles custos passarão a participar do estabelecimento de
um preço mínimo para os preços dos produtos agrícolas. Contra
riamente ao caso anterior, em que o principal custo envolvido
na produção era a reprodução do produtor e de sua família, em
grande medida realizada através de relações não monetarizadas,
agora o preço deve ser, em princípio, suficiente para repor t~
dos os custos e possibilitar uma certá remuneração ao capital
í

aplicado.
Finalmente, as relações do produtor com a terra sao
totalmente distintas, e a estrutura de comercialização estará
se defrontando com os proprietários da produção que, em diver
sos graus, dispõem de recursos próprios e têm acesso ao crédi
to institucional por serem eles mesmos os proprietários da ter
ra ou por terem condições de obter a "carta de anuência"
do
proprietário. Como visto na seção anterior, o acesso ao crédi
to é de fundamental importância para se determinar a estrutura
de comercialização, o que merece uma rápida digressão sobre a
questão.
São três os principais tipos de crédito ~grícola, em
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grande medida executados pelo Banco do Brasil:
de investimen
to, custeio e comercialização. O primeiro deles se destina ao
financiamento de obras de infra-estrutura e de culturas perm~
nentes, com amortização de mais longo prazo, certo prazo
de
car~ncia e juros subsidiados. Embora de grande influ~ncia
no
processo de acumulação de capital na agricultura, não é impo~
tante para o que se tem em vista neste trabalho. O segundo e o
terceiro, entretanto, são fundamentais para os propósitos aqui
perseguidos. O crédito de custeio visa, em princípio, cobrir~
despesas correntes de produção, do plantio à colheita, com ve~
cimento logo após a safra. O princípio que norteia este
tipo
de crédito é de que, finda a safra, o proprietário da produção
deve vender uma parte da mesma para cobrir os seus custos (ou
seja, amortizar o empréstimo de custeio contraído), . restando
uma parcela da produção com a qual especularia na entressafra
com vistas a ampliar o excedente que apropria. Ji o crédito de
comercialização visaria financiar a especulação do capitalista
agrícola, dado-lhe condições de aguardar até a entressafra p~
ra vender parte da produção que lhe resta. O principal instru
mento utilizado pelo governo, neste caso, parece ser a políti
ca de preços mínimos. Através desta o governo financia o inte
ressado (EGF - Empréstimos do Governo Federal), com base no va
lor estabelecido para seu produto e, caso o tomador do empre~
timo não consiga condições favoriveis para a
comercialização
até o vencimento de seu empréstimo pode, a seu critério, trans
formar a EGF em AGF (Aquisições do Governo Federal). São essas
duas últimas linhas de crédito, a que têm acesso os
grandes
proprietirios e agentes comerciais, que permitem-lhes efetuar
subordinan
o repasse aos produtores de base não capitalista,
do-05 nas formas descritas anteriormente.

-

Essas novas condições de produção - tipicamente capi
talistas -fazem com que o processo de assimilação da agricultura
como simples subsetor da indústria, passe a se realizar
atra
vés da verticalização do capital, alterando a estrutura de co
mercialização, o que passa invariavelmente pelo processo
de
concentração da comercialização agrícola. Substituem-se os p~
quenos agentes comerciais que na outra estrutura tinham a fun
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çao nao apenas de agregar a produção, como também de realizar
o financiamento direto do produtor. No caso da produção
caPi
talista, o que se observa é, no máximo, a permanência de age~
tes comissionados representando os grandes atacadistas ou
os
grandes compradores; ou ainda, corretores autônomos que desem
penham o papel de intermediários entre os produtores e os com
pradores. Ou seja, a verticalização acaba por diminuir ou eli
minar inúmeros intermediários para atingir uma completa
inte
gração agroindustrial. Esse processo se daria, basicamente, por
três vias:
a. O capital industrial estende a sua atuação ã esfera da
co
mercialização, passando a adquirir diretamente da agricult~
ra produtos agrícolas. Neste caso. o capital comercial nao
,
se distingue do capital industrial, surgindo apenas como um
momento do processo de reprodução global do capital.
Alg~
mas vezes o capital industrial acaba por penetrar e contro
lar diretamente a produção agrícola, constituindo
compl~
xos agroindustriais;
b. O capital comercial, agora altamente concentrado,
especi~
liza-se na função única de comercialização, comprando dire
tamente dos produtores e vendendo diretamente aos
vareji~
tas ou ã indústria. Este movimento, de um lado, ,parece
re
presentar a tendência histórica pela perda de importância do
atacado no abastecimento urbano, que passa a ter alguma
im
portância no abastecimento de pequenas e médi~ indústrias e
do pequeno e médio varejo. De outro lado, reflete a tendên
cia de concentração no próprio comércio varejista, represe~
tada pelos supermercados, que buscam garantir seu abasteci
mento em grande escala através de relações diretas com
as
indústrias e produtores agrícolas;
empr~
c. Os produtores agrícolas, organizados sob a forma de
sas capitalistas - particularmente em cooperativas -, esten
dem sua área de atuação à esfera de comercialização, de fo~
,Originalmente,
ma a reter uma maior parcela do excedente.
sua função é atuar na fase de comercialização, viabilizando,
pela retençaõ dos excedentes,
tanto a modernização,como
a acu
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mulação de capital. A tendência desse processo e o apTofu~
de
damento da verticalização
com a ampliação da esfera
atuação do capital comercial ã indústria.

Como se observa, a análise do abastecimento de ali
mentos - que passa pelo estudo da comerciali~ação agricola -,
não pode ser desvinculada das especificidades do
desenvolvi
mento capitalista numa economia periférica. Mais que isso, de
ve-se levar em conta seu papel de relevo na acumulação de ca
pital pelo seu peso na reprodução da força de trabalho, assu~
to que será abordado, do ponto de vista teórico, no
próximo
capitulo.

CAPITULO
O ABASTECIMENTO

E

IV

A REPRODUÇÃO

DA FORÇA DE TRABALHO
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A problemática do abastecimento é normalmente
trata
da como uma questão de mercado. Raros são os estudos que pr~
curam abordá-la adotando como referência a reprodução da for
ça de trab~lho no processo de acumulação capitalista. Quando
esta última postura é elevada à categoria principal na análi
se, é inevitável que o componente alimentar - e, consequent~
mente, o contexto do abastecimento de alimentos -, surja como
elemento fundamental da relação assinalada.
tradicionalmente
Não é diffcil explicar a postura
na
adotada pelos estudiosos do assunto. Ela tem sua origem
marginalização dos esquemas analíticos oferecidos pela econo
mia polftica, em favor
de uma teoria econõmica cujas preocupa.
ções se voltam exclusivamente p~ra os fenômenos aparentes do
sistema de mercado. O objetivo deste capítulo é exatamente mos
trar, a partir da trajetória do pensamento de algums economi~
tas e/ou escolas do pensamento econômico, de que forma se deu
a ruptura que hoje divide os enfoques adotados nos estudos so
bre abastecimento.
Os primeiros pensadores a sistematizar de uma forma
mais rigorosa suas análises no esquema mais geral da reprodu
ção do capital e, portanto, da força de trabalho, foram
os
fisiocratas. Estes autores, não obstante considerarem somente
o trabalho na agricultura como produtivo e atribuirem um des
taque especial ã Natureza no processo econômico - foram
os
primeiros
&
demonstrar
as
relações
existentes
en
tre o processo de circulação e o processo de reprodução
do
capital: "O ato do movimento inscreve-se em dois fiéis de ba
lança iguais em forma e em açao, a saber: a destruição e a re
generaçao, Tal ê toda a máquina da Natureza( ...) b no emprego
e na regeneraçao, isto é, no consumo e na reprodução, que con
siste o movimento que condensa a sociedade e que perpetua
a
sua duração. b por af que as despesas dão vida à produção
e
que a produção repara as despesas. Esta circulação tem, como
todas as outras, regras exatas de fluxo, que impedem igualme~
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te não só o esgotamento dos canais, mas também a sua
ção" (1).

obstru

A reprodução do capital origina-se da obtenção de um
excedente - chamado produto líquido - a partir do trabalho na
agricultura: tiAposição do agricultor é bem diferente. A ter
ra, independentemente de qualquer outrd homem e qualquer
ou
tra convenção, lhe paga imediatamente o preço de seu trabalho.
A Natureza não mercandeja com ele a fim de obrigâ-lo a s~ co~
tentar com o necessârio absoluto. O que ela proporcionanão é pr~
porcionalnem à sua necessidadenem a uma avaliaçãoconvencionaldo preço
de suas jornadas: é o resultado físico da fertilidade do solo
e da justeza, bem mais que da dificuldade, dos meios que
o
agricultor empregou para tornar o solo fecundo. Desde que
o
trabalho do agricultor produza além de suas necessidades, ele
pode, com esse supérfluo que a Natureza lhe confere em
pura
dâdiva, além do salârio e suas dificuldades, comprar o traba
lho dos outros membros da sociedade. Estes, ao vendê-lo a ele,
ganharam apenas a vida; mas o agricultor conquista, além
de
sua subsistência, uma riqueza independente e disponível, que
absolutamente não comprou e que vende. Ele é portanto a única
fonte de todas as riquezas que por sua circulação animam
to
dos os trabalhos da sociedade, porque ele é o único cujo tra
balho prod~z acima do salârio do trabalho,,(2).
Observe-se que o excedente gerado na produção adqu!
re o carâter de um dom.da natureza mas estâ estreitamente re
lacionado à remuneração daqueles que trabalham na terra, que
se estabeleceria, em geral, ao nível de subsistência, confor
me Turgot:

"O simples trabalhador, que so pode contar com

seus

Qüesnay. In DENIS,Henri. Históriado Pensamento Económi
(1) Frrulçois
(2)

co. Lisboa,LivrosHorizonte,1974,p. 170.
TURGOT. ReflexãoAcerca da Forma ão e
leçãoBases,n9 , Sao Paulo,Glo a ,

Ri uezas. Co
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braços e sua habilidade obtem apenas o que consegue
vender
aos outros com o pr6priQ esforço. Este seu esforço
vende-o
mais ou menos caro, mas esse preço mais ou menos alto nao de
pende apenas dele: resulta do acordo que o trabalhador
fez
com aquele que paga seu trabalho. Este lhe paga o menos caro
possível; como pode escolher entre um grande número de traba
lhadores, prefere aquele que trabalha ao mais baixo preço. Os
trabalhadores são portanto obrigados a baixar o preço em PO!
fia entre si. Em todo gênero de trabalho, deve suceder,
com
efeito, que o salário do trabalhador se limita ao que lhe
é
necessário para s,ua subsistênci~(3). Por sua vez como Quesnay se li.
mita ã análisedo trabalhoprodutivo na agricul tura, sem estabele
cer qualquer ljgação mais orgânica com outros setores da eco
nomia, não consegue estabelecer uma relação mais precisa
en
tre salários e excedente, embora reconheça a ligação entre os
preços dos gêneros agrícolas e os salários:

"Que nao se creia que o baixo preço dos generos seja
lucrativo para a arraia-miúda; porque ele faz baixar o seu s~
lirio, diminui o seu desafogo, proporciona-lhes menos
trab~
lho ou ocupaçoes lucrativas e diminui o rendimentoda nação,,(4).

Os autores denominados clássicos conseguiram
ter
mais clareza do processo de reprodução do capital da socieda
de. O fato de Adam Smith, por exemplo, ter eliminado o
erro
fisiocritico relativo ã esterilidade da atividade industrial,
vai permitir nao só uma interpretação mais satisfatória
do
funcionamento do sistema capitalista, como também obter
um
avanço na questão referente ã conexão entre excedente e salá
rios.

(3)TURGOT. Reflexao... p. 125.
(4)QUESNAY,François. ºlidro Econômico,Lisboa,FundaçãoCalouste. Gu1
benkian,1978,p. 1 9.
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o núcleo da anâlise de Smith está em sua

teoria do
valor. Ao partir do princípio de que a divisão do trabalho é
a fonte de enriquecimento das nações, e de que a própria divi
são do trabalho se explica pela propensão dos indivíduos
a
trocar, faz com que seus estudos partam do conceito de valor
de troca das mercadorias, assim colocado:

"
o valor de qualquer mercadoria,
para a pessoa
que a possui, e que não tenciona usá-la ou consumi-la mas tro
cá-la por outras, é igual ã quantidade de trabalho que
lhe
permite adquirir.
Logo, o trabalho é a medida real do valor
de troca de todas as ~ercadorias,,(5). Todavia, ao se defron
tar com o lucro e a renda fundiária compondo os preços
das
mercadorias, Smith não consegue compatibilizá-los com sua teo
ria do valor - trabalho.
Assim, "o produto total do trabalho
pertence ao trabalhador,,(6), somente "Naquele primitivo e r~
de estado da sociedade que precede simultaneamente a acumula
ção de mercadorias e a apropriação de terras,,(7). Quando oco~
re a acumulação de mercadorias e a apropriação de terras por
particulares "o produto total nem sempre pertence ao trabalha
dor,,(8), pois "A quantidade normalmente empregue na produção
de qualquer mercadoria deixa também de ser a única circunstâ~
cia ~'determinar a quantidade de mercadorias que ele
pode
obter por compra ou troca. e evidente que os lucros do
cap!
tal que foi empregue nos salários e nas matérias a
transfor
mar deverá também corresponder urna certa quantidade de traba
lho,,(9).

