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.Q1LTERMINANTES· DA ADOçÃO E MUDAl'iÇll .. 'Í'E~OLOGICA" ·RA AGR!Ct.~URA 
!3RASILElRA 

I - INTRODUçf0 

* Claudio R,o Contador 

;narço de.J.975 

o r.~;)d3lo de 11 inovações induzidás n popular.':'zado por 
'/ 2/ . Hayami e Rut·:al·1 .... e diver;3cs outros autores ,.teve· um impacto im-

portante e sa~,~,:tar na literatura sobre o desen-v'oFrimento agr.ícola • 

. Ao salienta;:-em o papel da escassez rel~tivã, de fator'2s e conseqt1en

tespreços rol·3.t1vos desfavo2:áveis ao eIi.1prego de fatores escassos 

os autor,z;s chamaram ú~.i:.ençã(j para o processo induzido, pelo qual 

são gera.das as inovaç~(~s agrícolas, que aponta a direção provável 

que a tecnologia ag::ícc·1.3. d f.3ve assumir. para que' se possa desenvol-

ver. 

Assim, uma economia carente em terras aproveitáveis mas 

com far'~a d.isponibilidade de mão-c1e-obra - comOI por exemplc,o Japão 

seria incentivaJá (in~uzida) a desenvolver e empregar inovações 

biológic~s e q\.'dm~.c.;\s q'J.e ;?ermitissem a ;:;·..í.iJstituição da terra por 

fontes alter;l1.ativas d~ v·i.ü:.rientes. Por outro lado, urna economia com 

escassez relativa de m?:.:~ "da-obra e. oferta abundante em terras - co-

mo os Estados Unidos até a l~ Guerra Mundial-·.Procurariadesenvolver 

inoyações mec3nicas ç';le substituíssem o fator trabalhor carente e 

permitissem uma maio~ procuçâo por homem. 3/ 

*00 INJ?ES!IPEA 

1/ Yujiro Hayami e V.v'l.Ru·::-.tan,Agricultural Devel0.Emen·t:· 1m Intern·a-. 
tional Perspe'ct"ive (Balt1.lnore; ~he Johris Hopkins Press, 1971). 

2/ Na realidade,diverses trabalhos com idéias semelhantes datam do 
mesmo perlodo. Vejaçpor exemplo, Zvi Griliche~;, "The Demand for 
Fertilizer: An Economic Interpretat.:'.on of a Technic~l Change" I' 

Journal cf Farm Bconomics, Vol. 40 (~gosto de 1958) I pp.59l-606; 
William F:allner I "'1\..,0 Proposit:':.ons in the Theory of Induced Inno 
vations", Economic Journ:::tl, Vol. 71 (junho de 1961) ,pp.:,305~308; 
e "Profit Maximization, Utility 11aximization and the Rate and 
Direction of Innovation 11 " Am·er·i·cõ.n' EconOinic Review. Vol.56 (maio 
de ~_966) ,pp. 24-320. 

3/' ~ interessante observar 'que a direção do avanço tecnológico in
verteu-se nas décadas recentes. O Japão COH,eçou a mecanização 
da SUA. agricultura enquav"t:o os EUA preocuparam-se com novas va
riedades. Tais fatos não refutam a hipótese do modelo poi~ re
fletem simplesmente o térrüno da abundância 'de 'mão-de-q,bra no J~ 
pão e o limite das front.e1ras agrlcolas nos EUA. 
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* Clat.;..:'io ih Contador 

~nrtrço de 1.07S 

.' ~, ,'c. :ü.) rl<: ti ü~Ç:V'1ÇÕE:.r. ind:,l?idc.~ II popu.la:r ',zado por 
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tespreço!.:: ,··:_:'!.t:~vos :lesfalo~~· ... t:3is ao ~~,?.!"egQ (o fatores escassos 

os auJ""vr,:...: :.he.F.:aram . :' .en;<."'::::: para o pr ..)cesso induzido, pelo qual 
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seria incerttiv3:, ~4.', (i!lduz~ da) a desenvolver E' errp::ega:r. inovações 
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escassez r=1ativa de r:' .... -ti. ;-obr.a e oferta abundante ~ll terras - co

mo os Estados Unidos ac< a l~ Guerra Mundial-Procuraria desenvolver 

inovaçõe~ m~( '~;'licas ":,.:.e ;'::',1~stituíssem o fator trabalho' carente e 
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Permi tisscrn u..'1\a maio~ ·,:;.cc,:·'J'~':o 'r)or homem • .J , 
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* Do ::N'?E-S,/IPE.:-" 

1/ Yu]iro Ha:'ê~rri e V.N.Ru -:'a'!:"'.,AsrrictÜturaLDevelopment: An Interna
tiona1 Perspective (Ba lt ;,~nore; The Johns Hopkins Prnss, 1971). 

2/ Na realiJade/dive~sc3 tracêlhos com idéias se~~lh~~tG3 datam do 
mesmo perlodo. Vejarpor e!(e'nplo, Zv i . Grl.15,che.:, "'lhe Demand for 
Fertilizer: Ar. =CO~10l,,1c Interpretat'; on of :;t Ter..:hnical <.;hange", 
Journal c.r Parm :::'-::m:"mics, Vol. 40 ".gosto de 1958), pp.591-606; 
Willial'll P .;::llner-/~úÍo Pl:c;?osit.'.ons in the Theory of Induced Inno 
vations", Economic. Journ3.1_.' Vo1. 71 (ju.mo de ~_961) ,pp. ',305-308; 
e "Profi t Maximization, Utility rilaximization and the Rate and 
Direction o';; Innov at:"on li, Arnericê...n Economic Review. Vol.56 (maio 
de ~966), pp. 24-32. 

3/ ~ inte.cessante ebservar que a, direção <,!o avanço tecnológico i~
verteu-se nas dec'adas recentes. O Japao co •. ,~çou a mecanizaçao 
da su;-~ as;!:'ir.ultu::a cnqlJ,."';'.O os EUA preocupara:~l-se co:n nC'\las va
riedades. Tais f~tos rão refutam a hipótese do modelo poi$ re
fletem simo':.-.=smente ~) t~r:J',ino da abundância de mão-de-obra no Ja 
pão e u limitF3 das .fro::-~:.·3i::: . .;..} agrIcolas :lOS EU1:... -
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Uma vez gerada, a nova técnica passa por um 

2. 

processo 
de difusão e adoção pelos agricultores e regiões que reúnem as con
dições mais propIcias economicamente. O processo não é imediatol e 
exige paralelamente que firmas particulares e agências de extensão 
rural estejam dispostas a produzir e divulgar a nova informação. Na 
maioria das vezes, a nova semente ou nova tecnologia tende a ser e~ 
pecIfica à localização, o que dificulta a sua transferência e divul 
gação por regiões diferentes. Assim, a divulgação de uma nova téc
nica pode exigir um prévio esforço de experimentação e adaptação às 
condições locais, tanto ambientais quanto ã oferta relativa de fato 
res. Naquelas regiões onde os fatores de produção,que a nova espé
cie ou tecnologia pretende substituir,são menos escassos, e/ou que 
reúnem condições adversas ã aplicação direta da pova espéCie ou té~ 
n1ca, serão "retardatárias II naquele processo específi.co de moderni-

-zaçao. 

O modelo de Hayam1 e Ruttan procurou sintetizar o meca 
nismo natural que explica a direção assumida pela tecnologia agrí
cola no decorrer do tempo, e a intensidade do avanço técnico. Ade
mais, o raciocínio é também útil para explicar as diferenças da te~ 
nologia gerada e adotada entre diferentes países e regiões. 

As evidências empíricas tendem a confirmar o modelo das 
"inovações induzidas". Hayami e Ruttan testaram o modelo com sé
ries temporais dos EUA e Japão. No Brasil o problema foi abordado 
por Pastore,"Alves e Rizzieri 2/ e pesquisas futuras deverão comple
mentar o teste do modelo. 

1/ Por exemplo,Gri1iches mostrou que o emprego da semente hIbrida 
de milho foi gradativo e no sentido das regiões mais propIcias 
para as menos propIcias, ao mesmo tempo em que a nova semente tor 
nava-se mais barata. Zyi Griliches, "Hybrid Corn and the Eco= 
nomics of Innovation", Science, Vol. 132 (junho d~ 1960) ,pp.275-
280. 

2/ Affonso Celso Pastore, Eliseu R.de~Andrade e Juarez A.B.Rizzieri, 
NA Inovação Induzida e os Limites a Modernização na Agricultura 
Brasileira", apresentado na XII Reunião Anual da Sociedade Bras! 
leira de Economistas Rurais (SOBER), Porto Alegre, Julho de 1974. 
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Embora Hayami e Ruttan visualizem a tecnologia e mudan 
", -

ça tecnológica corno variáveis endogenas - raciocínio claramente o-
posto ao avanço tecnologico Schumpeteriano - 9 modelo não esclare
ce até que ponto os produtores rurais empregarão as novas técnicas~/ 
Ou seja, Hayami e Ruttan preocuparam-se em desenvolver um modelo no 
qual ficava explicado o processo de geração de novas técnicas. Pr~ 

ocuparam-se, portanto, com a oferta de novas técnicas, e implicita
mente assumiram - a la Say - que a oferta de tecnicas geraria a 
sua propria demanda. 

Não há razões, entretanto, para que isto aconteça. p~ 

lo contrário, é mais provável que estabalecimentos que detêm determi 
nadas condições favoráveis reajam ao aparecimento de novas técnicas 
com a sua adoção. Outros,entretanto, mesmo com a informação destas 
técnicas, mostrar-se-ão mais relutantes ou claramente in4iferentes 
a adoção. Naturalmente, por detraz deste comportamento existem ar
gumentes econornicos de divergências entre estabelecimentos quanto ' 
aos preços relativos de fatores e produtos; capacidade de decodifi
car as informações tecnicas; extensão dos estabelecimentos; propor
ção da renda bruta apropriada pelo fator terra; acesso a fatores ~ 
plementares aos insumos modernos; capacidade financeira para novos 
investimentos; receptividade da cultura ou atividade predominante a 

mudanças tecnológicas, etc. 

Este trabalho pretende identificar empiricamente as v~ 
riáveis e a respectiva contribuição para a explicação da ampla dis-

-persao na tecnologia observada em estabelecimentos localizados em 
mesmas regiões. Os resultados ora apresentados foram explorados ~ 
teriormente num trabalho mais extenso sobre a rentabilidade e tecno 

logia em sete estados brasileiros. 21 Nesta oportunidade são ofereci 
dos esclarecimentos adicionais e interpretações mais detalhadas. 