(5) SMITH,Adam.
(6)
(7) SMITH,A.
(8) SMITH,A.
(9)SMITH,A.

e as Causas da Ri ueza
Volume XXVIII,Sao Paulo,Aril

Investigação
... p. 47.
Investigação
... p. 47.
Investigação
...p. 48.
Investigação
... pp. 48-49.
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Embora Smith nao tenha se mantido fiel à sua primei
ra interpretação do valor, nem por isso sua noção de que o v~
lor de troca de uma mercadoria deva ser ligado ao trabalho ne
la contido deixa de desempenhar um papel decisivo no conju~·
to de seu sistema. Uma boa expressão disto está nesta
pass~
gem:

"Quando se realiza a acumulação de mercadorias
nas
maos de particulares, alguns deles empregarão naturalmente e~
sa reserva no recrutamento de pessoas hábeis às quais fornec~
rão materiais e meios de subsistência com vista a conseguirem
lucro pela venda do trabalho destas, ou seja, esperando que o
valor deste trabalho se acrescente aO daqueles materiais. Ao
trocar o objeto manufaturado por dinheiro, trabalho ou outras
mercadorias, por um preço superior ao que é necessário pagar
pelos materiais usados e pelos salários dos trabalhadores, al
,
go deve ficar para aquele que arriscou a sua reserva de merca
dorias nesta aventura. O valor que os trabalhadores acrescen
tam aos materiais, portanto, divide-se neste caso em duas pa~
tes, uma das quais paga os seus salários e a outra constitui
os lucros, daquele que os empregou, sobre as reservas de mate
riais e salários adiantados. Est~ indivíduo só pode ter qual
quer interesse em empregar trabalhadores se espera obter para
venda do trabalho deles algo mais do que o suficiente para r~
por o capital adiantado; e só lhe interessa empregar um maior
capital na medida em que os seus lucros estejam em proporção
ao quantitativo efetivamente utilizado para esse fim,,(lO)

Observe-se, ainda, nessa mesma passagem, que
Smith
consegue estabelecer a necessária ligação entre salário, exce
dente e reprodução do capital. Estabelecida essa ligação,
é

(10)SMITH,A. Investigação
...pp. 47-48.
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importante examinar como se determina o salário. Diz Smith com
relação ao preço do trabalho:

"O seu preço real consistiria na quantidade de obj~
tos necessários e convenientes para a vida que são
trocados
por ele,,(ll). A relação entre os salários e os preços dos ali
mentos também é estabelecida: "O preço em dinheiro do
traba
lho (...) não flutua de ano para ano com o preço em dinheiro
do cereal, mas parece estar em relação, não com o temporário
ou ocasional, mas com o preço médio ou normal desse produto ne
ces sário à vida" (12). Ou ainda: "~e bem que as var iações do
preço do trabalho nem sempre correspondem às do preço dos vi
veres e sejam até muitas vezes opostas, não deveremos julgar
que o preço dos viveres não tenham qualquer influência sobre
o do trabalho. O preço em dinheiro do trabalho ~
necessaria
mente regulado por duas circunstincias: a procura de trabalho
e o preço dos produtos necessários e úteis à vida. A procura
de trabalho, conforme aumenta, estaciona ou declina, ou requer
um aumento, estacionalidade ou declínio da população, determi
na a quantidade de produtos necessários e úteis à vida que d~
ve ser fornecida ao trabalhador, e o preço em dinheiro do tra
balho é determinado pela necessidade de adquirir aquela quan
tidade. Se bem que o preço em dinheiro do trabalho, portanto,
~
Vlve
seja muitas vezes maior nas regiões em que o preço dos
e
res é baixo, seria ainda maior se a procura se mantivesse
se o preço dos víveres fosse elevado,,(13).
~

e
A necessidade da reprodução da força de trabalho
preocüpaçao de Smith: "Cada homem vive do seu trabalho e o
salário que recebe deve pelo menos ser suficiente para o man
ter. Em muitas ocasiões esse salário deve até ser um
pouco

(11) SMI1H, A.
(12) SMI1H,

A.

(13) SMI11-I, A.

Investigação p. 35.
Investigação p. 37.
Investigação...
p ,77.
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mais alto; se não, ser-lhe-ia impossível constituir família,
e a raça desses homens não passaria da primeira geração,,(14).
E a tendência do salário no longo prazo garantiria essa repr~
dução: " ... todas as espécies de animais se multiplicam
na
turalmente de acordo com seus meios de subsistência: nenhuma
espécie pode se multiplicar mais do que o permitido
pelos
meios ao seu dispor. Mas na sociedade civilizada é apenas nas
camadas mais pobres da pop~lação que a escassez da subsistên
cia pode impedir uma maior multiplicação da espécie humana: e
só o pode fazer destruindo uma grande parte das crianças gera
das por esses férteis casamentos (•.•) Uma generosa recompe~
sa do trabalho, permitindo aos trabalhadores educar melhor os
seus filhos e portando diminuir a mortalidade, tende natural
mente a fomentar e ampliar aquel~s limites. Merece ser notado
o ·fato de tal situação ser necessariamente dependente do est~
do da procura de trabalho. Se esta procura aumenta
continua
mente, a recompensa dotrabalho encoraja o casamento e a multiplicação dos trabalhadores de modo que estes possam abaste
cer esse aumento de procura com o aumento contínuo da popul~
ção; se a recompensa for em qualquer época menor do que a ne
cessária para a realização destes propósitos, a deficiência de
mão-de-obra torna-se rapidamente notória: e se for em qualquer momento superior, a excessiva multiplicação da
espécie
depressa diminuirá para o índice mais conveniente. No primei
ro caso, o mercado estará deficientemente abastecido de traba
lho, e no segundo, excessivamente abastecido; num caso e noutro o seu preço será f~rçado a moldar-se rapidamente à situação em que se encontra a sociedade. a assim que a procura de
homens, como a de qualquer outra mercadoria, regula necessaraa
mente a produção da espécie humana; aumenta-a quando tal é ne
cessário e pâra-a quando é excessiva,,(lS).

(14) SMITH, A. Investigação •.. p. 64.
(lS) SMITH, A. Inves t g ação •.•. p. 73.
í
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David Ricardo manteve a mesma linha de análise do va
lor a partir do trabalho: "O valor de uma mercadoria, ou se
ja, a quantidade de qualquer outra pela qual pode ser troca
da, depende da quantidade relativa de trabalho necessária
p~
ra a sua produção, e não da maior ou menor compensação que é
paga por esse trabalho,,(16)
Diferentemente de Smith, no en
tanto, considera essa lei válida mesmo para uma. economia em
que os meios de produção tenham se acumulado em mãos priva
das. E, embora também tenha encontrado dificuldades que não
superou para manter-se , fiel a esse princípio,
nao o abandona
para efeito de análise: "Ao estimar, portanto, as causas das
variações no valor ~as mercadorias, seria err6neo omitir to
talmente a consideração do efeito produzida pelo encarecimen
to ou barateamento do trabalho, mas seria igualmente
erroneo
atribuir-lhe muita importância.
Assim, embora ocasionalmente
eu mencione esta ~ausa, C ... ) considerarei todas as
grandes
variações que ocorrem no valor relativo das mercadorias como
sendo produzidas pela maior ou menor quantidade
de trabalho
que se pode requerer, em épocas diferentes,
para
produzí_las,,(17).

Grande parte do estudo de Ricardo parece estar gove!
nado pelo conflito de interesses que existiria entre a agrl
cultura e a indústria, particularmente devido à lei, vigente
na época, que proibia a importação de trigo pela Inglaterra.
Já em seu "EnsaioAcerca da Influênciado Baixo Preço do Cereal
sobre
18
os Lucros do Capital,,( ), de 1815. escreve em seu
primeiro
parágrafo:
"Ao analisar-se a questão dos lucros do capital.
torna-se necessário considerar os princípios que regulam o au

(16) RICAROO.David. 'Princípiosde Economia,políticae Tributação. C,9.
leção Os Pensadores,Volume XXVIII. Sao Paulo,
Abril Cultural,
1974. p. 255.
(17) RICARDO.D. Princípios... p. 269.
(18)RICARDO.David. Ensaio Acerca da Influênciado Baixo Preço do Ce
real sobre os Lucros do Capital. In NAPOLEONI,Claudio. Smith,
Ricardo,Marx., Rio de Janeiro,Graal, 1978
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mento

e a diminuição

os lucros

da renda

encontram-se

1817, ao publicar

fundiária,

uma vez que esta

em Íntima conexao

os "Princípios

entre si"

de Economia

a ênfase qVe dará ã distribuição

tação",

(19)

.

política

e
Em

e Tribu

do produto

parece

confirmar esta preocupação, conforme manifesta já em seu Pre
f à c i o : "O produto da terra - tudo que se obtém de sua sup er f'f
cie pela aplicação
capital

- se divide

proprietário
cultivo

combinada

em três classes

da terra,

da. C...) Em diferentes
do produto

classes, sob os nomes
cialmente distintas.

de maquinaria

da comunidade,

o dono do capital

e os trabalhadores

proporções

de trabalhG,

estágios

da terra destinadas

para

ela e

da sociedade,

seu

cultiva

no entanto,

i cada uma

de renda, lucro e salários, serão essen
Isto dependerá principalmente
da ferti

agricultura.
C... ) Determinar
?uição é o principal problema

provocaria

o aumento

Cda agricultura
vai depender

progre~

dos sa~ários,

a queda da taxa de lucro

Portanto,

e sérios problemas
sua explicação

de Ricardo,

para a

da taxa de

a renda da terra,

das leis que determinam

a linha de raciocínio

que o

da renda da terra, o que

da lei que determina

pela explicação

concluir

o aumento

e indústria)

lação de capital.

e
na

as leis que regulam esta distri
da Economia política C...)"C20T

A análise de Ricardo perm~te
determinaria

as

dessas

lidade real do solo, do acúmulo de capital e de população,
da habilidade, do engenho e dos instrumentos empregados

so da sociedade

de

a saber: o

necessário

por cuja atividade

e

o salário.

será visto,

acumu
lucro

passando
Obedecendo

portanto:

1)

co

mo se determina a renda da terra;
2) a determinação dos sal~
rios e sua oposição aos lucros;
3) a relação entre renda
da
terra, salários e lucros e $eus efeitos sobre a acumulaçã9 de
capital.

(19)

RlCAROO, D.

(20) RI~,

D.

Ensaio... p. 195.
Princípio... p. 251.
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Segundo Ricardo, a "renda é a porçao do produto
da
terra paga ao seu proprietário pelo uso das originais e indes
trutíveis energia? do 5010,,(21). A renda, portanto,
soment~
surge em função dos diferentes graus de fertilidade do solo:
"( ...) somente porque a terra não é ilimitada em
quantidade
nem uniforme na qualidade, e porque, com o crescimento da p~
pulação, terras de qualidade inferior, ou menos vantajosame~
te situadas são colocadas em cultivo, a renda ê paga por seu
uso. Quando, no progresso da sociedade, terra de segun~o grau
de utilidade é colocada em cultivo, surge imediatamente a ren
da sobre aquela de primeira qualidade: a magnitude de tal ren
da dependerá da diferença de qualidade daquelas duas porçoes
de terra. (...) Quando a terra de terceira qualidade é posta
em cultivo, começa imediatamente a renda sobre a segunda, re
guIando-se ela~ como o caso anterior, pela diferença entre as
energias produtivas de um e de outro solo. Ao mesmo tempo, so'
be a renda da terra de primeira qualidade, pois esta deve ser
sempre superior i renda da segunda, segundo a diferença entre
as produções permitidas, por uma e outra, com uma dada quanti
dade de capital e,de trabalho. Com cada etapa do progresso da
população, que obrigará o país a recorrer i terra de pior qu~
lidade para aumentar a oferta de alimentos, subirá a renda de
todas as terras mais férteis,,(22).
A análise da renda da terra levará em conta o valor
medido pela quantidade de trabalho: "As terras mais férteis
e mais favoravelmente situadas serão cultivadas em
primeiro
lugar, e o valor de troca de seus produtos será ajustado
da
mesma forma que o de todas as outras mercadorias, a saber: p~
la quantidade total de trabalho necessário, sob várias formas,
da primeira i última, para produzi-los e colocá-los no merca
do. Quando terra de qualidade inferior é colocada em cultivo,
o valor de troca das matérias-primas aumenta, pois mais traba

(21)RICARDO,D. Principios
(22)RICARDO,D. Princípios

p. 279.
pp. 280-281.
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lho ~ necess~rio

para produzi-las.

la qual os produtos

prim~rios

(... ) Portanto,

aumentam

em valor

a razao p~

comparativo

~

o emprego de mais trabalho para produzir a última porção obti
da, e não o pagamento da renda ao propriet~rio
da terra. O va
lor do cereal ~ regulado pela quantidad~ de trabalho aplicada

à sua produção

naquela

qualidade

de terra, ou com aquela

po~

ção de capital, que não gera pagamento de renda. O cereal não
encarece por causa do. pagamento da renda, mas, ao contr~rio,a
renda ~ paga porque o cereal se encarece( ... ),,(23).
Com relação
determiná-lo
produção
tras
aumentadas

peias

ao salário,

condições

que se compram

ou diminuídas

mant~m

de subsist~ncia

da força de trabalho:
coisas

Ricardo

"O trabalho,
e se vendem,

em quantidade,

a tradição

à re

necessárias
como todas as
e que podem

tem seu preço

de
ou
ser

natural

e seu preço de mercad~ O preço natural do trabalhq ~ aquele necess~rio p~
ra capacitar os trabalhadores,um com outro, a subsistir e perpetuar sua
raça sem aumento ou diminuição. (...) A capacidade do trabalhador para
sustentar-se,
e ã família que pode ser necessária para manter
o número

de trabalhadores,

não depende

da quantidade

de dinhei

ro que ele possa receber como salário, mas do montante de co
mida, bens necessários e çonforto que lhe são, por
costume,
essenciais, e que aquele dinheiro comprará. O preço
natura~
do trabalho, portanto, depende
bens necessários
e comodidades
balhador

e sua familia.

dos preços dos al~mentos,
exigidas para sustentar o

Com um aumento

no preço

dos
tra

dos alimentos

e dos produtos necessários,
o preço natural do trabalho
rá. Com uma queda no preço daqueles bens, cairá o preço
ral do trabalho,,(24).

subi
natu

A tend~ncia do salário ao preço natural tamb~m
ra garantida: "Quando o preço de mercado da mão-de-obra
de o preço natural, a condição do trabalhador ~ próspera

esta
exce
e fe

(23) RICARDO, D. PrincÍpios
(24) RICARDO, D. Princípios

pp. 282-283.
p. 295.
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liz, e ele pode desfrutar uma grande quantidade de bens nece~
sários e prazeres da vida e, portanto, criar uma família saudá
vel e numerosa. Quando, entretanto, encorajado o aumento pop~
trabalhado
lacional pelos altos salários, cresce o número de
res, os salários caem novamente até seu preço natural, e às v~
zes, realmente, por um efeito de reação, até
abaixo
dele.
C •••
) Quando o pre~o de mercado da mão-de-obra ê inferior
ao
seu preço natural, a condição dos trabalhadores se torna mis~
rável: sua pobreza os priva daqueles confortos que o costume
torna absolutamente necessários. Somente depois que as
priv!
ções reduziram seu número, ou após haver crescido a demanda de
mão-de-obra, o preço de mercado do trabalho subirá até o preço
moderados
natural, e o trabalhador, então, terá os confortos
que proporciona a taxa natural de salários,,(25).
por
Segundo Ricardo, os salários sobem ou descem
29)
duas causas:
19) A oferta e a demanda de trabalhadores;
Como
o preço das mercadorias nas quais se gastam os salários.
o primeiro fator se identifica com os preços de mercado do tr!
balho - que são ocasionais e temporários -, e Ricardo está mais
preocupado coma tendência de longo prazo, sua análise recai so
bre o segundo determinante. Nesse sentido, e numa referência ao
papel dos preços dos alimentos, assim se manifesta:
"Com o cres
crescera
cimento da população, o preço desses bens necessários
prod~·
constantemente, pois mais trabalho será necessário para

-

zí-Ios. Se, portanto, os salários caíssem, enquanto subissem to
das as mercadorias em que são gastos. o trabalhador seria dupl!
mente afetado, e logo estaria totalmente privado dos meios de
sub sistênc ia (...)" (26). Im ediatam en te se estabel ece, en tão, a
relação entre salários e renda da terra: "Temos,pois, que a mesma
callsaque eleva a renda, isto ê, a crescentedificuldadede prover
uma
quantidadeadicionalde alimentoscom a mesma quantidade proporcional de

(25)RICARDO,D. Princípios
(26)RICARDO,D. Princípios

p. 296.
p. 299.
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trabalho, também elevará os salários. Logo, se o dinheiro ti
ver um valor invariável, a renda e os salários tenderão a au
mentar com o progresso da riqueza e da população. (...) Exis
te, contudo, uma diferença essencial entre a elevação da ren
da e a dos salários.
O aumento no valor monetário
da renda
é
acompanhaqo por uma parcela maior do produto: cresce nao ap~
nas a renda monetiria do proprietário da terra, mas
também
sua renda em cereal. Ele terá mais cereal, e cada medida
de
terminada desse prodUto sera trocada por uma quantidade maior
de todos ou outros bens cujo valor não tenha subido. O desti
no.do trabalhador será menos feliz. Ele receberi maior
salá
rio monetirio, é verdade, mas seu salário em cereal será redu
zido. Não apenas sua capacidade de comprar cereal deverá pi~
rar, mas toda a sua condição geral, pois será mais difícil man
ter a taxa de mercado dos salários acima da taxa natural. Se
o preço do cereal subir 10t (dez por cento), os salários sem
pre crescerao menos, e a renda sempre aumentará mais. Assim,
a condição do trabalhador geralmente cairá, e a do propriet~
rio da terra sempre haverá de melhorar,,(27).
Sem explicitar a presença da renda da terra - mesmo
porque as variações dos salários, como visto, se explicam
a
partir dela -, Ricardo estabelece a ligação entre renda
da
terra, s al r i os e lucros na seguinte passagem:
"Se os cereais
e os manufaturados fossem vendidos sempre aos mesmos preços,
os lucros seriam altos ou baixos na proporção em que
fossem
baixos ou altos os salários. Admitindo-se, contudo, que o pr~
ço do cereal suba quando mais trabalho for necessário
para
produzí-Io, essa causa não elevará o preço dos manufaturados
cuja produção não exigiu maior quantidade de mão-de-obra. Se,
portanto, os salários continuarem os mesmos, os lucros dos fa
bricantes também:.nã:omudarão...Se, porém, :'como éabsolutamen
te certo, os salários subirem com o aumento do cereal, então
.
. - ,,(28). R·
.
os 1ucros necessarIamente
caIrao
Icar do exp 1··
lCl t a aln
à

(27)RICARDO,D.Princípios
(28)RICARDO,D. Princípios

pp. 299-300.
p. 305.

51

da mais

a relação

das mercadorias

entre salários

de consumo

bre os lucros

seriam

se um aumento

naqueles

quais

se gastam

a partir

dos preços

dos trabalhadores:

os mesmos,
outros

"Os efeitos so
ou quase os mesmos, se houves

bens,

os salários.

essas mercadorias,

e lucros

além do alimento,

Sendo obrigado

o trabalhador

nos

a pagar mais por

teria de pedir

salários

maiQ

res, e qualquer fator que aumente salários necessariamente
r~
duz os lucros. Supondo, contudo, que o preço das sedas,
dos
veludos, do mobiliário e de outras mercadorias
não
exigidas
pelo trabalhador,
gasto

subisse

em sua produção,

em consequência

isto não afetaria

te não, pois nada os afeta,

consegue

explicar

~gricultura

to com a própria

pelo

essas conexoes

não só o conflito

e da indústria,

que os privilégios

os lucros?

Certamen
logo

fundamentais,
denunciar
entram

em que criam

Se
não

Ricardo

entre os interesses

à agricultura

na medida

dos salários.

trabalhador,

como também

fornecidos
sociedade

trabalho

salvo o aumento

das e veludos não sãQ consumidos
podem elevar salários,,(29).
Estabelecidas

do maior

da

o fato
em

de

~onfli

embaraços

ao seu progr~sso, pois a acumulação de capital
desenvolveria
uma tendência ao estado estacionário:
liA tendência
natural dos
lucros,

portanto,

e da riqueza,

é cair, pois,

a quantidade

com o ·progresso da

adicional

de alimentos

se obtém com o sacrifício de mais e mais trabalho.
dência, como se fosse uma gravitação de lucros, é
contida,

a intervalQS

que se repetem,

sociedade
requerida
Esta
ten
felizmente

pelos progressos

da

ma

quinaria usada na produção de bens necessários,
assim como p~
las descobertas da ciência da agricultura,
que nos
permitem
prescindir de uma parcela da mão-de-obra
antes necessária,
e,
portanto, reduzir o preço das mercadorias básicas do trabalha
dor. O aumento do preço desses bens e dos salários e
entre
tanto limitado, pois quando os salários igualassem C ••• ) as re
ceitas

totais

(29) RlCAROO, D.

do produtor

C ... ) a acumulação

Princípios... p. 310.

terminaria,

pois

S2

nenhum capital forneceria mais qualquer lucro,
nao haveria
consequenteme!!.
qualquer demanda adicional de mão-de-obra e,
te, a população teria atingido seu ponto mais alto. De fato,
bem antes dessa fase, a baixíssima taxa de lucro teria detido
toda acumulação, e quase todo o produto do país, após o pag~
mento dos trabalhadores, pertenceria aos donos da terra e aos
receptores de dízimos e de impostos,,(30). Esta denúncia
vai
justificar a postura de Ricardo em defesa do livre - camb i smo ,
o que, na prática, demonstra sua luta contra a lei que proibe
a importação de trigo na Inglaterra.

A exposição mais detalhada da análise de Ricardo re
flete não s6'a riqueza de sua contribuição i economia polít!
ca, como também uma exigência que se faz para dar maior clare
za ao seu raciocínio. Além disso, permite com maior facilida
de a tarefa Dbjeto desta exposição, haja vista que as
cone
xões que estabelece para explicar o processo de acumulação da
capital passam, em última análise, pela reprodução da
força
de trabalho. Por ..outro lado, o entendimento de sua
análise
permite abrir caminho para uma melhor compreensão da
teoria
marxista que será desenvolvida a seguir.
Uma das virtudes de Marx foi ter conseguido desenvol
ver e manter-se fiel a uma teoria do valor baseada no
traba
lho, superando as dificuldades encontradas pelos seus anteces
sores. Isso lhe permitiu explicar a geração do
excedente
(mais-valia) e as leis da acumulação do capital coerentemente
com seu raciocínio em torno do valor. e bem verdade que a te~
ria marxista transcente essa breve colocação; e a manutenção
da fidelidade i totalidade de seu pensamento consumiria
lon
gas páginas que estariam além dos limites impostos pelas exi
gências mínimas deste trabalho. Consequentemente, a exposição
se pautará, basicamente, pelos textos "Trabalho Assalariado e

(30)RICARLO,D. Princípios
...p. 311.
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Capital,,(3l) e "Salário,
Nesses

Preço

dois textos,

e Lucro,,(32).

Marx está preocupado,

te, em examinar como é que se determina
tido, ao considerar a força de trabalho
como as outras
valor

e

comprada

da força de trabalho

pelo

inicialmen

o salário.
como uma

capitalista,

Nesse sen
mercadoria

conclui

- ou, o que e o mesmo,

que o

o salário

-

deve ser determinado da mesma forma que o valor de
qualquer
outra mercadoria. O valor das mercadorias,
tal como para Smith
e Ricardo,

é o valor

quantidade

de trabalho

las.

Assim,

o valor

lo tempo de trabalho
sa mercadoria

de troca:

socialmente

também

necessária

da força de trabalho
socialmente

força de trabalho,

da força de trabalho.
lho envolve

e este seria determinado

produzí-

será determinado

necessário

para produzir

isto é, o custo de

O custo de produçio

nio s6 o custo de exist~ncia

sua reprodução,

para

pela

da
do

como está bem claro

es

produção

força

de traba

trabalhador
nesta

p~

como

explicação

de Marx:

"( ... ) Quanto

menor

for o tempo da formação

profi~

prod~
será o custo de
trabalho,
ção do operário e mais baixo será o preço de,seu
seu salário. Nos ramos da ind~stria, oride não se exige
quase
sional exigido

nenhuma

por um trabalho,

aprendizagem

menor

e onde a simples

exist~ncia

material

do

operário é o bastante, o custo da produção deste se
limita
quase que unicamente às mercadorias
indispensáveis
à manuten
ção de sua vida, ã conservação de sua capacidade de trabalho.
Eis a razão por que o preço de seu trabalho será determinado
pelo preço

dos meios

Todavia,

de subsist~ncia

necessários.

surge aqui uma outra consideração.

O fabri

(31) MARX, Karl. Tr?balho Assalariado e Capital. Textos, Volume 111,
são Paulo, Ediçoes Sociais, 1977.
(32) MARX, Karl. Salário, Preço e Lucro. Textos, Volume 111, São Paulo
Edições Sociais, 1977.
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cante que calcula seus custos de produção e, por estes, o pr~
ço dos produtos, leva em consideração o desgaste dos instru·
mentos de trabalho. Se uma máquina lhe custa, por exemplo,
1.000 marcos e ele a utiliza durante dez anos, em cada ano
ele acrescenta 100 marcos ao preço da mercadoria, a fim de
substituir ao cabo de dez anos a máquina usada por uma nova.
Deve-se incluir, da mesma maneira, o custo de produção da for
ça de trabalho simples, o custo da reprodução graças ao qual
a espécie operária é habilitada a multiplicar-se e a
substi
tuir os operários usados por novos. O desgaste do
operário
e, portanto, levado em conta da mesma maneira que o desgaste
da máquina.
O custo de produção da força de trabalho simples se
compoe, pois, do custo de existência e de reprodução do oper!
rio. O preço do custo de existência e de reprodução constitui
o salário. O salário assim determinado é denominado o mínimo
de salário. Este mínimo de salário, da mesma forma que a de
terminação do preço das mercadorias pelo custo de produção em
geral, é válido para a espécie e não para o indivíduo tomado
isoladamente. Há milhões de operários que não recebem o bas
tante para subsistir e reproduzir; entretanto, o salário
de
toda a classe operária é, dentro de suas oscilações, igual a
este mínimo,,(33).
Conhecer essas condições de remuneraçao do trabalha
dor é necessário para compreender o processo de geração
de
mais-valia ou lucro. Devido ã concorrência entre os capitais,
existe uma tendência à equalização das taxas de lucro
entre
os diversos capitais, ao mesmo tempo em que determinam a ten
dência dos preços de mercado das mercadorias aos seus custos
de produção. Esse "custo de produção se compõe: 19) de maté
rias-primas e do desgaste das ferramentas, isto é, de
prod~
tos industriais, cuja produção custou um certo número de jO!

(33)MARX, K.

TrabalhoAssalariado
... p. 68.
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nadas de trabalho, representando, consequentemente, uma deter
minada quantidade de tempo de trabalho; 29) de trabalho ime
diato, cuja medida é precisamente o tempo,,(34). Como o traba
lho morto (matérias-primas, materiais auxiliares,
máqulnas,
equipamentos, ferramentas, prédios industriais) simplesmente
transferem valor às me rcado r as , o trabalho vivo (trabalho im~
diato, direto) deve g~rar maior valor do que o necessário
i
sua subsistência e reprodução para que o capitalista obtenha
lucro. Assim, o capitalista fará o trabalhador dedicar um nu
mero de horas superior ao simplesmente necessário i compra de
seus meios de subsistência, ou seja, um sobretrabalho que irá
traduzir-se em um sobreproduto ou mais-valia, trabalho nao re
munerado. Conclui-se, portanto, que "salários e lucros estão
em relação inversa. A parte do capital, o lucro, sobe na mes
ma medida em que a parte do trabalho, o salário, baixa, e vi
ce-versa. O l~cro sobe, na medida em que o salário baixa; bai
xa na medida em que o salário sObe,,(35).
í

-

A acumulação de capital pressupoe a mais-valia e p~
ra acumular "( ...) é necessário transformar parte do produto
excedente em capital, coisas que são aplicáveis no
processo
de trabalho, isto é, meios de produção, e coisas das quais o
trabalhador precisa para manter-se, isto é, meios de
subsis
tência. Em consequência, parte do trabalho anual
excedente
tem de ser transformado para produzir meios adicionais de prQ
dução e de subsistência acima da quantidade necessária
para
substituir o capital adiantado. Em suma, a mais-valia so PQ
de ser transformada em capital porque o.produto excedente, do
qual ela ê o valor, já contem os elementos materiais de um no
vo capital,,(36).

-

Diferentemente dos economistas que

(34)MARX, K.
(35)MARX, K.
(36)MARX~ K.

o

antecederam,

TrabalhoAssalariado...p , 67.
TrabalhoAssalariado
...pp. 74-75.
O Capital.Livro 1, Volume 2, Capo XXII, p. 676.
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Marx considera
tÍnua mudança

que a acumulação
qualitativa

na sua composição,

dições para sua continuidade,
duzindo

um exército

lação trabalhadora

de capi tal, através de uma con

çao ou do desenvolvimento

de reserva:
é produto

da riqueza

ela se torna por sua vez a alavanca
ta, e mesmo
talista.
ponível,

condição

humano
pital

de exist~ncia

"Mas

e mantido

a serviço

no sistema

da

pr~

acumula

capitalista,

da acumulação

capitali~
capi.
do modo de produção
dis
industrial de reserva
tão absoluta

por ele. Ela proporciona

das necessidades

e sempre pronto

variáveis

o material

de expansão

do c~

incremento

da população" C37) .

sim, a um só tempo, Marx dá uma outra direção

ao sentido

oferta

e altera

na determinação

dos salários

ma prevalecente
de que os movimentos dos salários se
riam pelas variações do número absoluto da população.
portanto,

"pela proporção

ra se divide

como

para ser explorado,independentemente

dos 1imi tes do verdadeiro
e procura

con

se uma pop~

necessário

Ela constitui um exército
que pertence ao capital de maneira

se fosse criado

as

do lado dos trabalhadores,

industrial
excedente

engendra

em exército

variável

em que a classe

da ativa e exército

As
da

o

dog

regul~
Será,

trabalhad~

da reserva,

pelo

acréscimo e decréscimo da magnitude relativa da
superpopula
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ção, pela extensão em que ora é absorvida, ora é liberada"C 1
que os movimentos
Com Marx
lítica - iniciada
sistema econ6mico

gerais

dos salários

se consolidam

se regularão.

os fundamentos

da economia

p~

pelos fisiocratas -, em que a análise
do
capitalista adotará como refer~ncial básico

o processo de acumulação ou reprodução do capital, cuja
ori
gem estará na extração de um excedente do trabalho
utilizado
um
na produção ou, o que é o mesmo, na geração do valor de
produto superior ao necessário ã reprodução da força de traba
chamada
lho. A ruptura com essa linha de análise virá com a
linhas
escola neoclássica 'ou marginalista,
que fornecerá as

(37) MARX, K.

o

(38) MARX, K.