II Veja as observações de G.Edward Schuh, "Modernização e' Dualismo 
Tecnológico na Agricultura: Alguns Comentários", PeSquisa e Pla
nejamento Economico, vol.3, (março de 1973), pp-Sl-94, quanto ao 
modelo de Ruy M.Paiva 

2/ Claudio R.Contador, Tecnologia e Rentabilidade na Agricultura Bra
sileira, Relatorio de Pesquisa n9 28, (Rio de Janeiro, INPES/IPEA, 
1975). 
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A seção II descreve as amostras dos dados e a constru
ção da variável "proxy" para tecnologia. A seção seguinte aborda a 
especificação do modelo a ser testado e cuida da explicação empíri
ca da "multiplicidade tecnológica", visualizada estaticamente entre 
estabelecimentos. A Seção III preocupa-se em quantificar quão ráp! 
do é o avanço tecnológico para uma determinada mudança nos preços 
relativos ou fatores determinantes da tecnologia. Finalmente a Se
ção IV conclu~ o trabalho e lista al~umas ~plicações dos resulta
dos. 

II - INFORMAÇÕES SOBRE O MOCELO E" SUAS VARIAVEIS 

a) As Amos tras ; 

A análise empírica está baseada nas informações colet!, 
das pelo Centro de Estudos Agrícolas do IBRE/Fundação Getúlio Var
gas em 1962/64 e 1969/70 em sete estados brasileiros: Ceará, pernam 
buco, Espírito Santo, Minas Gerais, são Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Com as informações do Censo de 1960, foram selecio
nados 1.771 estabelecimentos, segundo a técnica de amostragem por 
"cluster ll

• O tamanho da amostra foi dividida em conglomerados 
("clusters 11), cada qual com um número igual de componentes. O pri
meiro levantamento foi realizado em 1962/64 com a coleta de inform!, 
ções nos 1771 estabelecimentos selecionados. ll 

Os estabelecimentos compreendidos no levantamento 1%91 

70 21 for~~ selecionados dentro da amostra de 1962/64. Ou seja, os 
estabelecimentos de 1969/70 cor respondem a um subconjunto da amos
tra de 1962/64, com a inclusão de alguns novos estabelecimentos não 
compreendidos na apuração anterior. Os estabelecimentos comuns em I__ 
ambos levantamentos sao em numero reduzido, o que apresenta desvan-
tagens para uma análise estática comparativa. A Tabela 1 ~stra a 
distribuição dos estabelecimentos pelos estados, segu?do os dois 

l/ "Pesquisa sobre as Condições Econômicas das Explorações Rurais; 
Instruções para o uso da Fita Magnética", IBRE/FGV, abril 1970. 

2/ "Pesquisa sobre as Condições das Explorações Rurais 1969/70; 
I nstruções· para o uso do Arquivo CER 3", I BRE/FGV, junho de 1972. 

IPEA - 27 



r 
I 

I 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDtNCIA DA REPÚaLlCA 

'NSnTUTO DE PlANEJAMENTO ECOfWMICO E SOcw. (IPtA) 5. 

levantamentos. Note-se que alguns estados, como Ceará e Minas Ge
rais, figuram com pouco mais de 30 estabelecimentos comuns em ambas -apuraçoes. 

TABELA 1 

TAMANHO DA AMOSTRA EM CADA LEVANTAMENTO 

ESTADO 1962/64 1969/70 ESTABELECIMENTOS COMUNS 
. EM AMBOS LEVANTAMENTOS 

. 

Ceará 204 60 32 
Pernambuco 242 67 55 
Espírito Santo 207 59 50 
Minas Gerais 193 61 32 
são Paulo 454 129 -- . 102 
Santa Catarina 235 66 39 
Rio Grande do Sul 236 67 47 

TOTAL 1 771 509 357 

Um outro problema que tende a reduzir o número de observ~ 
çoes aproveitáveis é a ausência de informações para um grande núme
ro de itens; Além disto, as respostas a muitos itens foram rejei
tadas numa crítica preliminar aos dados. 

b) Montagem do "Indice de Tecnologia" 

Uma técnica de produção é dada pela relação funcional en
tre quantidade dos fatores e o produto potencial, ou seja, é repre
sentada pela própria função de produção. Por si só, a não ser em 
casos extremos de complementariedade absoluta entre fatores, a téc

nica de produção nada diz sobre a utilização relativa dos fatores. 
A combinação dos fatores, por outro lado, resulta do~ preços relati 
vos visualizados pelos produtores. Assim, se o custo dos serviços 
de mão-de-obra é relativamente mais caro do que os do capital,o com 
portamento racional do produtor conduzirá a uma relação capital
trabalho relativamente màis elevada. Ao contrário, se a mâo-de-, 
obra é relativamente barata, a relação capital-trabalho 
mais baixa. Note-se' que a técnica escolhida, isto. é, a 
de produção, pode ser a mesma em ambas situações. Por 

,. 
sera 

função 
outro 
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lado, uma mudança de técnica sem alteração no preço relativo dos'fa 
tores pode resultar numa diferente combinação de fatores. 

Na prática, o"êstágio tecnológico" é geralmente inter 
pretado simplesmente como a combinação de fatores, ignorando-se com 

pletamente se tal combinação advem de uma função técnica que forne
ce a alternativa de poucas oportunidades de substituição entre f~ 

tores, ou se decorrente de· preços relativos estáveis entre fatores, 
o~aind~se resultante de deslocamentos no mapa de. isoquantas. As
sim o maior-emprego intensivo de terra e trabalho pouco qualificado 
na agricultura é confundido com uma IItecnica tradicional", enquanto 
o emprego intenso de insumos modernos, mecanização e serviços de 
mãll-de-obra qualificada é interpretado como uma "tecnica moderna" • 
g claro que a tecnica ao determinar o formato do mapa de isoquantas 
pode restringir as combinações de fatores disponíveis ao produtor , 
mas este é um problema distinto. 

Uma vez que a tecnologia observada é facilmente quali 
ficável, enquanto a função tecnica da qual originou-se não é tão fa 
cilmente detetada, é mais comodo classificar os estabelecimentos ea 
tre "tradicionais" e "modernos",segundo o emprego relativo de fato
res dito tradicionais (terra e mão-de-obra não qualificada) versus 

os fatores mais sofisticados (capital moderno, insumos industriais, 
sementes melhoradas, mão-de-obra qualificada, etc.). Oes~arte, na 

análise empírica procuraremos simplesmente apontar as causas respon 
sáveis pela diferença na combinação de fatores entre estabelecimen~' 
tos sem distinguir se a tecnologia adotada resultou de preços rela
tivos distintos para uma mesma isoquanta, isto é uma mesma tecnica, 
ou de tecnicas distintas. Para evitar repetições frequentes, os 
conceitos de tecnica e tecnologia serão utilizados como sinonimos. 

Outra simplificação grosseira - embora também teoricame~ 
te co~eniente-é classificar dicotomicamente o estágio tecnológico • 
t lógico que diferenciação entre "tradicional" e "mbderna" é exage
rada, pois negligencia todos os estágios intermediários entre as P2 
sições extremas. O objetivo desta seção é construir uma escala a
proximadamente contínua de estágios tecnológicos que permita posi

cionar os estabelecimentos nesta escala. 

O estágio tecnológico de cada estabelecimento rural 
num determinado momento será qualificado através de "indicadores 
técnicos". Em seguida, estes indicadores são agregados num indice, 

IPE":' -!;!7 
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segundo determinados pesos. Naturalmente, tanto os indicadores co
mo os pesos são passíveis de críticas, porém, devemos adiantar que 
os resultados produzidos foram os que apresentaram-se mais consis
tentes com o conhecimento prático das condições tecnológicas' das 
diversas regiões agrícolas no Brasil. 

o formato da distribuição de técnicas permite conclu
soes importantes sobre as características do processo de difusão e 

adoção, e a idéia de construir um "indicador" de estágio tecnológi
co objetiva exatamente esta análise. Em princípio, a análise não 
é original no Brasil, pois já havia sido utilizada, com relativo su 
cesso, por Paiva em trabalho recente,l/ e o leitor cuidadoso encon: 
trará similaridade entre alguns itens. Tanto no estudo de Paiva c2 
mo neste, os indicadores finais foram escolhidos após uma árdua ex
perimentação, e existe uma razoável confiança de que as quantifica
ções espelham as condições de IItecnologia ll rural. 

Foram selecionados dez itens, uns sob a forma de rela 
çoes e outros expressos em valor, para a construção do indicadormc 

nológico de cada estabelecimento. Os itens expressos em unidades • 
monetárias estão deflacionados a preços de 1963, segundo o deflator 
implícito das contas Nacionais. A lista dos itens é a seguinte; 

gl 
~ g2 

g3 
g4 
g5 

g6 

g7 

- valor de adubo animal consumido por hectare; 
valor de adubo vegetal consumido por hectare; 

- valor de fertilizante consumido por hectare; 
valor de corretivos por hectare; 

- estoque de máquinas a tração animal por hectare; 

- consumo animal de alimentos de origem agrícola • 
por valor total de animais; 

- consumo de gasolina e óleo diesel mais pagamen-
tos de serviços de trator"por hectare; 

g8 - valor de inseticidas por hectare; 
g9 - valor total de medicamentos por valor de animais1 
glO- estoque de veículos, tratores, e·ceifadeiras por 

hectare. 

1/ Ruy Miller Paiva "Modernização e Dualismo Tecnológico na Agricul
tura", Pesquis'a' e' Pl'anej'amento, vol.l', n9 2 (dezembro de 197]), pp. 
171-234. 

1PEt - 27 
I 



SECRETARIA DE PlANEJAMENTO DA PRESIDtNCIA OA REPÚ8UCA 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECoNOMICO E SOCIAL (IPEA) 8. 