O Capital. Livro 1, Volume 2, Capo XXIII, p. 739.

Capital. Livro 1, Volume 2, Capo XXIII, pp. 733-734.
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das anâ lis es correntes
que os fenômenos
sustentáculo

do sis tema econômico

aparentes

para diversos

do sistema
estudos,

capi tal ista,

de mercado

inclusive

em

servirão

do

de

abastecimen

to de alimentos.

E

evidente que um esquema
polftica teria que paTtir

economia

tiva do fundamento

da própria

pela teoria do valor baseada
ria do valor,

baseada

menta essencial
denominar

anal!tico alternativo
a
e uma concepçao
alterna

economia

política

no trabalho.

na utilidade,

passou

Assim,

que veio a

se

Não que esse

conceito

de valor - o valor de usofosse novo no pensamento
co; tanto Smith, como Ricardo ou Marx o mencionaram.
nenhum deles serviu de fundamento para a análise do

econômi
Mas para
sistema

econômico.
valência

ou marginalista.

uma nova teQ

a servir de instru

para uma escola de economistas

neoclássica

representado

Sua utilização
do subjetivo

co, da aparência

nesse

sentido

ao objetivo,

do a-histórico

ao

a pre

históri

à substância.

Tentativas

de construir

uma ciência

se na no ç ao de util idade já houvera
em 1776,

veio significar

na França,

e por Bentham,

econômica

sido fei ta por

"Diz-se

do serve para algumas

das nossas

Condillac,

em 1789, na Inglaterra.

que uma coisa é útil

acordo com Condillac:

com ba

necessidades,

C •••

)

De
qua~

e que é inútil

quando não serve para nenhuma ou não podemos fazer nada dela.
A sua utilidade é, pois, fundada na necessidade que dela
te
mos.

C •••

ou menos,

)

Segundo

esta utilidade,

assim a consideramos

o que quer dizer que a julgamos

mais

mais ou menos

pr~

pria para os usos que queremos empregá-la. Ora, esta conside
- ~
~
raçao e o que nos chamamos de valor. Dizer que uma coisa vale
ê dizer que ela ê, ou que nós a consideramos, boa para
qual
quer uso. C ••• ) O valor das coisas é, por conseguinte,
funda
da na sua utilidade

ou, o que vem a dar no mesmo,

na

necessi

dade que delas temos, ou o que vem ainda a dar no mesmo,
uso que delas podemos fazer,,(39). Bentham tenta formular

(39) E.B.<le Condillac.

Citado em DENIS, H.

História... p.223.

no
cri
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térios para medir a utilidade das coisas com o objetivo
de
fundamentar seu princípio de que os indivíduos ou a comunida
de devem pautar sua ação pela procura da maximização do
pr~
zer ou minimização da dor desde que "A natureza colocou o g~
nero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e
o prazer,,(40).

uma
Embora esses dois autores tenham desenvolvido
William
teoria econômica baseada nesses princípios, foi com
Léon
Stanley Jevons na Inglaterra, Carl Menger na Áustria e
Walras na França, que a teoria do valor utilidade alcançou um
grande desenvolvimento, particularmente com a adição do
con
ceito "marginal", e que se integrou definitivamente numa teo
ria mais completa. O grande número de seguidores dessa
nova
linha de análise e o correspondente avanço em suas
formula
ções, retira, para os efeitos deste trabalho, a
necessidade
de percorrer a contribuição de cada um dos autores. Torna-se
importante reter, entretanto, que essa mudança na estrutura e
perspectiva da análise econômica teve dois aspectos fundamen
tais. Em primeiro lugar, desviou a ~nf~se que se colocava nos
custos de produção para a demanda e o consumo final. A ~nfase
à conduta e ações individuais no mercado conduziu à preocup~.
ção pela análise microeconômica e ao embasamento
das gener~
lizações econômicas nesses microfenômenos. Em segundo lugar,
o sistema de variáveis econômicas e sua área de determinação
foram virtualmente identificados com o mercado, ou com o con
junto de mercados que constitui a esfera de troca ou circula
çao.
Em consequ~ncia, o valor de um bem ou serviço passou
a se confundir com o seu preço de mercado. A determinação de~
se preço depende da ação conjunta de consumidores e
produt2

(40)BENTHAM,Jeremy. Uma Introduçãoaos Princípiosda Moral e da Leôàs
~.
ColeçãoOs Pensadores,2~ Ediçao,Sao Paulo, Abril 1
turaI, 1979. p. 3.
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res no mercado: o~ primeiros, atrav~s da demanda, procurarao
maximizar sua satisfaçio; os segundos, atrav~s da oferta, bus
cario maximizar seus lucros. Essas duas aç6es obedecem a leis
bem definidas. Os consumidores maximizario sua
satisfação
quando obtiverem uma combinaçio de bens tal que os graus
fi
nais de utilidade - utilidade marginal - dos bens e se~viços
sejam iguais is relaç6es do~ seus preços. Admite-s~,
ainda,
que os acr~scimos de consumo de um determinado bem ou
servi
ço provocam o decr~scimo em sua utilidade ou satisfação - uti
lidade marginal decrescente. A escala de demanda de um bem ou
serviço, portanto, obedece uma relaçio inversa entre
quanti
dades e preços. Do lado da oferta, admite-se que a
produção
de qualquer bem ou serviço recebe o concurso de três fatores
de produçio: terra, trabalho e capital (uma criaçio do econo
mista francês Jean Baptiste Say). Pressupondo usos alternati
vos dos vários fatores, o custo de oportunidade (custo sob a
forma de renda que o fornecedor de serviços ~ obrigado a abs
ter-se ao se comprometer com uma atividade, impedindo, dessa
forma,outras opç6es) determina que as firmas somente poderiam
obter maior quantidade desses fatores a custos maiores, o que
significa dizer que s6 poderiam expandir suas ofertas
desde
que obtivessem preços maiores para seus be~s e serviços prod~
zidos. Reforça esta última tese a crença de que a adiçio
de
cons
uma unidade de insumo produtivo, mantendo-se os demais
tantes, provoca o declínio d6 acr~scimo i produção t~tal (pr~
dutividade marginal decrescente dos fatores),
determinando
custos marginais crescentes de produção. Assim, a escala
de
oferta de um bem ou serviço deve obedecer uma relação direta
entre quantidades e preços. São essas duas escalas ou
fun
ções, da demanda e da oferta, que se encontrarão no mercado e
determinarão, afinal, o preço dos bens e serviços.
Ánalogamente i determinaçio dos preços dos bens
e
serviços, a análise da distribuição do rendimento se resume a
um problema de determinaçio dos preços de mercado alcançados
pelos serviços dos fatores empregados na produção. A demanda
de fatores será governada pela lei da produtividade marginal
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decrescente

dos fatores.

tam as necessidades

de fatores para a produção

nado bem riu serviço,
cionalidade

i medida que aume~

Consequentemente,

sua remuneração

.do empresirio

de um

determi

deveri ser menor.

o levari a empregar

um

A

determinado

fator at~ o ponto em que o valor de seu produto marginal
iguale i sua remuneração.

Do lado da oferta ~ de se

que quanto maior a remuneração,
nado fator que seri oferecida.
ções, de demanda
mercado

maior a quantidade
Portanto,

e oferta de fatores,

e determinarão

se

esperar
de determi

serão essas duas fun

que se encontrarão

os seus preços,

ra

ou seja, sua

no

remunera

çao.
Os preços de mercado,

assim determinados,

exercerão

um papel fundamental na anilise neoclissica do sistema
econo
mico, qual seja, na determinação da alocação dos fatores
de
produção.

Da mesma forma que os economistas

vam a alocação

de "fatores"

ção dos capitais

a partir

do processo

explic~

de movimenta

em busca da maior taxa de lucro, e que culml

nava com a equalização

das taxas nos diversos

pital devido i concorrência

de fatores que, segundo

lização ótima, combinando

empregos

entre os capitais,

cos se utilizam do mesmo raciocínio
mercado. Estes seriam os principais
alocação

clissicos

os

partindo dos preços
indutores do mecanismo

suas leis, alcançariam

a satisfação

mixima

o miximo

dos

a utl

consumido
racio
deve

a questão

central

dos

neoclissicos

esti na determinação dos preços de mercado, seja dos bens
serviços, seja dos fatores de produção, pois os mecanismos
menos econômicos.

de
de

bem estar i sociedade.

Como se observa,

preço do mercado

ca

neoclissi

res com a maximização dos lucros dos produtores. Desse
cinio deriva
a filosofia de que a liberdade de mercado
ri garantir

do

lhes servem de guia para a análise
Sem penetrar

nas questões

dos

e
de
fenô

de fundo desse ti

po de análise - o que não ~ o objetivo deste trabalho -, des
taca-se a ausência de preocupação com os fenômenos ligados ao
processo de acumulação de capital e reprodução da força
de
trabalho, fatores esses que dirigiram as formulações da econo
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mia política. Talvez essa omissão se deva à crença, por muito
tempo mantida, na "lei dos mercados" de Say em que estava suE.
jacente uma teoria da demanda efetiva que não criava obstácu
los à realização da produção. Mesmo sem negar os
desenvolvi
mentos posteriores da' teoria neo cLãs s ca , particularmente suas
teorias do crescimento econômico, é inegável que a
presença
onipresente dos mecanismos de mercado continua presidindo
o
raciocínio neoclássico e fornecendo o principal
referencial
para as análises dos fenômenos econômicos. Daí se explica que
a maioria dos estudos sobre abastecimento de alimentos,
por
permanecerem no estudo das apar~ncias dos fenômenos,. não con
segue oferecer maior clareza analítica. Somente a análise mais
profunda do processo de acumulação capitalista é que vai per
mitir o melhor entendimento dos fenômenos econômicos, be~ co
mo desmascarar suas contradiçôes.
í

Por seu turno, a análise da acumulação capitalista
deve levar em conta suas etapas históricas e, neste caso, em
especial nos países periféricos, buscar entender o papel exer
cido pelo Estado. Este tema será abordado no próximo capítulo.

CAPITULO

V

A INTERVENÇÃO 00 ESfAOO Kl ABASTECIMEtITO DE ALIMEN'IDS N) BRASIL
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I. A QUESTAo

00 M~TODO

DE ANALISE

Como se pôde destacar no Capítulo r, as
controver
sias a respeito da intervenção do Estado no problema do
abas
tecimento refletem as divergências relativas aos métodos
de
análise que, por seu turno, traduzem o conflito teorico
e~bo
çado no Capítulo rv. De um lado situam-se aqueles que colocam
o abastecimento no simples plano de um processo que tem
como
firtalidade levar as mercadorias desde o produtor até o
consu
midor final - o que se pode denominar simplesmente comerciali
zação - preocupando-se particularmente com a eficiência desse
processo. Neste caso, a interferência do Estado somente se ju~
tificaria caso se fizesse no sentido de garantir a eficiência
do sistema; seja forn~cendo a infraestrutura física e de servi
ços necessária, seja garantindo o livre funcionamento dos meca
nismos de mercado. Em outras palavras, o limite admitido para
a intervenção e~tatal seria dado pelo fornecimento de
condi
çoes para que o capital privado cumprisse eficientemente
a
tarefa do abastecimento. Em outro plano, situam-se aqueles que
- como no presente trabalho -,entendem que a questão do
abas
tecimento e o caráter da ~ntervenção do Estado no problema, so
mente podem ser apreciados a partir do processo histórico
da
acumulação de capital, e, no caso particular, de uma economia
periférica ..
Os estudiosos ligados à corrente tradicional ou "f4!!.
cionalista", quando se defrontam com situações em que a inter
venção do Estado excede os limites preconizados pela escola I!
beral, procuram explicações na "vontade ou racionalidade do in
divíduo", na "vontade do Estado", ou ainda no mau funcionarnen
to dos mecanismos de .mercado que exigiria a interferência tem
porária do Estado para garantir o funcionamento das leis
de
mercado. Assim se expressa, por exemplo, Paiva, sobre a inter
.,..
vençao permanente do Estado no Brasil na questão do
abasteci
mento:
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." Há, possivelmente, uma razão histórica nessa atitu
de, fruto da época em que no Brasil as atividades
lucrativas
eram apenas as ligadas ã exportação de produtos tropicais, às
quais se dedicavam os agricultores e comerciantes de
maiores
recursos, uma vez que o mercado interno, então incipiente~ não
podia absorver toda a produção que os recursb~'e~tão
'investi
dos nas empresas agrícolas do país podiam produzir. O
abaste
cimento do mercado interno se fazia por pequenos agricultores
e comerciantes que se contentavam com os parcos lucros de
p~
quenas culturas e ,de um pequeno volume de negócios. Nessas con
dições, o progresso tecnológico, o aumento da eficiência e, co~
sequentemente, alguma redução de custo de produção tinham mais
dificuldades de se efetivar com estes produtos do que com
os
produtos exportáveis, já que os produtores que visavam a expor
tação dispunham de recursos financeiros e possibilidades de a~
quirir melhores conhecimentos tecnológicos. Compreende-se que
o abastecimento dos centros urbanos nessa época se fizesse de
forma precária, e nao era fácil melhorá-lo, o que de certo mo
do explica que viesse a se constituir numa preocupaçao
cons
tante do poder público.
Posteriormente, com o desenvolvimento econômico
do
país e o crescimento acentuado do mercado consumidor interno,
a situação foi se modificando e os grandes produtores
agrÍç~
las e os grandes comerciantes passaram ase interessar
tanto
pela produção de café, cacau e algodão como de arroz, feijão e
milho, assim como de óleos, frutas, legumes e verduras. Não ha
vendo mais o antigo desinteresse pela produção de alimentos pa
"T
ra mercado interno, hão haveria, dizem muitos, razão para
o
governo continuar a agir no campo do abastecimento.
?oderia,
em princípio, deixar que as forças do mercado, através das flu
tuações de preços, orientassem as produções, de acordo com
o
interesse dos consumidores.
Entretanto surgiram outros elementos
relacionados
com a inflação e o crescimento excessivo dos centros urbanos,
trazendo distorções no comércio dos produtos agrícolas e
po~
sibilitando a criação de posições monopolÍsticas que
prejudi,
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cam o funcionamento normal dos preços no mercado. Por essa ra
zão - aliada, às vezes, a razões demagógicas em que o objetivo
é agradar os consumidores no momento, dando-lhes
facilidades
de preços que no futuro poderão ser-lhes prejudiciais - os g~
vernos no Brasil continuam a se preocupar com os problemas do
abastecimento e a chamar para si a função de agirem direta
e
indiretamente no processo.

e

papel do poder público tem sido muito ingrato, pois
se situa sempre entre dois grupos de interesses de certo modo
conflitantes: o dos consumidores, que desejam o suprimento do
mercado interno a preços "razoáveis" ou seja " baixos; e o dos
produtores agrícolas, que desejam preços "remuneradores", isto

é, altos.
Além disso o governo procura defender os preços
de
alguns produtos no mercado externo, o que exige outra série de
medidas específicas. Muito esforço e muitos recursos financei
ros têm sido empregados pelo poder público no sentido de alcan
favora
çar esses objetivos, nem sempre colhendo resultados
veis". (1)

que
Como se observa,fica oculta a questão básica
orienta as ações do Estado no sistema capitalista, qual seja,
o
a acumulação de capital. Ou ainda, as dificuldades com que
Estado se defronta não se localizariam nas contradições do pr~
cesso de acumulação capitalista, mas no conflito entre
dois
grupos de interesse da sociedade: produtores e consumidores. ~m
alguns casos, como naqueles em que o Estado intervem para reg~
lar alguns preços que incidem mais fortemente sobre o custo de
vida, assumem uma postura de neutralidade. Outras vezes, como
na questão dos preços das mercadorias destinadas ao mercado ex
.•...
terno, manifestam-se contraditoriamente: ora defendem a polítl

(1)

Econômico,
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ca de sustentação de preços, ora acusam-na de desvirtuar os me
canismos de mercado. Estas manifestações contraditórias
reve
Iam outras contradições relativas ao setor ~xterno: sob a óti
ca do produtor, manifestam a preocupação com sua remuneração;
quanto à intervenção do Estado preferem omitir o ponto nevral
gico que representa o setor externo para o processo de
acumu
lação de capital num país dependente, com históricos e
crôni
cos estrangulamentos externos, que exigem a interferência esta
tal sistematicamente alterarido os preços relativos, com refle
xos mais ou menos graves no abastecimento interno.
Ao se basearem, portanto, na apar~ncia dos
fenôme
nos, nao conseguem explicar o porqu~ das crises permanentes do
abastecimento no país e as razões que levam o Estado a
inter
vir no problema. Essa dificuldade e falta de objetividade
é
~onsequência de "interpretar o Estado cornouma instituição e~
tabelecida no interesse da sociedade como um todo, com a fina
lidade de mediar e reconciliar os antagonismos a que a existên
cia social inevitavelmente da origem,,(2) ao invés de
conside
rã-lo "antes um produto da sociedade, quando esta chega a
um
determinado g~au de desenvolvimento; é a confissão de que essa
sociedade se enredou numa contradição consigo mesma e está di
vidida por antagonismos irreconciliáv~is que não consegue con
jurar" (3). Portanto, "para que esses antagonismos , essas clas
ses com interesse econômicos colidentes não se devorem e
nao
cpnsumam a sociedade numa luta estéril, torna-se necessario um
poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a
d
1··
d
de
(4)
amortecer o choque e a mante-Io
entro dos ...
rmí tes a .or m .
I

li'

o Estado deve ser entendido, então, como um

instr~
mento de dominação de classe. Sendo assim, torna-se necessario

(2) SWEEZY,Paul M. Teoria do DesenvolvimentoCapitalista.Rio de .Janeí
ro,
Zahar, 3~ ediçao,p. 270.
(3)ENGELS,Friedrich. A Origem da Kamília.da PropriedadePrivadae do
Estado. Lisboa,Presença, 3. ediçao, 1976, p. 225.
i

(4)ENGELS,F.

A Origem ... , p. 225.

67

entender,
nação

antes,

os mecanismos

de classe,

e a reprodução
tima questão
centar,

econômicos

ou seja, o processo

de acumulação

da força de t~abalho.
foi apresentadi

portanto,

a própria

que garantem

Em linhas

no caprtulQ

de

domi

capital

gerais,

anterior.

ação do Estado

a

esta úl

Resta

acres

como elemento

adi

cional - além do~ mecanismos próprios da acumulação do
capi
tal -, de garantia de rep ro duç âo das condições assinaladas,
p~
ra que se possa
gados às crises
da intervenção

ampliar o alcance
de abastecimento,

da análise dos f~nômenos
li
bem como entender a "rationale"

do Estado.

Percorrendo

a literatura

econômica

que persegue

essa

linha de análise, observa-se que Marx - responsável pela sist~
matização e aprofundamento
de seus fundamentos - nao desenvol
veu a questão.
dera a devida
ção - afinal
apresentar
mulação,
Kalecki(6)

Rosa Luxemburgo(S)
importância
fundamental

o militarismo

ao problema
para

da

do capital
da

preocupações

nao
p ro du

-, tenta

como uma das esferas

de realização

as mesmas

que Marx

da realização

a reprodução

do E~tado

uma forma adicional
, mantendo

, ao considerar

de acu

mais - valia.

de Luxemburgo

(re~

lização da produção), utiliza-se dos esquemas de
reprodução
marxista, os amplia (7), e desenvolve um modelo no qual os .Iucros
e, portanto,
nomia

as condições

capitalista,

mo dos capitalistas.
quema de reprodução
tal, não alterando

(6)

de acumulação

são deteFminados

pelo

de capital

de uma

investimento

e

eco
consu

O papel que reserva ao Estado em seu
es
limita-se, basicamente,
ao orçamento
esta
fundamentalmente

suas conclusões.

Movimi
MeX:lco~

(7) Enquantq Marx dividia a produção da economia entre dois
Departame~
tos - o produtor dos meios de produção e o de bens de consumo -Kalecki
utiliza-se de três Departamentos: o produtor de bem de
investimento,
o de bens de consumo para os capitalistas e o de bens de consumo para
os trabalhadores.

68

Menos fechado em modelos, mas mantendo sua
analise
em torno das principais categorias marxistas, uma
interpret~
çao mais recente sobre a ação do Estado no processo de acumula
çao de capital e reprodução da força de trabalho, é oferecida
por James ,OIConnor(B).
autor parte de duas premissas
bási
caso A primeira é de que "o Estado capitalista tem de
tentar
desempenhar duas funções básicas e muitas vezes
contradito
rias: acumulação e legitimação (.•.) Isto quer dizer que 9 Es
tado deve tentar manter, ou criar, as condições em que se faça
possível uma lucrativa acumulação de capital. Entretanto,
o
Estado também deve manter ou criar condições de harmonia
so
cial. Um Estado capitalista que empregue abertamente sua força
de coação para ajudar uma classe a acumular capital à custa de
outras classes p~rde sua legitimidade e, portanto, abal. a ba
se de suas lealdades e apoios. Porém, um Estado que ignore
a
necessidade a assistir o processo de acumulação de capital ar
risca-se a secar ~ fonte de seu pr6prio poder, a capacidade de
produção de excedentes econômicos e os impostos
arrecadados
deste excedente Ce de outras formas de capital)" (9). A
segu!!
da premissa, embora fuja ao escopo deste trabalho - isto e, a
crise fiscal .decorrente da contradição assinalada -, apresenta
alguns elementos qué complementam a primeira e que sao de suma
importância para este trabalho. Diz o autor:

°

-

,

"As despesas estatais têm um caráter duplo correSpO!!
dente às duas funções básicas do Estado capitalista: capitals~
cial e despesas sociais. (...) Capital social é a despesfL exi
gida para a acumulação' privada lucrativa; indiretamente é pr,9.
dutiva. C •.• ) Há dois tipos de capital social: investimento s~
cial e consumo social. (.••) Investimento social consi~te nos
projetos e serviços que auméntam a produtividade de um
dado
montante de força de trabalho e, sendo iguais os demais
fat~

(8) o' CONNOR,James. USA: A Crise do Estado Capitalista. Rio de Janeirq,
Paz e Terra, 1977~
(9) O'CONNOR,J. USA••• p. 19.
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res, ampliam a taxa de lucro. C ••• ) Consumo social indic~ pr~
jetos e serviços que rebaixam o custo de reprodução do traba
lho e, mantidos iguais os outros fatores, ampliam a taxa de l~
cro. (...) A segunda categoria. Despesas sociais, compreende
projetos e serviços exigidos para a manutenção da harmonia s~
cial - para cumprirem a função de "legitimação" do
Estado.
Elas nem mesmo indiretamente são produtivas,,(lO).
Partindo dessas duas premissas, o autor chega à duas
teses básicas:
1. " ... 0 crescimento

do setor estatal e da
despesa
estatal funciona cada vez mais corno a base do crescimento do
setor monopolista e da produção total. Inversamente. argume~
ta-se que o crescimento do gasto estatal e dos programa~
do
Estado ê o resultado do crescimento das indústrias monopoli~
tas. Em outras palavras, o crescimento do Estado tanto é cau
sa quanto efeito da expansão do capital monopolista (.•.)
a acumulação de capital social e de despesas
sociais é um processo contraditório que cria tendências para
crises econômicas, sociais e políticas
(...)" (11) .
2 ....

Se bem que O'Connor tenha desenvolvido sua teoria ba
seando-se numa economia capitalista que atingiu urna etapa mo
nopolista, entendemos que, guardadas as devidas proporçoes, s~
ja possível utilizá-la corno matriz básica das
intervenções
do Estado no abas~ecimento de alimentos, mesmo no
processo
histórico de acumulação de capital de urna economia perif~rica
- caso do Brasil. Concorre para esta hipótese o fato do autor
dar um tratamento ao seu terna "em termos de relações de poder
dentro de uma economia privada,,(12).Isso não equivale a aceitar

(10) QTCONNõR, J. USA
(11) Q'CONNOR, J. USA
(12) Q'CONNOR, J. USA

pp. 19-20.
pp. 21-22.
p. 19.
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que nestas economias as formas de acumulação nao tenham
pa~
sado por etapas históricas determinadas pelo processo ~e acumu
lação a nível mundial e que, portanto, não deva haver uma dis
tinção no caráter dessa intervenção nos diversos graus de
de
senvo1vimento alcançado pelas forças produtivas. Ness~
senti
do, a análise que se seguirá levará em conta a fase da
econo
mia primária - exportadora, a fase do processo de substituição
de importações e a fase em que se consolida a hegemonia do ca
pita1 industrial.faseologia essa tradicionalmente adotada
no
caso brasileiro.

2. ANALISE

DA INTERVENÇ~O

DO ESTADO

NO ABASTECIMENTO

Duvante a fase da economia primário-expor.tadora,
o
baixo grau de urbanização existente no país, aliado i
Cgexi!
tência, na maioria dos casos,de uma economia de subsistência a
par do setor exp or t ador , o Estado pouco precisou intervir
na
questão do abastecimento. Sua ação se fazia no sentido de
g!
rantir a acumulação de capi tal no centro dinâmicoque se enGarreg~
va de gerar as divisasnecessáriasà aquisiçãoda maioria dos bens de con
sumo necessários à subsistência da população, particularmente das
classes médias urbanas.
Essa situação perdurou até o início do século
xx.
Mas, as medidas protecionistas à indústria nacional
forjadas
na segunda metade do século XIX~13). aliadas ao estabelecimen
to do ~raba1ho livre, propiciaram um maior grau de industria
1ização e urbanização que mudaram o panorama da economia
no
início deste século. Ao mesmo tempo, o país se defrontava
com
sérios problemas para a manutenção dos mecanismos tradicionai~
de funcionamento da economia primário-exportadora(14). A queda

(13)Ver, a esse respeito,LUZ. Nícia Vilela.A Luta pela Industria1i~a~ão
no Brasil, são Paulo, Alfa-Onega , 1975.
(14)Ver, em especial,FURTADO,Celso. FormaçãoEconôndcado Brasil. São
Paulo, Cia EditoraNacional,14~ edíçao, 1976.
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dos preços

dos principais

produtos

de exportação,

particula~

mente do café, fazia com que o Estado promovesse
zação cambial

com o objetivo

de defender

a

desvalori

o nível de renda

do
impo~
fenôme

setor exportador. Esta medida, ao encarecer os produtos
tados, resultava num aumento dos preços internos - num
no que Celso Furtado(lS) denominou "socialização dos
zos" -, com graves reflexos

de 1913, aliada à eclosão

internacional
agravaram

no abastecimento

ainda mais a situação

dutos exportáveis,

diminuir

zir o financiamento

ao deprimir

os preços

de importar

70% das receitas

a Guerra,

a par da redução

serviu para aumentar

beligerantes,

e

pr~
redu

do Governo pr~

Ocorre,

import~
exportações

grande parte da

prod~

então, um aumento

gener~

dos gêneros de primeira

tando em grave crise social marcada

financiar

das

o volume de

desviando

ção interna para o exterior.
lizado dos preços

dos

externo.

seus gastos. Durante
para os países

crise

Mundial,

das importações, este era obrigado a emit'i
r para

çoes, o conflito

A

da I Guerra

a capacidade

Como aproximadamente
vinham

interno.

prejui

necessidade,

por movimentos

resul
populares

e operários que chegam a questionar a autoridade do
próprio
Estado. No debate 'que passa a se travar, não faltam argumentos
para culpar as emissões

pela alta do custo de vida. Os

repr~

sentantes da lavoura, principais beneficiarios dessa
políti
ca - além dos comerciantes ligados ao setor externo -, refutam

-

tais argumentos procurando demonstrar que e exatamente a falta
de cr~dito que provoca a crise, al~m de jogar sobre os ombros
da nascente burguesia industrial a responsabilidade pela
si
tuação, na medida em que as .p rot.e çôe s t ar i f r i as que es ta rece
á

bia seriam as responsaveis
Estava
pelas

instalado,

lutas sociais

ciantes

pelos

portanto,

o confronto

- entre as posições

de um lado, e a nascente

tro. Estes,

altos preços.

preocupados

(15) FURTADO, Celso. Formação...