Os pesos adotados (W.L foram escolhidos mais ou menos 
~ 

árbitrariamente. Aqueles indicadores que retratam com mais facili-
dade técnicas mais modernas -' como o emprego de fertilizantes, cor
retivos, inseticidas e medicamentos, e máquinas e veículos a tração 
motorl / - assumiram peso w = 0,12, enquanto os demais, os pesos 

,w = 0,08 e 0,04. 2/ Corno base foi adotado o indicador médio calcu
lado para os estabelecimentos dispostos no S% do extremo superiorno 
estado de são Paulo em 1962/64. A base de cada indicador está re
presentada por um asterisco. Ainda utilizando estas mesmas médias, 
indicadores similares foram estimados para os demais estabelecimen
tos, em todos os estados. O mesmo critério foi repetido para a a
mostra de 1969/70, ainda com base nos estabelecimentos mais modenxG 
de são Paulo em 1962/64. Esta metodologia favorece, portanto, uma 
análise comparativa da mudança tecnológica na agricultura, e permi
tirá, mais tarde, a identificação dos fatores que auxiliam ou limi
tam a difusão e/ou adoção. 

O índice geral de tecnologia G segue então, o formato 
convencional, 

(l) 

onde wi é o peso correspondente ao indicador i (Ewi = 1); gjit' o i~ 

* dicador i do estabelecimento j no momento ti e gi' a base do indica 
dor i. 

Um critério alternativo para identificar o estágio e~ 
tático de tecnologia do estabelecimento seria a simples proporção do 

valor dos insumos comorados sobre o valor total dos insumos utiliza 
~ -

dos. Tal medida, bastante simples de construir, seria baseada no 

raciocínio de que a técnica tradicional é satisfeita basicamente com 

insumos produzidos no próprio estabelecimento, e a proporção seria 
zero, ou próximo a zero. No extremo oposto, estariam os estabelec~ 
mentos que utilizam apenas insumos comprados. A p~oporção seria i
gual a um, e estes estabelecimentos seriam reconhecidos como "mode~ 
nos". 

1/ Ou seja g3' g4' g7' g8' gg e glO 
2/ Respectivamente li) =0,04 para 96, e li) = 0,08 para,'ql,g2 e,gS. 
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Em comparaçao com ó índice G definido em (1), a propoE 
-çao de insumos comprados é pouco conveniente por dois motivos: (i) 

ignora a qualidade dos insumos comprados. Assim, uma vez que o est~ 
belecimento esteja utilizando apenas insumos comprados, o seu está
gio tecnológico seria identificado como "moderno e estacionário",uma 

vez que a proporção é unitária. Mesmo os estabelecimentos que subs
tituíssem os insumos comprados por novos tipos estariam identifica -

dos como modernos, da mesma forma que aqueles'com tecnologia talvez 
até mesmo retrógada, ainda que utilizando apenas insumos comprados ; 

(ii) a proporção não inclui os :~erviços dos fatores de produção já 
existentes no estabelecimento. ASSim, uma firma dotada de maquinaria 
e implementos modernos só seria considerada como tecnicamente moder
na ã medida que as despesas diretas com combustíveis, librificantes 
e demais insumos tivessem uma forte participação no valor total dos 
insumos. 

Dispondo o indicador tecnológico de cada estabelecimen 
to Gj ao longo de uma linha horizontal, na extremidade 'direita encon 
trar-se-iam aqueles estabelecimentos dotados de uma ou mais das 'se
guintes condições; preços relativos favoráveis à adoção de novos in
sumos; disponibilidade dos fatores complementares aos novos insumos; 
pequena aversão ao risco; informação abundante e barata sobre as 

técnicas -disponíveis e sobre preços de fatores e produtos, etc. Os 
estabelecimentos que reunissem algumas ou todas estas característi~ 
seriam qualificados como Ilinovadores". Por outro lado, ria extremida 
de esquerda do índice G - ou seja, próximo à origem zero - encontrar 

se-iam os estabelecimentos desprovidos das características acima. Na 
turalmente, entre estes extremos figura a grande maioria das observ~ 
ções, isto é, são raros os estabelecimentos que reúnem,ou que 
desprovidos·de,todas as condições acima. 

-sao 

A figura l-a abaixo sumariza as modificações no forma

to das funções de densidade de frequência em resposta as mudanças na 
tecnologia. Se o avanço tecnológico' for de igual intensidade para todcs 

os estabelecimentos portadores de tecnologia diferente, a função de~ 
sidade com informações mais recentes acusaria um deslocamento quase 
paralelo para a'direita, confõ:i:'me ilustrado pela curva I na figura I 

l-a. Por outro lad~ se a adoção de novas técnicas for mais intensa 
nos estágios tecnológicos mais baixos, o deslocamento será mais for
te na extremidade esquerda do índice G, conforme mostra a curva II , 
enquanto novas técnicas nos estabelecimentos mais modernos em tecno
logia seriam percebidas por um maior deslocamento na extremidade di
reita da escala G, de acordo com a curva III. 
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FIGURA 1 - Distribuição Teorica dos Estabelecimentos Rurais 
segundo o Estágio Tecnológico. 

Entretanto a visualização do processo de modernização 

através das funções de densidade não é fácil, pois, na prátic~a di~ 
persão tecnológica é muito forte. Assim, é preferível analisar o 

avanço tecnologico através das distribuições de freqüência, que mo~ 
tram a cada nível de tecnologia G, o percentual de estabelecimen
tos,q~e apresentam estágios de modernização iguais ou menos avança
dos que o nível G. A figura l-b ilustra este raciocínio. 

A Tabela 2 apresenta a distribuição de freqüência dos 
estabelecimentos segundo dez classes de técnica arbitrariamente es

colhidas. As freqüências sublinhadas indicam a classe com maior 
freqüência relativa de estabelecimentos. De um modo geral, os est~ 

belecimentos estão concentrados na classe 0,2 - 0,5, com exceção ,de 
são Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os resultados mos
tram que a distribuição de freqüência é fortemente assimétrica, com 
predominância de observações nos estágios iniciais de tecnologia • 
Por outro lad~ é reduzida a freqüência de estabelecimentos ruraisro 
extremo superior de modernização, em particular nos estados mais po 
bres. Assim, com índice de modernização superior a 2 em 1962/64 e
xistem no máximo 5,2% do núm~ro de estabelecimentos nos estados con 
siderados pobres (pernambuco,Cearã e Espírito Santo); entorno de 10% 
em Minas Gerais,Santa Catarina e Rio Grande do Su~e mais de 23% em 
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Cearâ 

SEGUNDO O ESTAGIO. T~CNOL60ICO 

)lLnu 
Oer&l& 

aula 
Catarina 

11 

. JIr&I1I . In&ernlOl . 

elo 
lndlQ g. JNaI .. 1811170 1HZ/H 1811/'10 lDe/" lH8/'1O lM2/ .. lHanO 18GZJH lHaJ'IO 1HZ/H lMt1'1O lH2J" lH'I'1O. ltu/H 18481'10 

o :.......- 0.01 

0,01-- 0,05 la,'I 

0,05.--- 0,1 

0,1 

0.1 1,0 lU 11,6 

1.0 

2,0 

2,0 '. 140S 2,1 

4,0 

• .0 

10.0 

10,0 - 100.0 

'o -100.0 -, 

u 
o.e 

100,0 

s.o 

u 
, 1,1 

100.0 

l2,1 

lU 

1.,1 

1,'1 

12,' 20,0 

I'" ~,I 

1,6 alA 

.... ... 
... 
1,1 

o .. 

... 
u 

100.0 100.1 

11,1 

11,1 

10.1 

12" 
·IU 1,1 .. 20,1 lU 

",1 41) 

1..., lU 

'I.a 10.1 

a.,. 
100.0 '100.0 

IJ,7' JI,I 

.., 
1,1 

• ,1 

... 
1.t 

100.0 100.0 

TAaELA 3 . 
.. , . 

a,'I 

',1 

2~ 

.'I~ 

.' .., ' .. 
a,' 

17,1 n,J 11,1 • 1"'- 'U,J 2:1,' 

IJ,I u.í . 'u lU 

lO" ~1.'I, 11" ",I 

10,1 . lU 

2*,1 lU 

11,1 -u,a 

... 20,1 

... I.l .' s.a .,1 . 

• .. 1 .. ,0.1 l,I, "O,, 1.1 

,100.0 . 100,0', . 100.0 100.0 '100.0 lOO,o 

0,2 

lSo'l 12.1 

. '''' II,J . 

lU 2'-' 

l2,'I I'" 
1,2 lU 

',7 

1" 1.' 
100,0 100,0 

, r~ IM ~ Da PUOUIHC1A, IIOUHJ)O o IISfAOIO TICNOLOOIClO 

CJNCG Pu.cmma lunlUOUS' NO ESTADO Da IAO PAULO De IH2I64 _ 100 

G,4tO 0,7CO 0.010 0,1'10 0,010 o,oso 1,24$ .o.tOI . 7,'17 a,t)) ..... 1S,iot ",151 2,U 

............ o,n7 1,0)1 0,0;0,. !/tl'/O' 0,010' O,i70.' . 6,0$0 . 21,430 l,U 
'} 

Q,44' 1,G6t' o.oeo" 0,410 0.010 .:. 0.110' '. 4,~ 12,010 0.611 . ,2,OU,: 3,2J1 ',317" 14,)27 19,UI 
,'~ 

1,)9 1,19 

o,m .. ' 0.164 '. 0,120 0.1'10, O,G30 0,170 . : IU.o 1.900 . 2.2" , IJa I,M 

" ,. . ",' 
1,40) . '. 0,110 0.210.:' 0,010.. 0,170' ,,2.200, aa,m 7S,'U 12,444 ).01 

, , 

O'". 1.51. ,0,0» '1,130 .', '0,01'1' '0,170 . 11,070 ", IJ,lJO 1,717 2,061 ",tOS 4,Ito 47,'" 2I,2U 1,12" 1,36 

lUo O,... • s.t 1,013 
,. , 

·1,s41 "0,200 .: 'I,IOÓ '..: 0,010 -:, Q,22O ",694 :a.a" I,QI 

1,%61 l.:ao:t ,o,oio.. 0,170 0.010 "0.0$0 .' 'UOO " n,930 4,4SS 2,* 1),1", ,,,UO' 224,54 •• ~ S." I" 



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDt.NCIA DA REi'GSLICA 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMiCO E SOCIAL (lPEAl 

são Paulo. Já no levantamento 1969/70 a freqÜ'2;-,c:La '::'3 2'3 tabeleci

mentos cora indice superior a 2 supera 7% no Ceará c Pernambuco; 17% 

em Santa Catarina; e atinge 27% no Rio Gr2nde do Sul. A julgar pe

los dados I a freqt1ência re~*ativa de índice G z.cimêl de 2 decresce 

em Minas e são Paulo. Em princípio, esta e?i.dénc~a ~ estra:1h.u. mas 

perfeitamente justificável pela mudança de ativida'~13 o(_~orri(,'l em 

são Paulo. ~ fácil compreender que devido ao métoóo de cc·ns trução 

do indice G, um est1.belecimento :!.nteriormente dedicaco a culturas 

e orientado agora para pecuária tem o seu ínç,'.ce; de mcde:..~nização 

decrescido, uma vez que esta at:"vidade em!?reg,-~ ~.lf:'l.;:1S in-:'eY'.salnente 
. d '" - 1 . ...., ~ . - ri os l.nsumos Ir.:> ernoc;. .."a ana ... l.se e:-.:p:'!.'l.Cic :la l'p.Ll..:a,.ao ',;J avanço 

tecnológico este fator será considerado e~pli.cltEj;,ent8 

12. 

... T ab eld 2 p~rmi te ai nC ". .:1,n te' 21: a ir.' .ens idade do a

vanço tecnológico e1;1 trê~~ aspectos. r) pr.imsirc, (, .;.. 3 q1.~':? a fre

qtiência relativa dos níveis mais .;;.l\:(;s de -ee..::.:;)log:; a é se::sivelmen 

te superior no levantamento 1959/70, cem excE.ção d8 Miné"s Gerais e 

são Paulo. Em segnndo l".lg<'!,:" !=lorgue fenôrr.e~» oposto o=orre nos ní 

veis tecnológ.i.cos mais baixo!: I ou seja. paJ:.:'d técnic<.l.s m(;:1v~ !ivanç~ 

das qu~; G ::: 0,2, o ... evar.C2'1':'!'J,to :':':'62/f4 

relativas maiores d.o que e..":1 19 6 ~',/7 O • E e"T. tercr .... 1 (l lUS3,r! pela 

maior freqdência ;:e1ativéi de estabelGcJrT'8n:...~s r.0 :j 1L(!~"/.},.j.C: 0,2 a 

0,5, ou superior, co:rt1 exc:eçã/) de são ~êt'Úo. 

A 'I'abela 3 reproduz -3.S princi.pai~ n;.;C! .... 0:;,f2'. <;:st'J.tl.s:ti-

cas para as di::;tribuiçôes, e as esti:nati ... /as confim:-t:u as evidên-

cias antericres. O nIvel midjo de tpcno10gia Õ superj,~r nos Esta

dos das reg·:t.ões r~(:st:e e Su', , tanto er:\ 1962/6~. :,omo Cli 1969/70, em

bora os dadç)s mos trem que <;l. moder·1iz.;;.ç,:~o agrícola foi mai.s intensa 

relativ~'nente no NO:td'1~te do quP. nas jem2is rec;:L3es. Et;te resulta 

do era esperado I .lma ve:f~ que nos est:: 1'1os mais pr 4.:ni t.i\'os c...::.:. agri

cultura tradicional qualquer mudança de técr.ica t::;l~L:.e a represen

tar um gré:nde salto 0.n; !'ela.,~? ') aç-' :-,,-,L'0C;' ant, r~ or:ê' s. 

Af:. Figuras 2 a 9 comp'a~a!1', a.", distri:::l1.;~iç(;?s de fre-

qt1ência acurT;u}a-,~.'is de estabe:(?cimer.tos I :~(:g-""r:.do a tecnCllogia obser 

vada nas duas amos tras . O eixo he-ri. zont.al e,[. escala logarítmica, 

reproduz o estigio tecn016gico expresso em logari-:'mos, e no eixo 

das abcissas figi..4:::am <'1"': =reqt:ê~cla5 rel::t:i.vê..S aC~':'I;,t:.ladas. Note-se 

que as funções CQI:.l a an'lostrz 1969/70 são todas ê-es::'.;cadas à dirE:;i

ta das distribuiç5es p~~a 196~/6~. 
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Conforme apontou o racioc!nio teórico na Figura 1, o 
avanço tecnológico nos estabelecimentos com técnicas tradicionais 
é ilustrado pelo maior afastamento entre as distribuições na extr~ 
ma esquerda. Assim, a modernização nos estágios iniciais de tecn2 
logia é mais intensa nos Estados do Ceará e Esp!rito Santo nas Fi

guras 3 e 5 f respectivamente. Por outro lado, os avanços mais sen 
siveis no estâgio·semimodernouocorreram nos Estados de Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e até certo ponto no Ceará, 
como indicam as Figuras 8, 9, 4 e 3, respectivamente. Finalmente, 
os estabelecimentos de são Paulo, na Figura 7, ao mesmo tempo que 
caracterizados por nível técnico mais avançado, demonstram um avan 
ço acelerado nos níveis mais apurados de tecnologia. Na agregação 
geral, na Figura 2, o avanço tecnológico aparenta ser melhor dis
tribuído, ainda que com modernização mais i,ntensa nos estágios l1Iais 

baixos e decrescente ao melhorar a técnica. 

Uma vez descrita a distribuição dos estabelecimentos 
quanto à ~ecnologia, resta responder duas indagações; 

a} quais as variáveis que explicariam a dispersão. de 
tecnologia em cada região; 

b) quais as variáveis associadas ao maior ou ~enor 

avanço ou estagnação tecnológica em cada estabelecimento rural; 

Estas questões serão respondidas na Seção, III a se~ 

guir. 
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Nesta seção pretendemos examinar 05 fatores capazes de 
explicar a distribuição da tecnologia pelos estabelecimentos ru
rais, num determinado momento. A análise é, portanto, estática. 
Considera dada a tecnologia de um estabelecimento típicoiquer "tra 
dicional", quer "moderno", e procura identificar as variáveis res
ponsáveiS por aquele estágio tecnológico. Na próxima seção pro
curaremos analisar as variáveis que explicam o avanço tecnológico 
de um determinado estabelecimento entre 1962/64 e 1969)70. Tal anã 
lise será, portanto, dinâmica. 

As decisões privadas que determinam o nível corrente de 
tecnologia resultam da interação de um grand·e número de fatores, 
alguns qualitativos, outros quantitativos, uns poucos de fácil e 
muitos outros de difícil identificação. Rigorosamente, o conjunto 

de variáveis explicativas deveria conformar-se a um raciocInio teó 
rico e, a partir da!, as diversas, hipóteses deveriam ser testadas. 
A construção de tal modelo teórico seria uma tarefa relativamente 
simples. Bastaria generalizar uma função de produção, não'necess~ 
riamente homogênea linear, dependente do fator trabalho com dife
rente qualificação, da qualidade heterogênea do solo, capital, e 
tipos diferentes de insumos modernos. Em seguida, nas condiçbes 
marginais de maximização de lucro, deduzir!amos do preço do produ
to a "taxação,II impos ta pelo proprietário da terra ao produtol; i I) ir! 

corporariamos os custos de transporte nos preços dos insumos co~ 

prados e do produto;2/e a existência de taxas distintas de juro. 31 

Poderia, então, ser demonstrado que a relação entre.a quantidade 
de fatores modernos e fatores tradicionais - uma "proxy" para o in. -
dice G - dependeria dos rendimentos de escala (a serem medido~ por 
exemplo/pela "proxy" área total); a diferente qualificação geren-

II Conforme 5. Cheung, "Private Property Rights and Share Croping", 
Journal of Political Economy, vol. 76, novembro/dezembro de 
1968, e The Theory of Share Tenancy (Chicago, University of Chi 
cago Press, 1969). 

2/ B. Ohlin, "Some Aspects of the Theory of Rent: von Thfinen ver
sus Ricardo", Economics 50cio10 and the Modern World: ESsa s 
in Honor of T.N. Caver Carnbridge, Massachussetts, 1935 ; Edgar 
5. Dunn, Jr., The Location of A ricultural Production (Gaines
ville, Uno of Florida Press, 1954 . 

3/ Ou seja, estamos considerando o não acesso a crédito rural como 
idêntico ã ~ituação de taxas infinitas de juros. 
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cial (medida por educação do responsável); a produtividade marginal 
observada do capital empregado no estabelecimento (medida pela taxa 
de retorno' do estabelecimento); o acesso a crédito institucional 
(a ser medido por uma "durnrny"); e distância dos centros urbanos, e 
qualidade do solo em uso. Urna variável "dumrny" distinguiria ainda 
a atividade predominante (culturas, pecuária ou ambas) • 

A hipótese adicional é de que uma regressão linear múlti
pla representa um formato "aproximado" para a dependência entre tec 
nologia e as diversas variáveis; 

+ 

(2) 

onde G. é o índice de estágio tecnológico do estabelecimento ii Xs ' 
~ . 

a escala de produção; ~, as variáveis "proxy" para níveis distin-
tos de educação (responsável analfabeto, alfabetizado, com educação 
primária, secundária e técnica ou universitária); Xc' a condição do 
responsável (Proprietário, Arrendário, Ocupante ou Parceiro); XA' 
variável "dUItUÍ\y" para a atividade predominante (culturas, pecuãr;i.a, 
ou ambas); XR, a taxa de retorno no capital fixo; XT, uma "px-oxy" 

quanto à localização e qualidade do solo (medida pelo preço ~éd~o 

de mercado do hectare); XCCl ' 
crédito; e Ui; os distúrbios. 
tos de cada urna das variáveis 

uma variável "dummy" para o acesso ao 
Os parâmetros a representam os efei

enunciadas. 

Quanto ao sentido da dependência é razoável antecipacmos 

que a adoção de uma tecnologia mais avançada requeira, de um modo 
geral, níveis crescentes de educação. Ou seja, aqueles estabeleci
mentos gerenciados por analfabetos tendem a mostrar um estágio tec
nológico mais baixo, enquanto os gerenciados por alfabetizados ou 
com educação mais elevada empregariam técnicas mais modernas. Tal 
ocorreria porque a educação tem a função de facilitar a aquisição 
e crítica, em prazo relativamente curto, das infonmações sobre no
vos insumos. Na ausência de educação, as informações sobre novos 
insumos e técnicas seriam negligenciadas ou absorvidas muito lenta
mente. Assim, a educação, em particular nos níveis mais baixos, . é 
complementar à nova tecnologia, e seria importante tanto para a di
fusão de novos insumos corno para me~horar a capacidade inovativa 
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, 1 
dos produtores. Portanto, embora as informações sobre novos insu-

mos sejam previamente "decodificadas ll pelos serviços de extensão ru 

ral e/ou pelos fornecedores interessados, para a sua adoção mais ge 

neralizada é ainda necessário um mínimo de alfabetização e habilida 

de, com efeitos marginais positivos na adoção. 

o contrato formal entre o proprietário da terra e o res

ponsável pelo estabelecimento - pessoas jurídicas distintas no caso 

de arrendamento, parceria, ,ocupação, etc. - é também importante pa

ra determinar a tecnologia empregada. Se o proprietário estipula a 

intensidade dos fatores que devem ser empregados, os limites da te~ 

nologia factível são nítidos. Mas, caso as decisões de alocação de 
fatores sejam tomadas exclusivamente pelo responsável, a tecnologia 

observada tende naturalmente a estar num nível mais baixo do que no 

caso anterior. Assim, um responsável não proprietário, maximizador 

de lucro seria incentivado a modernizar-se até o nível em que os r~ 

tornos marginais previstos, descontada a "taxação ll percentual,igua-
,2- - ' 

lassem os custos da mudança. Portanto, quanto mais elevada a "ta-

xação" contratual sofrida pelo produtor responsável, menos intensa 

é a modernização e mais tradicional tende a ser a técnica emprega

da. Neste raciocínio, a tecnologia mais avançada, mantidas constaQ 

tes as demais variáveis, seria encontrada nos estabelecimentos onde 

o responsavelé o próprio propriet~rio. 