da agricultura

burguesia

com a agudização

-

industrial

do conflito

permeado
e comer
de

ou
social
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que poderia

colocar

com o baixo

custo da reprodução

mulação

de capital

em risco a própria

"ordem

social" bem como

da força de trabalho

das exportações
ideológica
e a estabilização dos preços. Aqueles, sob a capa
do "laissez-faire"
- que ocultava seus próprios interesses - i~

vestem

exige, defendiam

que a ac~

o controle

contra as tarifas protecionistas

Em meio a esse conflito,
Executiva
produção

da Produção
agrícola

o Governo

Nacional

nacional

da indGstria

nacional.

cria, em 1917, a

Delegacia

com o objetivo

de incentivar

atrav~s. do fornecimento

além de outras facilidades. Procurou-se melhorar,
te, as condições de transporte de gêneros agrícolas
o Minist~rio
preços

da Agricultura

mínimos

criava mecanismos

o Governo

a intervenção

do Estado

país. A ele incumbia,
preços,

o controle

custos e preços
controle

garantidores

coisas,

sobre as exportações,

desde o produtor

at~a

dos
de

de GueE

da Alimentação
pGb1i
o primeiro órgão
a

no problema

entre outras

do abastecimento

do

o tabelamento

de

o acompanhamento
comercialização,

de
e

o

de estoques.
Como se observa,

criação

e, em 1918,

se aprovei ta da situação

ra e, ainda em 1918, cria o Comissariado
ca que, segundo Linhares(16), representa
marcar

de insumos,
especialme~

do trigo e do feijão. A par dessas medidas

apoio à agricultura,

a

do Comissariado

frente

a uma grave crise. social,

da Alimentação

PGblica

representava

uma rígida intervenção do Estado nos interesses dos
res, contrabalançada,
em parte, pelas atividades da
Executiva da Produção Nacional.
de um órgão como o Comissariado

a

agricult~
Delegacia

Não resta dGvida que a criação
numa sociedade de hegemonia li

beral provocaria forte reação das classes "produtoras".
Toda
via, não se pode acreditar que um Estado que era expressão
de
uma hegemonia
sas classes.

de classes
Portanto,

pudesse

no momento

no sentido· de satisfazer

contrariar

os interesses·

em que interv~m,

as necessidades

sociais,

não o

des
faz

mas para pr~

(16) LINHARES, Maria Yeda ,Leitee SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. His
tória política do Abastecimento (1918 - 1974). Brasília, Bibllü
teca Nacional da Agricultura, 1979.
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curar organizar melhor o sistema econômico no sentido
tir a reprodução das relações sociais de produção.

Nesse sentido, um órgão desse tipo deve ter vida tem
no limite, até que se eliminem ou se modifiquem
as

poraria;
condições

que o geraram.

aumentaram

as pressões

mas de abastecimento
Comissariado

Assim

contra

é que, após encerrada
o Comissariado,

persistissem.

pela Superintendência

extinguiu-se o controle
mento

de gara~

de preços

com as classes
mentícios.

"produtoras"

embora

os probl~

Em 1920, substituía-se
do Abastecimento.

das exportações,

e passou-se

a Guerra,

acabou-se

Com esta,

com o tabela

a operar sob a forma de
para o fornecimento

o

acordos

de gêneros

A eliminação do Comissariado da Alimentação
representou não só a vitória da tradição liberal como

ali

Pública
também

a substituição de um órgão de intervenção por outro cuja cara~
terística seria o fomento à agricultura. Vai ser
necessaria
a prolongada crise dos anos '30 para determinar a ruptura
do
funcionamento
acumulação

do modelo

de capital.

primario-exportador
As novas

condições

e as condições
de acumulação

de
vao

recolocar o cariter da intervenção do Estado em todas as .esfe
ras da atividade econômica, bem como determinarão uma nova
es
trutura

de poder.

pretações

Sem penetrar

dadas à mudança

fundamental

da mu~ança

nas discussões

acerca das inter

do poder em 1930, deve-se

como consequência

do "fim da

reter

o

hegemonia

agrario-exportadora
e o início da predominância
da
estrutura
produtiva de base urbano-industrial,,(17).
Esse novo quadro é que
vai permitir

entender

as ações do Estado

no sentido

de viabili

zar a expansão do setor industrial da economia, a nova
de acumulação - a acumulação capitalista industrial. O
sera obrigado

a intervir

ção e dasarticular

(17)

para articular

o anterior,

impedindo

forma
Estado

o novo modo de acumul~
a reprodução

automati

OLlVElRÂ,Fr~cisco de.. A Economia Brasileira: Crítica à Razão Dua
lista. São Paulo; Seleçoes CEBRAP I, Brasl11ense, 1975, p. 10.
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ca das condições
te político

ou econômico

sua estratégia

processo
micas

apteriores.

então, nao sofre um cor

com o período

anterior,

Nesse novo modo de acumulação, caracterizado por um
de substituição de importações(18) , as variáveis dini

lação industrial

do trabalho

na possibilidade
Sendo assim,

serão aquelas

da realização

imediatamente

da força de trabalho
que a agricultura
fundamental;

ligadas

e - inalteradas

são internacional

ao processo

basicas

-,assentar-se~a,

em boa

interna

se coloca

da produção

a questão

- e mesmo do capital

e o abastecimento

seja fornecendo

seja matérias-primas

de obtenção

1ação industrial.

de divisas
Portanto,

no. Sera questionada
monocultura

barat~ã

netariamente
ficada

a economia.

com a política

condições

da

medida,

reprodução

exercer

um

papel

ã força de

continuara

necessárias

ao processo

não será colocada

de

ma a não elevar

o

acumu

em segundo

pl~

em relação

-a

que desequilibrava

mo

da economia

A retórica

liberal passa a ser identl

agrário-exportadora
portanto,

as necessidades

tra

reservado

que já não serve

o espaço para que a

às
ln

De um lado, a agricult~
industrial através do ar

tifÍcio estatal dos confiscos cambiais. "De outro lado,
seu sub-setor de p r odu t os destinados ao mercado interno,
deve suprir

em

indústria.

tervenção do Estado se faça presente.
ra dará sua contribuição ã acumulação

cultura

divi

industrial.

da

baratos

de valorização

do país. Abre-se,

acumu

como um todo -

deverão

alimentos

a dependência

e a política

de

as condições

Mais que isso, ã agricultura
papel

mas reorienta

através de uma nova racionalidade.

da economia

balho,

O Estado,

das massas

o custo da alimentação

urbanas,

principalmente

e

por
a agrl
de for
secun

dariamente o custo das matérias-primas,
e não obstaculizar,
tanto, o processo de acumulação urbano-industrial" (19) .

pOE

(18) A esse respeito, ver o trabalho clássico de TAVARES, Maria da Concei
ção. Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro. Rio
de Janeiro, Zâhar, 1973.
(19) OLIVEIRA, F. A Economia Brasileira... p. 15.
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Esse é o quadro
tado no tocante

de fundo que norteará

ao abastecimento.

as açoes do Es

Após um ensaio de

interven

ção bastante rígido através do Decreto n9 19.357 d~ 07/10/30,
o Estado preferirá adotar políticas de fomentp, preocupando-se
principalmente
com a criação de infraestrutura, como foi o ca
so das rodovias. Intervenções mais severas ocorrerão episodic~
mente, seja em momentos de crise social mais instensa,
seja
quando o processo de acumulação
tanto, um organismo estruturado
O que se via era a criação,
os mais variados
que é pior,

Tanto é verdade,
estado de emergência
vés do Decreto-Lei
Abastecimento

destruição

sem nrnhuma

com competência

o exigia. Não se criou,
entre
para a intervenção permanente.
e recriação

articulação

de

órgãos

mais orgânica

e,

o

em 1939, em função

do

limitada.
que somente

econômica

no mundo,

n9 1.507 de 16/09/39,

com plenos poderes

é que o Estado,

atra

criava a Comissão

para a intervenção

nas

de

diver

sas esferas relacionadas ao abastecimento. Mas, em menos ~e um
ano, extinguia essa Comissão(20). Em contrapartida,em 1940 criava o
Serviço de Assistência da Previdência Social - SAPS(~l), subor
dinado

ao Ministério

se destinava

do Trabalho,

a assegurar

condições

Indústria,
favoráveis

e Comércio,

e que

e higiênicas

ã

alimentação dos segurados dos Institutos e Caixas de Aposent!
doria
e Pensões subordinadas aos respectivos ministérios.
So
mente em 1942 o Estado voltaria a intervir no
abastecimento.
Desta vez, em virtude da inclusão do Brasil entre os países b~
ligerantes ~a 11 Guerra Munical, criava a Coordenação da Mobi
Economlca·
~.
(22) ,orgao
- - que, em b ora
ora tlvesse
vt i
um amp 1o
es
1·lzaçao
pectro de atuação, e que atingia até os produtos
industriais,
acabou

sendo relativamente
~ bem verdade

em termos de fomento

esvaziado.

que o Estado

ã produção.

(20) Decreto-Lein9 2.449 de 25/07/40.
(21) Decreto-Lei n9 2.478 de 05/08/40
(22) Decreto-Lein9 4.750 de 29/09/42

estabeleceu

alguns

Em 1937 já criara a

ensaios

Carteira
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de Crédito

Agrícola

sil, que segundo
aumentar

e Industrial

Guedes

o alcance

Pinto "tinha

do crédito

to de uma série de normas,

à aplicação

- CREAI(23)

de recursos

rural,

métodos

e exigências

no Banco

como finalidade
através

do

do

Bra

principal

estabelecimen

e procedimentos
de garantia,

relativos
que

poderí~

mos classificar como uma primeira tentativa de sistematização
do financiamento
à agricultur~,(24).
Em 1943, criava a
Comis
sao de Financiamento
sob a presidência

da Produção

do Ministro

- CFP(25),

do Estado

num 'primeiro momento,

financeiros

à produção

mica e militar do país,
pelo governo" (26) . Mais
sua competência
determinados

permaneceria

dos Neg6cios

da e a qual competia,
relativos

que

"traçar

que interesse.

da
os

Fazen
planos

à defesa econô

e dar-lhe execução depois de aprovado
importante que isso, entretanto,
é

para a garantia

pela Cobrdenação

.

financeira

dos preços

da Mobilização

.

mínimos

Econ~mi~a.

o

fim da 11 Guerra determina a extinç~o da Coordena
ção da Mobilização Econômica(27).
Todavia, como' o fenômeno. da
alta ~o custo de vida adquiria contornos graves, em 1946
instituía a Comissão Central de Preços(28) subordinada ao

se
Mi

nistério

pa

do Trabalho,

Indústria

recia estar em contradição

e Comércio.

com a política

Este organismo
liberal

do

ra, o que leva a crer que as exigências

do processo

çao de capital,

da força de

em termos

ao seu mais baixo
a ideologia

custo,

e retórica

da reprodução
continuava

liberais.

prevalecendo

não

Em 1951 a Comissão

pós-gue~
de acumula
trabalho
obstante
Central

de

Preços seri absorvida pela instituição da Comissão Federal
de
Abastecimento
e Preços - COFAP(29) , cujos poderes de interven

(23) Lei n9 454 de 09/07/37
(24) PINTO, Luis Carlos Guedes. Notas Sobre a política de Crédito Rural.
Campinas, Convênio UNlCAMP/IFCH/FordFoundãtion Grant, 1981, p.2.
(25) Decreto-Lei n9 5.212 de 21/01/43
(26) Deve-se ter em conta a situação de guerra nessa redação.
(27) Decreto-Lei n9 8.400 de 19/12/45
(28) Decreto-Lei n9 9.125 de 04/04/46
(29) Lei n9 1.522 de 26/12/51
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çao no domínio
nos Estados
COMAPs.

econômico

através

A criação
tural,

uma resposta

de vida no início

serao muito mais abrangentes,

das COAPS e nos municípios

da COFAP é uma medida
do Estado

da década

à elevação

atuando

através

das

de caráter
do patamar

de '50 relativamente

conju.!!
custo

do

•.

aos

.

nlvelS
prevalecentes
no final da década anterior, conforme se
pode
observar no Quadro I. A ineficiência desse órgão na contenção
dos preços, leva o Governo
nador do Abastecimento(30),
abrangente

sobre

fa de tabelamento
diretamente

a criar, em 1954, o Conselho
numa tentaiva de obter um

o abastecimento,
dos preços.

a Presidência

que não se limitasse

Esse Conselho

da República

estava

e deveria

Coorde
plano

à

tare

subordinado

atuar em íntl

ma cooperaçao com a COFAP. A crise de abastecimento
atingira
proporções tais que em 1955 o Governo concedia à COFAP "...isen
ção de direitos
dência

social,

e mais taxas aduaneiras,
para a importação

primeira necessidade
popular,,(3l) .

exclusive

de gêneros

e dos artigos

a de

prevl

alimentícios

de

de indispensável

consumo

QUADRO I
EVOLUÇÃO 00 !NDlCE DE CUSTO DE VIDA NA GUANABARA
(1959 = 100)
Ano

Tndice

1948

273,7

1949

285,9
312,2
349,$
410,3
469,5

1950
1951
1.952
1953
1954
1955

574,6
707,5

%

sobre Ano Anterior
3,4
4,5
9,2
12,1
17,3
14,4
22,4
23,1

FONrE: BAER,Werner. A Industrializaçãoe <:) DesenvolvimentoEconômico
do
Brasil. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2a. edição
1975, p. 414.
(30) Decreto n9 36.521 de 02/12/54
(31) Lei n9 2.445 de 31/03/55
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Essas medidas devem ser analisadas no contexto
da
economia brasileira do p5s-guerra. O dec~nio imediatamente.ç5s
a guerra é de prosperidade econômica. O saldo de divisas acumu
ladas durante a guerra~ embora em grande parte
desperdiçado
pela importação de bens de consumo, serviu para o reequipame~
to da indústria nacional. A taxa média anual de crescimento do
PIB entre 1946 e 1955 foi de 6,5%. O crescimento médio
anual
da produção industrial foi de 8,5%. Diversos fatores explicam
esse desempenho da economia. Em primeiro lugar, a melhoria das
relações de troca em 151% devido à grande elevação dos preços
do café, que em 1946 obtinha um preço médio por saca de 22,41
dólares e em 1955 atingia 61,62 "dôlares(32). Através do
meca
ganho
nismo do confisco cambial, o Governo redistribufa este
para sí e para o setor industrial. Por outro lado, desde 1947
que
a CEXIM institufra um sistema de controle de importações
priorizava as importações de equipamentos e matérias-primas em
detrimento dos bens de consumo, além de estabelecer taxas ca~
biais diferenciadas que cumpriam essas mesmas funções. As poli
ticas tarifiria e cambial contribuiam, portanto, para o cresci
mento industrial.
Não obstante esse desempenho da economia e do setor
industrial, aumentavam os problemas do abastecimento e preços
dos g~neros alimentícios. Virios fatores ·conjugados expli~avam
este fato: 1) a ta.xa média anual de crescimento da
agricult~
ra situara-se bem abaixo da industrial: ao nível de 4,8%
no
perfodo 1947/55 ou, mudando-se a periodização, 3,4% entre 1947
e 1951 e 4,4% entre 1947 e 1954; 2) aumento médio anual da po
pulação em torno de 3,1% (33); 3) intensa taxa de urbanização~
cuja média anual passara de 3,8% entre 1940 e 1950 a 5,2$
en
tre 1950 e 1960; 4) ~rescimento da renda "per capita" em torno
(34)'
de 2,1% ao ano no período 1947/56·
• Este era o quadro, Po!