A rentabilidade do estabelecimento é importante na deter

minação da tecnologia por dois motivos. Primeiro, porque estabele~ 

cimentos com rentabilidade reduzida ou negativa têm limitações .fi_~ 

nanceiras óbvias na aquisição de novas técnicas, ~ estariam mesmo 

menos desejosos de assumir o risco da mudança. O segundo aspecto 

decorre da própria dependência entre a'tecnologia e a taxa esperada 

de retorno. Ou seja, níveis mais avançados de técnica serão desej~ 

dos na medida em que estejam associados com a expectativa de retor

nos mais elevados. Portanto, decorrente de ambos os motivos pode~ 

mos antecipar um efeito positivo da taxa (esperada) de retorno na 

tecnologia desejada. 

1 Este impacto é conhecido na literatura como "efeito alocativo", 
F. Welch, "Education in Production"-,- -JÓurn-al' of Poli'tlcaT Economy, 
vol. 78 (janeiro/fevereiro de 1970) , pp. 35-59. 

2 Este raciocínio é uma mera extensão da análise de Cheung, op. cito 
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A distânciq do estabe.lec·i,I:oento rurql ~os centros urba,nos 

é uma variável importante a ser consider·ada. QUqnto .mai.s dista,nte 

dos centros urbanos, onde se localizam os principais Eercados cons~ 

midores, e, na maioria das vezes os produtores e/ou distribuidores 

de insumos industriais, mais penalizado economicamente o estabeleci 

mento tende a ser. Mesmo que utilize uma técnic.a tradicional, com 

reduzida dependência de insumos comprados, o preço recebido pelo 
produto será mais baixo devido os seus custos de transporte. Se em

pregar uma técnica modernaf com dependência de insumos compradosi o 
preço relativo destes insumos será mais elevado, também devido aos 

custos de transporte •. Conseq~entemente, um estabelecimento distan

te dos centros urbanos empregará, racionalmente, uma menor quantid~ 
de de fatores modernos, uma vez que seria exigida uma elevada prod~ 
tividade marginal para compensar o alto preço real dos insumos, de

flacionado ademais pelo preço mais baixo do produto. l 

Naturalmente, um aspecto negligenciado neste raciocl.n;i..o 

acima é a diferença na qualidade do solo. As regiõesagrlcolas pró 

ximas aos centros urbanos tendem a ter uma menor fertilidade, devi

do à exploração agricola intensa desde longa data. Regiões afasta

das dos centros - as chamadas IIterras novas" - são., por outro lado, 

mais férteis. Um solo mais fértil, menos carente de corretivos, n~ 

ma região plana, exige investimentos relativamente ~ais baixos para 

a implantação de uma técnica moderna. Além disto ê possiva1 que, 

nestas condições favoráveis, mesmo mantendo constante a distância 

ao mercado, a produtividade marginal dos insumos -modernos seja tão. 

elevada que favoreça o seu uso. Contudo, tal fato não. invalida o· 

raciocinio anterior e seria conveniE:?nte distinguir os dois efeitos: 
distância e fertilidade do solo. 

Infelizmente, é impossível introduzir estes efeitos isola 

damente no modelo, pois os levantamentos não fornecem as distâncias 

e custo de transporte aos centros de consumo e de produção de insu
mos, nem medida alguma da fertilidade e relevo do solo. Entretanto, 

é possível contornar ambas carências por meio de uma "proxy" repre
sentada pelo preço médio de mercado por hectare da área do estabel~ 
cimento, ou seja, o valor de mercado das terras dividido pela. área 
total. 

IA existência dos chamados "cinturões verdes" ao redor de centros 
urbanos mais importantes e uma decorrência deste fato. Os estabele 
cimentos que compõem o "cinturão verde", dedicados de um modo ge
ral à produção hortigranjeira, tendem a empregar uma técnica mais 
avançada do que os estabelecimentos mais distanciados. Mesmo nos 
Estados Unidos, o acesso facilitado ao mercado explica as dispari
dades regionais da renda e técnica. Veja T.W. Schultz,The Economic· 

\;i.- . . Or·g·ani·z·at·ion o·f· A·griculture (New York, MacGraw-Hi11, 1953). 
::~~~~~~~f~-o/-~~~~~:~.\:J':~t":ç~~/ ... ,·:·,!,:.:. __ · '" '.:' .·.':_. __ ._._._~""~L~_·~_o.""._"~? o.' ' ..... :.: . .o/':"; ;',: .... ·h '"", 
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Finalmente; resta comentar a provável influência da esca

la de produção no estágio tecnológico. do estabelecimento. Aponta-se 

freq~entemente, que existem nItidas vantagens para que técnicas 

mais avançadas sejam preferivelmente adotadas nos maiores estabele
cimentos. Por exemplo, a mecanização só permite economias de esca
la quando aplicada em extensas áreas. O mesmo pode ser dito quanto 
à aplicação de fertilizantes, corretivos e inseticidas. Portanto, é 
esperado que o estágio de tecnologia esteja positivamente.associado 

ao tamanho do estabelecimento. 

b) 1 d Em ~ . Resu ta os tp~r1cop' 

A Tabela 4 resume as regressoes para o modelo (2) com da
dos IIcross-section" de 1962/64 e 1969/70. Abaixo da estimativa de 
cada coeficiente da regressão encontram-se o seu erro-padrão e o 
coeficiente "beta", ou seja a contribuição de variável independente 
para a explicação da variância da variável dependente. Os coeficie~ 
tes da regressão' assinalados com um asterisco são significantemente 
diferentes de zero ao nível de 5%, pelo menos. A fim de permitir 
uma comparação entre regressões com amostras distintas, os coefi
cientes de determinação foram ajustados pelos graus de liberdade, e 
esta estatística (ã2) figura entre parênteses abaixo do R2 • 

A julgar pelas evidgncias, o poder de explicação das -va

riáveis incluídas no modelo pode ser considerado surpreendente i com 
a amostra 1962/64, na Tabela 4-A, o menor coeficiente de determina
ção ocorre no Estado de são Paulo com o valor de 0,67, bastante sa
tisfatório para uma analise "cross-section", e o mais elevado no 
Rio Grande do Sul, com R2 igual a 0,98. Observe~se também que es
tes valores não resultam de amostras reduzidas, e os ã2 corrigidos 

por graus de liberdade pouco se modificam. O grau de liberdade ~ 
baixo ocorre no Ceará com a proporção da variância ,explicada de 89~ 
e o maior número de graus de liberdade ocorre na regressão para o 

Brasil como um todo, com um R2 superior a 70%. O poder de explica
ção do· modelo com dados de 1969}70 na 'Tabela 4-B ê ainda mais elev~ 
do, embora com menos graus de liberdade. A maioria dos parâmetros 
estimados com os dados da amostra de 1962/64 é significantementc d~ 
ferente de zero, com sinal consistente com o que era antecipado. A~ 
sim, o efeito escala demonstra ser positivo, 'e relativamente eleva
do em Pernambuco e Rio Grande do Sul, com elasticidades de resposta 
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superiores à unidade. l O valor de 1,42 para Pernambuco aparenta 

ser superestimado, mas poderia ser justificado pela existência pre

dominante de pequenas propriedades com menos de cinco hectares. O 
censo de 19'60 mostra que cerca de 64% dos estabelecimentos rurais 

em pernambuco'medem até 5 hectares. A amostra de 1962/64, embora 

com distribuição -menosiconcentradá, fornece a mesma evidência de 

que em Pernambuco predominam as pequenas propriedades onde a moder

niz~ção é menos econômica. Pa~a o Rio Grande do Sul, o Censo e a 

Amostra confirmam 'que predominam os estabelecimentos médios de 10 a 

50 hectares. Assim, a justificativa para a elasticidade de 1,15 pa 

ra o efeito escala tem seus fundamentos no f.ato de que a mecaniza

ção é intensa até estabelecimentos com área i~ferior a 10 hecta~ 

res, enquanto "nos demais estados, mecanização semelhante tende a 

surgir em estabelecimentos maiores. Em Espírito Santo, Santa Cata

rina, Ceará e são Paulo, a elastic,idade assume 'os valores 0,71,0 ,45, 

0,26, e 0,13, respectivamente, todos significantemente diferentes 

de zero a 5%. Apenas em Minas Gerais o tamanho do estabelecimento 
-demonstra nao afetar a tecnologia adotada. 

Os experimentos com a amostra 1969j70 mostram, de nodo g~ 

ral, estimativas consistentes com as evidências anteriores. O efei

,to escala é significantemente diferente de zero ao nível de 5% ape

nas no Rio Grande do Sul e na amostra geral. Em ambos os casos,ai~ 

da que com sinal positivo, o valor do parâmetro decresce sensivel-. 
mente de 1,15 para 0,23 no Rio Grande do Sul, e de 0,27, para 0,07, 

na amostra total. Também a contribuição da área do estabelecimento 

para a explicação da tecnologia adotada decresce na nova amostra. 

Considerando a elasticidade média pa'ra o Brasil, a estim~ 

tiva com a amostra 1962}64 indica que, mantidas constantes "algumas" 
das variáveis, um estabelecimento com o dobro do tamanho de outro 

apresenta na média um estágio tecnológico, medido pelo índice G, 
apenas 27% mais avançado. Por outro lado, em 1969/70, a sensibili-, 

dade ao tamanho'do estabelecimento é sensivelmente menor. Nos mes

mos estabelecimentos hipotéticos citados, a diferença apresenta ser 

de apenas 7% entr3 os respectivos índices de tecnologia G. 