(32) ConformePEREIRA,Luiz Carlos Bresser.Desenvolvimentoe Crise no Bra
silo São Paulo, Brasiliense,4~ ediçao,p. 43.
(33) Conforme Plano Trienal de DesenvolvimentoEconêmicoe Social: 19631965 (sinteseJ.Presidenciada Republica,Dêzembrode 1962,p.23.
(34)ConformePlano Trienal... p. 23.
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tanto, que explicava as intervenções
to descritas anteriormente.
A partir

do Estado noabastecimen

de 1956, o país iria se defrontar

com

mais

dois graves problemas. De um lado, a queda nas relações de tr~
ca, particularmente
devido à baixa dos preços
internacionais
do café. De outro, os pontos
tura econômica

- especialmente

tes do acelerado

processo

rior. Ambos

os fatores

crescimento

da economia.

o Governo,

de estrangulamento
energia

setoriais

infraestru

e transporte

- resulta~

de industrialização

do decênio

ante

à uma redução do ritmo

conduziam
Ao mesmo

tempo,

em fins de 1956, formulasse

de objetivos

na

abria espaço

um conjunto'

- o Plano de Metas

de

para que
ambicioso

- que conferia

"prio

ridade absoluta à construção dos estágios superioresda pirâmideindustrial
verticalmente
integrada e do capital social básico de apoio
a
esta estrutura" (35) . Além disso, permitia dar "continuidade
ao
processo de substituição de importações que se vinha
lando nos dois decênios anteriores,,(36).
Orientam

a estratégia

mos industriais

automobilístico,

sada, cimento,

papel e celulose,

dade da siderurgia.

O Estado

do Plano,

a implantação

construção

naval,

dos re

mecânica

além da triplicação

se incumbe

desenro

p~

da capac!

de um vasto

programa
ener
de construção e melhoria da infraestrutura
de rodovias,
gia elétrica, armazenagem, silos, portos, além de
viabilizar
o avanço da,fronteira agrícola com obras como Brasília e a ro
atenção à transfor
no setor agropecuário. Considerava
que

dovia Belém-Brasília.
mações mais profundas

O plano não dedicava

sua evolução

anterior

não constituíra

ção: através

da expansão

mentar aoferta
necessária.
rodovias

da fronteira

de alimentos

Assim,

estaria

e insumos

com suas metas

garantindo

entrave
agrícola

à

industrializa
conseguira

industriais

setoriais

na

au
medida

de transportes

essa oferta pelos

efeitos

e

sobre

(35) LESSA, Carlos. Ouinze Anos de política Econômica. são Paulo,
liense, 2~ edIçao, 1981, p.27..
(36) LESSA, C. Quinze Anos••. p. 27.

a

Brasi
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expansão da fronteira agrícola e fluxo dos produtos para
os
maiores centros urbanos. Tanto as metas de armazenagem,
corno
as de mecanização agrícola e fertilizantes eram modestas.
A
meta de produção de trigo estava muito mais relacionada com os
problemas do setor externo. Embora em 1957 o Governo houvesse
aprovado e mandado executar o Plano Nacional de Abastecimento
elaborado pelo Conselho Coordenador do Abastecimento, não iria
lhe destinar os recursos para a execução.
Pelos seus desdobramentos, resta saber como o Estado
financiou a inver~ões previstas no Plano de Metas. Dada a pr!
cária estrutura fiscal do Estado, foi obrigado a elevar o
ní
vel das emissões. As limitações do Balanço de Pagamentos e as
dificuldades de endividamento frente aos governos dos
países
centrais, levaram-no a recorrer a empréstimos privados de cur
to prazo. Por outro lado, a aceleração da acumulação capitali~
ta conjugada com os
tipos de indústrias instaladas,
exigiram
,
o concurso de capitais de risco estrangeiros, pois somente es
tes, através da transferência de tecnologia, poderiam potenci~
lizar a reprodução do capital. Segundo Francisco de Oliveira,
•
além desses mecanismos, a "outra vertente pela qual correrá o
esforço de acumulação é a de aumento da taxa de exploração da
força de trabalho, que fornecerá os excedentes internos
para
a acumulação" (37), através da deterioração das re l.açõe s "sal
rio real-custo de reprodução urbano da força de trabalhd'e "sa
lário real-produtividade".
â

A intensa acumulação de capital, associada a uma di
versificação acentuada da estrutura industrial e crescente ur
banização, apontam para o novo caráter da reprodução do
capi
tal da economia, que passará a se defrontar com a necessidade
de urna reprodução da força de trabalho cujos componentes
pa~
sam a ser cada vez mais urbanos, na medida em que também
se

(37)OLIVEIRA,Franciscode. A EconomiaBrasileira:Críticaà Razão Dua
lista. são Paulo, Seleç~s CEBRAF 1, Brasiliense,1975, p.40.-
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mercantilizam,

se industrializam

- enfim,

se transformam

em

mercadorias. Nesse sentido, o processo inflacionário
(ver
dro 11) que acompanhará esse esforço de acumulação criará

Qu~
obs

táculos ã reprodução da força de trabalho
vaçao dos preços dos produtos industriais

ele
a

devido não só a
- que já compõem

cesta mínima do trabalhador -,como pela transmissão desses
au
mentos para os preços dos produtos agrícolas - principal
com
ponente

da cesta. Acrescentando-se

da concentração

a esse quadro

de renda que acompanhou

a

o processo

acentuação
de

acumula

ção de capital da economia - particularmente
no pós-guerra estava configurada a contradição política básica que iria
se
traduzir nos conflitos sociais que marcaram o início dos anos
'60.

QUAPRO
VARIAÇÃO

ANUAL DO CUSTO DE VIDA NA GUANABARA
(1953

.ANO

11

=

100)
%

Sobre Ano Anterior

1956

21,7

1957

13,4

1958

17,3

1959

52,0

1960

23,8

1961

43,2

1962

55,3

1963

80,6

FONTE:
Coordena

Não se pretende aquí discutir os demais elementos que
contribuíram para a crise econômica em que mergulhará o país.
O importante a reter é que o abastecimento de alimentos
e
a
reprodução da força de trabalho ocupam um lugar de
destaque
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nessa crise. E o primeiro momento na história do país, quando
se consolidava a hegemonia do capital industrial na economia,
que vai se manifestar com toda intensidade a contradição entre
a ação do Estado em favor da acumulação do capital e a
repr~
dução da força de trabalho.

o Estado houvera relegado a segundo plano a questão
do abastecimento de alimentos. Em 1961 criara a Comissão
de
Liquidação da COFAP. Em 1962 extinguira o Conselho Coordenador
do Abastecimento. Somente mantivera o SAPS e a Comissão Execu
tiva de Armazins e Silos. Mas, os obsticulos que o abastecime~
to de alimentos passaram a representar para a continuidade
do
processo de acumulação, fazem com que, em agosto de 1962, o Le
gislativo delegue " •.• ao Poder Executivo poderes para
pro!
rogar e alterar a legislação vigente de intervenção no domínio
econômico promulgada para assegurar a livre distribuição.
de
mercadorias e serviços essenciais ao consumo do povo, de modo
a adapti-1a is necessidades atuais do Pafs, bem como para
su
primir, reestruturar ou grupar as entidades que, atual, direta
ou indiretamente, sejam responsiveis pela política de abasteci
mento, preços e assistência alimentar do País, e estabelece os
limites e condições de delegação,,(38).
Foi, então, através de um conjunto de leis delegadas
de 1962 que se instituiu o sistema nacional de abastecimento _
ainda em vigor -,atravis da criação e integração sistemiticada
Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), sucessora
da COFAP; da Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), em lu
gar do SAPS; da Companhia Brasi leira de Armazenamento (CIBRAZEM),
em lugar da Comissão Executiva de Armazéns e Silos; e da Comis
são de Financiamento da Produção (CFP).
Não obstante essa tentativa mais orgânica de
inter
vençao do Estado do domínio do abastecimento, a luta política

(38)DecretoLegislativon9 9 de 27/08/62.
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dos trabalhadores pelo aumento de sua participação na renda,
resultou numa "espiral de preços-salários que impedia o funcio
namento "normal" dos mecanismos de mercado e criava
obstácu
los à implementação de quaisquer medidas por parte do Estado.
E dentro desse panorama que se elabora. em fins de 1962.
o
Plano Trienal. Este Plano demonstra que tinha clareza de que
era necessário um processo de estabilização de preços e redg
çao das desigualdades sociais geradas pelo processo de acumu
lação anterior, como condição para promover uma nova etapa na
acumulação. E o que se observa na definição de seus objetivos
t
d e po Líltlca
economlca (39) :
í

-.

a. manutenção de uma elevada taxa de crescimento do produto;
b. redução progressiva da pressão inflacionária;
c. redução do custo social presente do desenvolvimento
lhor distribuição de seus frutos;

e

me

d. redução das desigualdades regionais de níveis de vida.
Todavia, ao privilegiar a contenção do processo
in
flacionário para se obter os requisitos indispensáveis
para
alcançar os demais objetivos. o Governo passou a se utilizar
dos mecanismos ortod6xos de controle da inflação, o que. num
quadro político-institucional extremamente desfavorável.
nao
só contribuiu para agravar o processo inflacionário, como pr~
moveu uma forte crise de realização.

E importante, contudo, examinar melhor como a

que~
tão do a~astecimento era abordada pelo Plano. Não só
porque
ocupou um lugar de destaque na sua formulação - o que parece
confirmar as conclusões a respeito da crise -. como
porque,
com as devidas ressalvas, fornecerá as principais
indicações
para os planos dos governos posteriores. As principais consta
tações do Plano Trienal são as seguintes:

T39) Plano Trienal... p. 17.
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a. o descompasso entre o crescimento da agricultura e da
in
dústria (taxa média anual de crescimento de 4,6t e 9,6t,
respectivamente,

no período

crlse da agricultura
so de desenvolvimento
b. houve uma tendência

normal

do

uma
proce~

econômico;
decrescente

básicas

com a média

do decênio;

na produção

no quinquênio

do rendimento

ve um desempenho

não representava

e, sim, o r~sultado

alimentares

c. a evolução

1947/61)

médio

extremamente

d. houve um considerável aumento
trabalho agrícola resultante,

1957/61

da maioria

das

em

culturas
comparaçao

das culturas

te

insatisfat6rio;
da produtividade
da força de
sobretudo, do grande impulso

ã mecanização.
A conclusão

geral do Plano é de que o atraso

relati

vo da agricultura brasileira, da sua baixa produtividade
pobreza das populações rurais, residiria na "estrutura

e da
agr~

ria arcaica e absoleta, que conflita perigosamente
com as ne
cessidades sociais e materiais da população brasileira ...,,(40~
de
De um lado, estariam 74,8t dos estabelecimentos
com menos
50 ha,

ocupando

inca

10t da área total dos estabelecimentos,

de
re
adotar tecnologia moderna. Este último fato também seria
agr.!.
sultante da forma dominante de ocupação da mão-de-obra
apr~
cola (arrendatários e meeiros), fator responsável pela

pazes de atingir

níveis

satisfat~rios

de produtividade

e

..

priação

dos incrementos

da renda da terra pelo

proprietário,

inviabilizando a ~ntrodução de técnicas modernas. No outro e!
tremo, estariam 1,6t dos estabelecimentos
que possuiam
SO,8t
da área total dos estabelecimentos,
grande parte
improdut!
vos, dedicando-se, na maioria dos casos, ã pecuária extensiva
como única maneira

de promover

ráter mais .formal que efetivo.

(40) Plano Trienal... pp. 140-141.

sua ocupação

econômica,

de

ca

85

Para contribuir com os objetivos gerais do Plano, a
agricultura brasileira deveria realizar esforços no
sentido
de(4l) :
a. expandir a produção de alimentos em escala compatível
o crescimento e estrutura potencial da demanda;
b. corrigir as distorções e deficiências observadas no
especializado em produtos de exportação;
c. aumentar a produção e melhorar a qualidade das
-primas para o mercado interno.
Com o fim de atingir tais objetivos, o Estado se

com

setor

matérias-

propunha

a:

-

1. oferecer maiores recursos a pesquisa;
2. ampliar o alcance e o direcionamento do crédito agrícola;
3. seguir uma política de preços mínimos no sentido de gara~
tir maior estabilidade ao produtor e orientar a
produção
de sorte a ajustá-la às modificações da demanda;
4. incentivar o aumento da produção de tratores e aumentar
financiamento para o uso de equipamentos agrícolas;

o

5. incentivar a expansão da utilização de fertilizantes, aju~
tando ~ política de preços e de crédito a esse objetivo;
6. ampliar o programa de armazéns e silos e incentivar a
1ização da capacidade instalada;

uti

7. promover a reforma agrária.
Observe-se que as análises e as propostas do
Plano
demonstram a preocupação com a integração da agricultura
no

(41)Plano Trienal... pp. 149.150.
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circuito da reprodução do capital industrial e com seu papel
no rebaixamento do custo da reprodução da força de trabalho.
As demais metas do Plano, de infraestrutura (transportes, ene~
gia, comunicações), de insumos básicos e de bem de
capital,
complementariam a ação do Estado nu sentido da acumulação do
capital industrial. Al~m da reforma agrária - já citada -, as
reformas administrativa, bancária e tributária, passavam a fa
zer parte do elenco de medidas destinadas a viabilizar
uma
nova etapa de acumulação, provavelmente com menores desigual
dades sociais.
Mas, as condições pOlítico-institucionais nao perml
tiram que o Plano pudesse ser implementado. O aprofundamento
da crise provocou o golpe miiitar de 1964, que significou uma
forte ruptura no poder político do país. O nevo regime elimi
nou, pelo arbítrio, a luta política que então se tratava.
A
necessidade de estabilização dos preços como pr~-requisito p~
ra a implementação de um ordenamento na economia, se
resol
via, em parte, com a eliminação dessa luta. Isto resultou no
arbitramento institucional dos salários. Por outro lado,
a
inflação continuou sendo combatida através de medidas ortodo
xas de contenção da demanda, o que criava s~rios problemas do
lado da realização. A contrapartida d~ssesdois atos - conten
ção salarial e contenção da demanda - resultava na necessida
de de controla~ os preços; seja para manter o nível
mínimo
do salário de reprodução da força de trabalho, seja para evi
tar a inflação pela administração de preços numa economia re
lativamente oligolizada. No primeiro caso, o arbítrio que
o
Estado passava a dispor para fixar o salário-mtnimo
piso
ao qual estão ligados os salários do pessoal menos qualifica
do -, resolvia o problema. Como medida complementar,
sempre
que necessário o Estado se utilizava da SUNAB para controlar
alguns preços a nível de consumidor. No segundo caso,
criou
a Comissão Nacional de Estímulo ã Estabilização de
PreçosCONEP(42) , órgão que tinha por finalidade conceder estímulos