1/ A elasticidade de resposta no modelo (2) quando a variável inde
pendente está expressa em logaritmos corresponde à própria esti
mativa do coeficiente da regressão. Para variáveis' independen
tes em escala linear, a elastic,idade correspond~ ao produto do 
coeficiente da regressão pela variável independente. 

, 
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Níveis crescentes de educação demonstram com bastante se
gurança influenciar positivamente o estágio tecnológico.· As evidên 

cias na Tabela 4-A, com dados para 1962/64, deixam poucas dúvidas 
quanto à complementaridade entre educação e tecnologia. Assim,o si 
nal negativo para o efeito de responsáveis analfabetos, em particu-
lar para os Estados do Ceará, Rio Grande do Sul, e Amostra 
confirma o que era esperado. Responsáveis analfabetos, 

Geral' 

mantidas 
constantes as demais variáveis, são associados p~edominantemente à 
técnica tradicional. Os pa~âmetros positivos ,para Pernambuco e Es
pírito Santo não sao significantes e, portanto, não rejeitam a con
clusão acima. 

Os estabelecimentos gerenciados por alfabetizados figuram 
em gerai com nível _tecnológico mais avançado do que os estabeleci
mentos com responsáveis analfabetos. Nos E~tados do Ceará, Pernam
buco e Brasil em geral, os parâmetros são positivos e significante
mente diferentes de zero, enquanto os coeficientes para as demais 

r~giões não são significantes. Além disto, a diferença entre as e~ 
timativas dos parâmetros para alfabetizados e analfabetos indica o 
avanço tecnológico em cada estabelecimento associado com a melhor 
educação do responsável. Naturalmente, nesta hipótese não poder!a
mos manter constantes as demais condiç5es complementares à tecnolo
gia. Assim, a julgar pelas estimativas dos parâmetros,dois estabe 
lecimentos idênticos, mas com responsáveis analfabeto e alfabetiza
do, respectivamente, acusariam uma diferença tecnológ~ca, medida pe" 

I 

lo Indice G, acima de 100% no Ceara (O ,697 EaisO, 632), e Pernambu-

co (1,50 menos zero); mais de 300% no Rio Grande do Sul (2,40 mais 
1,70); e ,65% na amostra geral (0,23 mais 0,43). Estes resultados, 
se dignos de confiança, indicam cabalmente que a modernização rural 
pode ser s.ensivelmente acelerada com maior alfabetização, e, natu
ralmente, maior acesso paralelo aos fatores complementares. Já, a 

passagem de responsáveis apenas alfabetizados para educação primá-
ria completa tem um impacto menos sensacional. Apenas os parâme-
tros para o Rio Grande do Sul e Am.ostra Geral são significantes( e 
segundo estas estimativas o avanço tecnológico associ~do à diferen
ça entre responsáveis com educação primária completa e os apenas al 
fabetizados é de aproximadamente 10% sensivelmente inferior aos ga
nhos com a simples alfabetização. 

Estas evidências do efeito educação poderiam, em princI
pio, ser passíveiS de críticas, urna vez que dependem da técnica de 
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Niveis crescentes de educação demonstram com bastante se
gurança influenciar positivamente o estágio tecnológico.' As evidê~ 
cias na Tabela 4-A, com dados para 1962/64, deixam poucas dúvidas 
quanto à complementaridade entre educação e tecnologia. Assim,o si 
nal negativo para o efeito de responsáveis analfabetos, em particu-

lar para os Estados do Ceará, Rio Grande do Sul, e Amostra 
confirma o ~e era esperado. Responsáveis analfabetos, 

Geral' 
mantidas 

constantes as demais variáveis, são associados predominantemente à' 
técnica tradicional. Os parâmetros positivos para Pernambuco e Es
p!rito Santo não sao significantes e, portanto, não rejeitam a con
clusão acima. 

Os estabelecimentos gerenciados por alfabetizados figuram 
em gerai com nivel tecnológico mais avançado do que os estabeleci
mentos com responsáveiS analfabetos. Nos Estados do Ceará, Pernam
buco e Brasil em geral, os parâmetros são positivos e significante
mente diferentes de zero, enquanto os coeficientes para as demais 

r~giões não são significantes. Além disto, a diferença entre as e~ 
timativas dos parâmetros para alfabetizados e analfabetos indica o 
avanço tecnológico em cada estabelecimento associado com a melhor 
educação do responsável. Naturalmente, nesta hipótese nao poderIa~ 
mos manter constantes as demais condiç5es complementares à tecnolo
gia. Assim, a julgar pelas estimativas dos parâmetros,dois estab,!! 
lecimentos idênticos, mas com responsáveis analfabeto e alfabetiza
do,respectiv~~ente, acusariam uma diferença tecnolôg~ca, medida pe~ 

I 

lo Indice G, acima de 100% no Ceará (O ,697 :mais O ,632), e Pernambu-

co (1,50 menos zero); mais de 300% no Rio Grande do Sul (2,40 mais 
1,70); e 65% na a~ostra geral (0,23 mais 0,43). Estes resultados, 
se dignos de confiança, indicam cabalmente que a modernização rural 
pode ser sensivelmente acelerada com maior alfabetização, e, 

ralmente, maior acesso paralelo aos fatores complementares. 

passagem de responsáveis apenas alfabetizados para educação 

natu
Já a 

primá-o 
ria completa tem um impacto menos sensacional. Apenas os parâme
tros para o Rio Grande do Sul·e Amostra Geral são significantes, e 
segundo estas estimativas o avanço tecnológico associ~do à diferen
ça entre responsáveis com educação primária completa e os apenas al 
fabetizados é de aproximadamente 10% sensivelmente inferior aos ga
nhos com a simples alfabetização. 

Estas evidências do efeito educação poderiam, em princI
pio, ser passíveis de criticas, uma vez que dependem da técnica de 
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construção do índice de, tecnologia G. Contu4o, devemos lsrurar que, 
independente da técnica de construção da "proxy" para tecnologia, o 

avanço tecnológico com a simples alfabetização deverá predominar s2 . 
bre os possíveis resultados de um programa mais ambicioso de educa
ção primária completa aos respon.sãveis já alfabetizados. Infelizmea 

te, as evidências para a educação secundária são menos relevantes 
devidO à dificuldade de comparação com os níveis anteriores de edu
cação. Apenas no Espírito Santo, são, Paulo e Rio Grande do Sul, os 
parâmetros são significantes e com valores elevados, mas não permi
tem comparações taxativas uma vez que os coeficientes dos níveis de 
educação mais baixo nã~ são significantemente diferentes de zero.N~ 
te-se também que,no Rio Grande do Sul, o parâmetro para o impacto 
na tecnologia adotada por responsáveis com educação secundária com
pleta é inferior ao parâmetro semelhante para educação primária co~ 
pleta. Seria absurdo, entretanto, concluir 'que a educação secundá
ria teria um efeito na modernização rural infer+or ao da educação 
primária. 

Infelizmente, os resultados com os dados de 1969/70 são 
insatisfatórios quanto ao efeito educação, embora não rejeitem as 
conclusões anteriores para 1962}64. Apenas Minas Gerais, Santa Ca
tarina 'e Rio Grande do Sul figuram com alguns coeficientes signifi
cantes e com sinais consistentes com as conclusões anteriores. ~ in 
teressante observar que na amostra 1962/64 o efeito-educação não era 
significantemente diferente de zero em Minas Gerais, e o mesmo pode 
ser dito para o impacto de responsáveis com educação primária com
pleta em Santa Catarina. Assim, em Minas Gerais, o hiato tecno.ló'gi 
co entre os estabelecimentos gerenciados por responsáveis com educ,e. 

ção primária completa e os gereticiados por analfabetos, mantidas 

constantes as demais variaveis, é de aproximadamente 160%. No Rio 
Grande do Sul, o efei'to-educação persiste substancial; a distância 
tecnológica entre responsáveis alfabetizados e analfabetos atinge 
350%, inferior aos 400% na amostra 1969/70. 

Em r~sumo, o efeito-educação na adoção de tecnologia evi
denciado com os experimentos para 1962/64, e não desmentido com os 
dados de 1969}70, demonstrou ser importante e confirmou ou pelo me
nos não rejeitou o que era previsto. A alfabetização rural, desde 
que paralela a uma mudança em outras condições aparenta ter um im~ 

pacto importante na modernização rural, e , ~em dúvida, nestes pro-
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gramas deveriam ser concentrados os maiores esforços. Além disto, 
seria errôneo concluir que a educação em nível superior à mera alfa 

betização é desnecessária nos ~eios rurais, pois ela possui um im
portante papel em promover a migração e alocação mais eficiente do 
fator trabalho nas atividades não-rurais. 

As relações contratuais entre o proprietário das terras e 
o r.esponsâvel afetam de forma distinta o nível de tecnologia adota
do. Os responsáveis proprietários tendem a empregar técnicas mais' 
avançadas no Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 
O arrendamento está, geralmente, associado ~ um nível tecnológico 
mais baixo, como evidenciam os resultados para Pernambuco e RIDGran 
de do Sul para 1962}64, e os ocupantes não demonstram utilizar uma 
técnica moderna. No seu conjunto estas evidências são bastante se!l 
satas e confirmam mesmo as idéias já existel).tes. As regressões pa

ra 1969/70 revelam que a propriedade do estabelecimento tem um efei 
to tecnológico significantemente diferente de zero apenas em Santa 
Catarina com uma estimativa semelhante à da amostra 1962}64. Os de-
mais parâmetros não são significantes e, portanto, nao 
nem rejeitam os resultados com a amostra anterior. 

confirmam 

Na maioria das regiões, os coeficientes estimados 
culturas e pecuária não são significantemente diferentes entre 

para 
si 

ou de zero. A exceção importante ocorre no Rio Grande do Sul, com 

parâmetro positivo para culturas e negativo para pecuária, ambos si~ 

nificantemente diferentes entre si. De um modo geral, os coeficie!l 
tes para pecuária são negativos e para são Paulo (em1962}64), Rio 
Grande do Sul e Brasil em geral (em ambas amostras), são significan 
temente diferentes de zero. Este resultado era antecipado uma vez 

que a tecnologia empregada na pecuária é relativamente convencio
nal, sem grandes possibilidades de melhoria.' 

As estimativas para taxa de retorno sao todas significan
temente diferentes de zero ao nível de 5% pelo menos. Em todos os 
casos o sinal é positivo. Adotando taxas médias de retorno em cada 
estado, a elasticidadel mais baixa ocorre em Minas Gerais com 0,02, 
.e a mais alta, no Rio Grande do Sul, com 0',85. 

1/ Agregando às demais variáveis uma variável genérica G podemos ex 
pressar o modelo (2) simplificadamente como: _ bX 

G = G e R 
A elasticidade de G em relação à taxa de retorno xR é, então: 

X b· X 
EG = aG ~ = (G e xR• b) ~ = bXR 
EXR aXR G G 

As elasticid.ades mencionadas foram calculadas com respeito ao re 
torno médio - do estado. IPeA - 27 
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A evidência de que o nível tecnológico depende da taxa de 
retorno do estabelecimento repete-se com a amostra 1969/70. O valor 
do estatístico F para a taxa de retorno demonstrou ser abaixo do nl 
vel crítico nos Estados de Ceará, Pernambuco e Espírito Santo,e co~ 

seq~entemente esta variável não figura nos experimentos finais com 
a amostra 1969/70. Para as demais regiões a rentabilidade ·do esta
belecimento afeta positiva e significantemente a tecnologia. 

... . 
A outra variavel .com coeficientes significantes em todas 

as regiões é o acesso ao crédito, com parâmetros positivos em todos 
os experimentos. Para os Estados de Ceará,- Pernambuco, e Minas Ge
rais, o efeito do crédito no estágio.tecnológico é substancial. As
sim, mantidas "constantes" as demais variáveis, o simples acesSO ao 
crédito rural subsidiado assegura uma diferença de mais de 100% no 
índice tecnológico G no Ceará e um pouco menos de 100% em Pernambu
co e Minas Gerais, em comparação com a tecnologia de um estabeleci-
.mento hipotético idêntico, porém desprovido de acesso ao credito. 
Os coeficientes estimados para a "dununy" acesso a crédito em 1969/ 
70, são todos positivos e significantes, mas ao contrár~o dos re~ 

sultados com a amostra 1962/64, as estimativas bcc são.~erios dis

persas variando de 0,51 a 0,96. ~ interessante observar que o ace~ 
so a crédito aparenta ter um maior efeito na tecnologia agríccla dos 
estados nordestinos, variando de 0,87 no Ceará a 0,96 em Pernambu
co. Nos estados sulinos o impacto é menor, de 0,51 no Rio Grande 
do Sul a 0,86 em Santa Catarina. Observe-se que conclusões seme-
lhantes, embora com diferentes m~gnitudes haviam sido obtidas com a 
amostra 1962/64. A evidência de que a diferença de tecnol~gia en
tre produtores rurais. é .mais aguda entre os estabelecimentos na a
mostra 1969]70 do que na amostra 1962/64, notadamente nos estados 
sulinos, pode sugerir que a política de crédito rural ou tem favor~ 
cido mais relativamente os estabelecimentos com técnicas modernas 
(mantidas "constantes" as demais variáveis) ou, efetivamente, a ma
nipulação do crédito rural é um instrumento eficiente para dosar o 
estágio tecnológico. Se este for o caso, é importante perceber que 
uma política de crédito rural restrito ou não orientada adequada
mente pode ser desastrosa para o processo de modernização rural. 

Finalmente, a localização e qualidade do solo do estabel~ 
cimento demonstraram não ser importantes apenas em Minas Gerais e 
Santa Catarina na amostra 1962/64 ~ A vantagem da variável "proxy'!. 
preço da terra para estes dois fatores éde que ela confunde-se com 
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o valor da produtividade marginal da terra num mercado competitivo. 
Uma yez que ambos. o indice G e o preço da terra . estão express'os em 

logaritmos, a elasticidade corresponde ao próprio parâmetro b' esti 
T -

mado. Assim, a tecnologia observada ê mais elástica à produtivida-

de marginal da terra em Pernambuco (2,7), Rio Grande do Sul (2,2), e 
Ceará (1,6). Para o EspIrito Santo e são Paulo a resposta é menor, 

com elasticidades de 0,4 e 0,7, respectivamente. ~'intêressante ·ta~ 
bém observar que a contribuição desta variável para a explicação da 
variância do Indice tecnológico G é substancial nos estados com elas 

' .. 
ticidade superior a unidade. Infelizmente a mesma variável na amo~ 
tra 1969/70 demonstra ser importante e signíficantemente diferente 
de zero apenas em dois estados: Pernambuco e Rio Grande do Sul. 

A contribuição de cada variável para a explicàção da dis
persão de tecnologia entre estabelecimentos ·pode ser aquilatada pe
lo coeficiente beta, também reproduzido na Tabela 4, entre colche
tes abaixo do erro padrão da estimativa. 

Sem dúvida,a variável de maior importânc'ia isolada para 
a explicação da variância da tecnologia foi a "dummy" para acesso 
ao crédito. Assim, no Ceará, o coeficiente beta para esta variável 
é superior a 100%1 em 1962/64, e 94% em 1969/70. Em Pernambuco e 
Minas Gerais, o acesso ao crédito tem importância superior a 85% em 

ambos levantamentos. Esta evidência pode ser. uma indicação .de que 
'ou a concessão de crédito é fortemente discriminatória segundo a 
tecnologia, ou os produtores com tecnologia menos avançada são mais 
relutantes em aceitar o crédito. No Rio Grande do Sul (com beta 
igual a 26%); Espírito Santo (33%); Santa Catarina (48%), e são Pau 
lo (65%), o acesso ao crédito é menos importante na explicaçgo da 

variância da tecnologia entre estabelecimentos em 196a/64. 

A Tabela 4-B mostra, por sua vez, que a influência do cre 
dito tórnà~se muito mais crítica para a explicação da variância da 
tecnologia em i969J70 do que a estimada em 1962/64. Dos estados 
apontados os coeficientes beta assumem valores próximos a 100%, com 
o beta mais baixo ocorrendo no Rio Grande do Sul, cuj'a contribuição 
do crédito foi de quase 70%, sem dúvida um valor ainda elevado. 

1/ Um coeficiente beta maior que 100% indica apenas que o efeito 
exercitado pela variância da variável independente. supera a va
riância da d~pendente. 
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As desigualdades na qualidade do ,solo e distância aos cen 
tros urbanos assumem o segundo lugar na explicação das disparidades 

da' tecnologia em 1962/64. A contribuição para a variância explic! 
da varia de 13% nO Espírito Santo até 93% em Pernambuco. No levan
tamento em 1969/70, a variância no valor da produtividade marginal 
da terra é menos acentuada, com o máximo de 43% de contribuição pa
ra a explicação da tecnologia no, Rio Grande do Sul. 

As desigualdades na rentabilidade do capital imobilizado 
do estabelecimento explicam em 1962/64, 76% da variância da tecnolo 
gia no Rio Grande do Sul; 30%, no Ceará; 28~ em Pernambuco; 16% no 
Espírito Santo e Santa' Catarina; e menos de 10% nos estados restan
tes. Na amostra' de 1969/70, a variância dos retornos para a expli
cação da disparidade tecnológica assume contribuições mais modes
tas; pouco superior a 10%, em Minas Gerais"são Paulo, e Santa Cat!!, 
rina; e cerca de 35% no Rio Grande do Sul. 

A contribuição das demais variáveis diverge em importân-
cia entre os estados. A variância na escala é importante apenas na 
amostra 1962/64, nos Estados do Rio Grande do Sul {135%)i Pernambu~ 

'co (107%) ; Espírito Santo (65%); e Santa Catarina (48%). A' educação 
1 ' - • assume um papel importante na diferenciaçao tecnologica no Rio Gran 

, -
de do Sul (128% de contribuição em 1962/64 e 64% em 1969/70); e em, 
Pernambuco em 1962/64 (63%). A condição do responsável é importan
te apenas em 1962/64 em Pernambuco e Cearão No levantamento 1969} 
70, a condição do responsável assume um papel pouco importante na 
explicação da tecnologia em todos os estados., A escala do estabel~ 

cimento oferece uma contribuição variada para a explicação da vari
ância, tecnológica; na amostra 1962/64 o coeficiente beta ê infe
rior à :unidade em Pernambuco e Rio Grande do Sul; seguido de Es,p!ri 
to Santo (65%); Santa Catarina (48%); Ceará (22%), e são Paulo (15%). 
Na amostra 1969/70, a escala tem uma contribuição importante para a 
explicação da variância apenas no Rio Grande do Sul, com beta igual 

a 20%. 

Finalmente, a atividade predominante pouco contribui para 
a explicação da variância'do índice de tecnologia G, mesmo nos ca
sos em que as estimativas dos parâmetros da regressão mostraram-se 
significantemente diferentes de zero. ' 

1/ No caso de variáveis classificatórias por "durariúes", a contribui 
ção, para a explicação pode ser obtida grosseiramente com a soma 
do valor absoluto dos betas para cada classe individual. 
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o modelo (2) associou o/nível tecnológico observado em ca 
da estabelecimento rural a uma série de condições e variáveis, e os 
resultados.na Tabela 4 sugeriram que os argumentos listados podem 
explicar satisfatoriamente a dispersão· tecnológica ou pluralismo 
tecnológico existente no Brasil, num determinado momento. Assim, P2 

demos aceitar que o pluralismo observado de técnicas é uma simples 
decorrência da distribuição de's1gual de uma série de fatores entre 

os estabelecimentos rurais; alguns fatores 'com maior influência do 
que outros para a disparidade de técnicas rurais. 

Esta linha de raciocInio, ainda que necessária para expli 
car a distribuição de técnicas num determinado momento, é pouco ade 

.' -
quada, contudo, para analisar as causas responsáveis pela mudança 

tecnológica num determinado estabelecimento ao longo do tem~. As
sim, pretendemos nesta seção investigar algumas questões interliga
das: 

i) a maneira pela qual mudanças em algumas variáveis, as
sumidas exógenas, afetam as decisões de modificar a tecnologia, e 

ii) dentre as condições especIficas do estabelecimento, c2 
mo área total, educação do responsável, atividade predominante,etc, 

quais as que são identificadas como favoráveis e quais as desfavorá 
veis ao avanço tecnológico. 

1ii) finalmente numa etapa final discutiremos ainda quao di 
nâmico ê o processo de ajuste das técnicas em resposta a mudanças 
nos argumentos explicativos da tecnologia. 