(4Z) PortariaInterministerial
n? GB - 71 de 23/02/65.
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de caráter fiscal e creditício às empresas industriais e
co
merciais que se comprometessem a manter estáveis ou só aumen
tassem com pr~via autorização, os preços de venda de seus pr~
dutos.
Com essas medidas, o Governo conseguira que a infla
çao - que atingira o seu auge em 1964 - passasse a regredir
e, a partir de 1967, se estabilizasse ao redor de 20 a 25\ ao
ano. Estava praticamente resolvido, portanto, o primeiro gra~
de entrave à continuidade do processo de acumulação de
capi
tal. Ainda no período 1964/67, o Governo modifica em profundi
dade as regras do jogo institucional não só do setor público,
como especialmente no que se refere aos mecanismos de acumula
ção interna das empresas e aos esquemas de seu financiamento
externo(43). Estavam criadas, portanto, as condições para
a
retomada. do crescimento econ6mico, o que efetivamente se deu
a partir de 1968. Essa nova etapa de acumulação vai se carac
terizar pela reconcentração de renda, do lado da demanda, uma
heterogeneização tecnológica na estrutura produtiva e
conse
quente aumento do gr~u de concentração, do lado da
oferta,
além de uma maior solidariedade com o capitalismo
internacio
nal, permeada organicamente pelo Estado(44). O financiamento
dessa acumulação exigia, do lado do setor externo, a expansão
e diversificação das exportações.
~ dentro desse contexto que se pode entender a açao
do Estado na área de abastecimento de alimentos. Conforme sa
lientado, a reprodução da força de trabalho passará a ser ar
bitrada institucionalmente pela nova pOlítica salarial. Porta~
to, o Estado irá atuar no sentido da inserção da agricultura
no novo modo de acumulação ..As condições institucionais para

(43)Ver, em especial,TAVARES,M.C. da Substituição
...
(44)Essa nova etapa de acumulaçãojá foi objetode várias análises.Ver,
entre outros,TAVARES,M.C. Da Substituição
... e FURTADO,Celso,
Análisedo ''Modelo''
Brasileiro. Rio de Janeiro,Civilização Brasi
leira, 5~ ediçao, 1975.
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tanto foram dadas pela Lei n~ 4.829, de 05/11/65, regulament!
da pelo Decreto n9 58.330, de 10/05/66 que criava o
Sistema
Nacional de Crédito Rural. Segundo essa legislação, são obj~
tivos específicos do crédito rural:
1. estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais,
inclusive para armazenamento, beneficiamento e
industria
lização dos produtos agropecuários, quando efetuados
por
cooperativas ou pelo produtor em seu im6~el rural;
2. favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e
mercialização'de produtos agropecuários;

cc

3. possibilitar o fortalecimento econ6mico dos produtores
rais, notadamente pequenos e médios;

ru

4. incentivar a introdução de métodos racionais de produção,
visando ao aumento da produtividade, ã melhoria do padrão
de vida das populações rurais e ã adequada defesa do solo.
A institucionalização e a ampliação do sistema
de
crédito rural servirá para viabilizar a introdução e difusão
de máquinas, equipamentos e insumos modernos na agricultura,
inserindo-a definitivamente no circuito da reprodução do capi
tal industrial da economia. Por ou tro lado, seja através
de
produtos "in natura", seja de produtos transformados,
esse
crédito serviri de apoio ã expansão da produção para export!
ção. ~ bem verdade que o sistema flexível de câmbio instituí
do em 1968 teve papel decisivo no crescimento das
export!
ções. Outra contribuição importante na expansão das
export!
ções foi a eleváção g~neralizada dos preços dos produtos agri
colas no mercado internacional no período 1968/74. Em 1974 os
produtos de origem agrícola - incluindo-se, portanto, os tr~
formados -, representavam aproximadamente 70\ 'das exportações
do país. Vê-se, portanto, que ã agricultura coube um papel de
cisivo no financiamento dessa nova etapa de acumulação.
~ evidente que esse esforço de exportação criava pro
blemas do lado do abastecimento interno. Não raro, o
Estado
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era obrigado

aintervir

força de trabalho:
para o mercado

determinando

interno,

ra crise do petróleo
O aumento

para garantir

o custo da reprodução

quotas de exportação,

promovendo

importações,

trazia novos elementos

do endividamento

externo

etc. A primei

que o processo

ciá-lo,

através

produtos
passam

exportação.
do crédito

de divisas

no mercado

a decrescer,

-, o principal

. Mas, os preços

internacional,

a partir

o que deixa de constituir

Talvez por issQ se explique
agrícola

acumula

de manter o processo de acumulação,
sendo reservada a tarefa de
finan

da obtenção

agrícolas

de

- no plano
per!
do modo de acumu

lação, passa a representar - no plano concreto
entrave ao prosséguimento da acumulação.
Numa tentativa
a agricultura continuava

preços

para esse quadro.

ção em curso determinava ~ que já constituIa
pectivo -, um sério obstáculo ã continuidade

~

da

nas culturas

dos

de 1975,

ã

um estimulo

a grande

de exportação,

concentração
acompanhada

de uma elevação da subvenção aos agricultores tomadores de em
préstimo embutida na taxa real negativa de juros. A concentr~
çao do crédito agrIcola nas culturas relacionadas ã
export~
ção em detrimento das culturas voltadas para o mercado
inter
no continuaria criando
A reprodução da for~ade

os mesmos
trabalho

problemas de abastecimento.
somente não viria a
criar

um entrave político ã acumulação do capital porque o processo
de abertura polItica iniciado em meados da década de '70 abria
um espaço para as reivindicações políticas.
Uma outra consequência da crise do petróleo foi a de
cisão do Estado de tentar manter o mesmo modo de
acumulação
através da ampliação das funções da agricultura - a
geraçao
de energia

renovável.

o financiamento

Neste caso, ao invés de contribuir

da acumulação

através

do aumento

da

para

receita

em divisas, lhe caberia economizar divisas.
Esta é a justif!
cativa do Programa Nacional do Álcool, criado em 1975.
Resta
saber até que ponto a agricultura
ponder

a mais esse desafio,

de alimentos.

Existem

brasileira

sem comprometer

já algumas

indicações

é capaz de
o

res

abastecimento

de que dificulmen
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'

t

id

-(45)

,_

e conseguIra
,mantl
os os atuaIs parametros
relativos a
toda política agr Ico a , ou mesmo de toda a política
econômica.
Consequentemente,
pode-se indagar se mais esse esforço
da
í

ã acumulação de capital da econ~
mia não criará graves obstáculos
ã reprodução da força de tra
balho
ou, o que ê o mesmo, ã reprodução
do capital.
agricultura

no financiamento

(45) Ver, em especial MARTIN, Nelson Batista et aI:

Análise do Pro?rama
Nacional do Álcool e sua Implicações para o Setor Agricola PaulIsta.
Sao Paulo, Instituto de Economia Agrícola, Relatorio de Pesquisa n9
6/80, 1980 e VEIGA FILHO, Alceu de Arruda et alii.
Programa Na
cional do Álcool e Seus I actos na
ricultura Paulista. Sao Paulo,
InstItuto economIa AgrIcola, Re atorlo
esquIsa n 8180, 1980.

°

c o N C L U S Â O

-,--

T

I
I

92

Já se tornou comum na análise econômica a diversidade
de pontos de vista que se estabelece na interpretação dos fenômenos econômicos, em razão do método de análise. Essa
diversidade é positiva na medida em que, se de um lado
exige
maior esforço de interpretação da realidade - aprofundando
o
saber -, de outro faz emergir a natureza mesma desse conflito.
~ nessa integração dialética entre a interpretação dos fenômenos e a determinação de um referencial analítico, que se
per
mite desnudar a aparência dos fenômenos e aprofundar sua
interpretação.
Nesse sentido, a primeira conclusão deste trabalho é
de que o instrumental analítico neoclássico, utilizado
pela
corrente tradicional, é insuficiente para a análise da probl~
mática do abastecimento de alimentos, em particular numa
eco
nomia periférica como a brasileira. Esta linha de análise~ ao
privilegiar o papel dos mecanismos de preço do mercado e, por
tanto, ao permanecer na aparência dos fenômenos, elimina
o
principal elemento de análise do sistema econômico capitalista,
qual seja o processo de acumulação de capital.

o

mesmo se 4á com relação à natureza do Estado e o C!
ráter de sua intervenção na economia. A abordagem tradicional
interpreta o Estado como uma instituição estabelecida no inte
resse da sociedade como um todo, cuja função seria mediar
e
reconciliar os antagonismos porventura existentes. Não considera que a legitimação do Estado exige-lhe a garantia de
reprodução das relações sociais existentes, o que, numa sociedade de classes, significaria interpretar o Estado como instru mento de dominação de classe. Assim sendo, essa
abordagem
deixa de buscar na ação do Estado os meios de que este se uti
liza para manter essa dominação, qual seja como o Estado
se
inscreve no processo de acumulação de capital.
A tentativa de superaçao das deficiências da análise
econômica tradicional 'exigem um esforço de recuperação da eco
nomia política, o que permite abrir caminho para as
démais
conclusões deste trabalho. O eixo de análise se transfere, en

93

tão, dos mecanismos de mercado para o processo de acumulação
de capital e reprodução da força de trabalho. De um lado se
observará que as condições de acumulação de capital determinarão as ~ondições de reprodução da força de trabalho.
De
outro, essas mesmas condições serão determinadas, historicamente, nas economias periféricas, a partir do processo
de
acumulação a nível mundial, ou seja, levando-se em conta sua
inserção na divisão internacional do trabalho. ~ nesse· contexto que se deve procurar entender a intervenção do Estado
numa economia como a brasileira, seja a nível da economia c~
mo um todo, seja em alguma área específica, corno o abasteci
mento de alimentos, contemplado neste trabalho.

o fato do abastecimento de alimentos ser privilegiado
neste estudo resulta do peso que o componente alimentarrepresentou e continua representando no orçamento das famílias
assalariadas do Brasil e, consequentemente~ na reprodução de
sua força de trabalho. Será o modo de acumulação, entretanto,
que determinará, em cada etapa histórica, não só as
condições de reprodução da força de trabalho, como as açoes
do
Estado no processo de a~umulação. Por seu ttirno, as contradi
ções desse processo, particularmente sob a ótica da reprodução da força de trabalho, não de manifestarão claramente en
quanto esta atender às conveniências da acumulação. Somente
quando a reprodução de capital da economia, já sob a hegemonia do capital industrial, em grande parte se internaliza, é
que essas contradições se tornarão mais transparentes. A maior ou menor intensidade das crises de abastecimento que
a
partir de então passam a ocorrer refletirão, em grande medida, o grau dessas contradições. De um lado, aumentam as exi
gências de intervenção do Estado para a continuidade do pr~
cesso de acumulação; de outro, e como conseqUência dessas me~
mas exigências, aum~ntam as tarefas do Estado no sentido de
promover o rebaixamento do custo de reprodução da força
de
trabalho. Embora em algumas ocasiões sua intervenção tenha o
claro sentido de amenizar o conflito social, sua permanência
atuando nessa esfera está diretamente relacionada ao proce~
so de acumulação da economia, o que, invariavelmente, traz em
seu bojo sérias contradições manifestadas pela permanência de
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um equilíbrio instável entre o capital privado, a sociedade e
o Estado,.e traduzidas por ações meramente tópicas deste último no setor, além das marchas e contramarchas da política
agrícola de abastecimento.
No plano histórico da economia brasileira, o que se
observa é que a contradição entre a acumulação e reprodução
da força de trabalho vai se manifestar pela primeira vez de
forma mais aguda quando se consolidava o desenvolvimentourbano-industrial no início dos anos '60. A crise resultante co
locará em evidênc~a a contradição entre a natureza e o caráter da acumulação industrial, apoiada pelo Estado, e as profundas modificações observadas nas condições de
reprodução
da força de trabalho. Esta contradição constituirá um dos as
pectos do grave conflito social e pOlítico do período.Resolvida pelo arbítrio do Estado, ela não desaparecerá e continuará explicando as intervenções episódicas do Estado,
dos
mais variados tipos, no abastecimerito de alimentos. Tanto as
sim que a nova etapa de acumulação que se seguiu, a
partir
de 1967/68, agravava potencialmente a situação do abasteci-.
mento de alimentos, haja vista a maior dependência de importações para financiá-la e a contribuição que a agricultura t~
ve que emprestar às exportações.
Mas será somente quando da primeira crIse do petróleo que as contradições desta última etapa serão evidenciadas. Além da obtenção de divisas, o Estado, numa tentativa de
manter o mesmo padrão de acumulação, transferia para a agricultura a tarefa adicional de fornecer recursos energéticos.
Com essa decisão, o Estado estaria engedrando uma nova e gr~
ve contradição entre a acumulação de capital e a necessidade
de reprodução da força de trabalho. Até que ponto o
Estado
seria mais uma vez
capaz 'de
superar esse conflito através de
~
.
suas intervenções, é uma questão que dificilmente se pode avaliar. No entanto, mantidos o quadro político e os
atuais
parâmetros da política econômica, pode-se inferir que o raio
de manobra do Estado está sensivelmente reduzido. Num quadro
de crise, em que o Estado sente dificuldades para manter
a
própria acumulação de capital produtivo, torna-se impossível
vislumbrar uma política agrícola e de abastecimento mais efi
•
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caz, se nao as costumeiras incursões do Estado - completameg
te desarticuladas -, objetivando limitar o conflito
social
e tentar manter um baixo custo de reprodução da força de tra
balho, sem que se ·altere no fundamental o quadro do abasteci
mento de alimentos. Este somente poderá ser alterado no con
junto de alternativas de modificação do padrão de acumulação
vigente, decisão essa que passa pela necessidade de redefini
ção do próprio Estado no sentido de sua inserção no processo
de acumulação.
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