Uma vez que o.objetivo é analisar o processo de moderniz~ 
ção entre dois períodos torna-se necessário que as informações exi~ 
tentes refiram-se ao mesmo estabelecimento. Portanto, na análise em· 

plrica a amostra será restrita aos, estabelecimentos que figuram em 
ambos levantamentos. Este procedimento causa um sacrifício conside 

. -
rável no número disponIvel de observações, porém é inevitável. A Ta 
bela 1 havia mostrado que das 1771 observações em 1962/64 e 509 em 
1969/70 s5 357 são aproveitáveis nesta análise comparativa. 

O avanço tecnológico num estabelecimento será expres~o co 
mo a.variação relativa no índice.de tecnologia G .entre . dois perí2 
dos 1962/64 e 1969/70. Ou_seja, uma vez que-o· modelo (2) explicava 

I 

.' .... 
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o estágio tecnológico de um determinado estabelecimento num determi 

nado momento, podemos exprimir o avanço técnico em um determinado 
. estabelecimento como a simples diferencial do modelo (2). 

• •• + 

(3) 

onde a notação d representa a diferenciação; e a notação t e t-l,os 
levantamentos 1969/70 e 1962/64, respectivamente. A rigor! as variá 
veis classificatórias não deveriam figurar no modelo a ser testado 
a não ser nos casos em que a condição ". se modificad~mas a sua 
inclusão permitirá identificar as condições,que favoreceram ou limi 

.... . . .,. .. .-
taram a modernizaçao no intervalo. Este raciocl.nio corresponde a ideia 
de que o efeito de algumas variáveis classificatórias na expressão 

(2) não seria perfeitamente linear. 

Assim o modelo a ser testado apresenta o formato, 

(4) 

onde a constante foi mantida para capturar um possIvel avanço tecno 
lógico "autônomo" não explicado pelas variáveis X, e além disto per 
mitir que o coeficiente de determinação múltipla R2 seja consiste~ 
te. Os parâmetros y referem~se·ao impacto de condições especIficas 
ao estabelecimento que não sofreram mudanças entre 1962 a 1970, e os 
parâmetros et ao impacto das. variáveis que se modificaram. 

Das variáveis classificatór1as o.modelo permite uma mudan 

ça de condição apenas no caso da cultura 'predominante. Infelizmente 
.não dispomos de informações sobre a mudança no nIvel de educação· do 
responsável e nos vInculos contratuais com a propriedade, mas é ra 
zoável imaginar que, entre os dois levantamentos não· tenham ocorri 
do mudanças radicais na educação e condição do. responsável. A nota , 
ção XA identifica a mesma atividade predominante nos dois levant~ 
mentos; ~, a taxa média do retorno do estabelecimento. As mudanças 
compreendem a modificação na atividade predominante, no valor da 
produtividade marginal da terra, e.no acesso ao créd~to. A mudança 

da atividade predo~inante é identificada por simples variáveis "dum 
my",que assumem valor um, quando o estabelecimento satisfaz o tipo 

. de mudança, e zero,. no.caso'contrário. A mudança no acesso ao cr~ 
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dito é identificada pelo valor um quando o estabelecimento sem cré

dito em 1962/64 teve acesso em 1969/70; pelo valor menos um, quando 
o estabelecimento com' crédito em 1962/64 perdeu esta condição em 

1969/70: e valor zero quando não houve mudança no acesso ao crédi 
to •. A variação no válor da produtividade marginal da terra é ident! 

ficada pela variaç~o relativa no preço real de mercado da terra. l 
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b) Resultados Emplricos 

A Tabela 5 mostra as estimativas do modelo (4) • Ao contrá 
rio dos resultados emplricos anteriores para a explicação do est~ 

1 -Observe-se que neste enfoque a hipotese de concorrência per-o 
feita não é tão crItica. A identificação entre a variação relativa 
nO preço e'a variação relativa na produtividade marginal pode ser 
aceita mesmo num mercado imp~rfeito, desde sue a elasticidade de d~ 
manda e/ou grau de imperfeiçao do mercado nao tenham sofrido maio
res modificações. Seja MP = P(l+l) onde MP é valor da ,produtivid!, 
de marginal da·terra; P, o seu p~eço de mercadoi'e n, a elasticid!, 
de de demanda. Dai';., exprimindo. em logari tmos, temos: 

Log MP = Log P + Log (l+l/n) 
para n <. o. Então, â Log MP = d Log P + d Log (l+l/n) Para a ela~ 
ticidaden aproximadamente constante, d'Log ~~Log P. 

lPEÁ - 27 

.1~~~~~;~:.: ... ;~.",;,~o;,...Jl: .. ~:.;~.L;~>.,-,.; .. , 

1 
1 

I 
I 

I 
I 

~j 



• 

•• 
• 

• 

. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDtHCIA DA REPÚBUCA 

IH8TlTUTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO 11: SOCIAL (lPEA) 

......... '1.,.-." .-:.,,, •• ,, 

34 

gio tecnológico, as regiões discordam sensivelmente quanto aos fato 
res explicativos do avanço tecnológico. Em todos os casos a propo!, 
ção explicada da variância é elevada. Consider.ando o coeficiente de 
determinação ajustado para graus de liberdade, os valores var'iam en 
tre 0,69 em Pernambuco até 0,92 em Santa Catarina. Essas magnitudes: 

podem ser consideradas excelentes, principalmente, levando·se em con"'. 
ta que se referem a regressões "cross-section". 

O avanço tecnológico "autônomo", não explicável pelas Va- . 
riáveis independentes, e identificadópela constante da regressão, 
assume o valor de 14% no Ceará; 47% em Pernambuco; 61% no Esplrito 
Santo; 18% em Minas Gerais; 17% em são Paulç; 9% em Santa Catarina; 
20% no Rio Grande do Sul; e 22% na amostra geral. Infelizmente, o 
erro padrão das estimativas da constante não é disponlvel,l e cons~ 
qüentemente o teste da sua significância é· impraticável. ~ interes 
sante observar que a magnitude do. avanço tta~tônomo" varia inversa-

. . .' - ~ 

mente com o coeficiente de determinaçao multipla. Os "avanços autông, 
mos~mais intensos ocorrem em Pernambuco e Esplrito Santo, que apr~ 
sentam os coeficientes de determinação mais baixos. Por outro lado, 
as constantes mais baixas em Santa Catarina e Ceará, estão associa
das ao R2 mais elevados. Estes resultados são uma indicação de que 
a constante deve ser interpretada mais como o avanço técnico não 
capturado pelas variáveis escolhidas como explicativas, do que como 
um avanço "autônomo" num sentido mais amplo. 

As variáveis que apresentaram-se significantes, com maior 
freqüência, são: a taxa média de retorno do estabelecimento; a m~ 

. dança no acesso ao crédito; a variação na produtividade marginal da 
terra~ Educação e atividade predominante emergem como significan
tes em poucos casos, e as demais variáveis não demonstraram nlvel 
satisfatório de significância. Em todos experimentos, o avanço te~ 
nológico não aparentou ser significantemente afetado pelo tamanho 
da propriedade. Esta evidência é inesperada porque a escala do est~ 
belecimento foi importante para explicar a dispersão tecnológica eu . 
tre estabelecimentos e seria esperável que os. maiores estabelecimen' 
tos mantivessem uma dianteira tecnológica. crescente sobre os demais • 

. Inclusive a experiência internacional salienta que ·os ajustamentos 

luma vez que a matriz variância-covariância .não é impressa, se 
riademais.trabalhoso estimar manualmente o elemento·de (x'X)-l re= 
lativo ao intercepto. 

: IPEA.,.. ~7 
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.. tecnológicos são motivados basicamente pelas economias de.· escala, 1 
mais facilmente encontradas nos grandes estabelecimentos. Antes de 

. concluir que a experiência brasileira neste contexto difere da evi 
dência internacional, seria recomendável que novas pesq~isas' fossem 
efetuadas, com dados mais apropriados e cobrindo um período mais r~ 
'cente, quando então não haveriam dúvidas quanto à existência de ava!! 
ços técnicos significativos na agricultura. t interessante observar 
que já na Tabela 4-B as estimativas do efeito escala . na dispersão 
de técnicas eram pouco satisfatórias. Entretanto, a amostra testada 
na Tabela 5 é menor e supostamente de melhor qualidade do que aqu~ 

. . 
la utili~ada na Tabela 4-B, e forneceu resultados satisfatórios pa-' 
ra a explicação da variância no avanço tecnológico. A especulação 
mais sensata é de que novos estudos; cobrindo perlodosmais recentes, 
apontarão uma dependência s'ignificante' entre o avanço i/tecnológico e 
o tamanho do estabelecimento. 

Com exceçao de um único coeficiente' relativo a responsá
veis alfabetizados na amostra geral,'a educação não demonstrou afe
tar a mudança de técnica. Este resultado é inesperado pois seria r~ 
zoável imaginar que os maiores avanços técnicos estivessem associ~ 

dos aos estabelecimentos gerenciados por responsáveis mais educados. 
Mas o baixo nIvel dos coeficientas estimados não permite rejeitar a 
hipótese de que os efeitos dos nIveis distintos de educação sejam. 
idênticos e/ou nulos. A contribuição do nível de educação à explic,! 
ção do avanço tecnológico é baixo, de 1 ou 2% na mai~ria dos casos. 
Apenas em Pernambuco a contribuição atinge a 11%, mas com estimatl 
vas não significantemente diferente de zero. 

. ~ - -O avanço tecno~ogico nao aparenta tambem ser distinto s~ 
gundo a condição do responsável. As evidências emplricas sugerem 
que a intensidade da modernização independe do. fato de que o estabe 
lecimento seja gerenciado pelo responsável, pelo arrendatárl0,ou 

. pelo ocupante. Este resultado é também singular, pois contradiz o 
consenso geral de que " os proprietários são mais interessados na mo 
dernização do que outros tipos de responsáveis, uma vez que o pro 

lveja por exemplo, Luther Tweeten e Dean Schreiner, 11 Economic 
Impact of Public Policy and Technology on Marginal Farms and on the 
Non-Farm Rural Population", em E. Heady (ed), Benefits and Burdens 
of Rural Development,' (Ames, Iowa, The Iowa State. University Press, 
1970), p. 42. 
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prietário internaliza totalmente os retornos com avanç~enquanto os 
demais responsáveis,apenas a parte excedente da taxação" imposta pe 

lo proprietário. Observa-se que nesse raciocinioestã de~c6ntado o 

efeito da taxa de retorno, também inclulda como efeito isolado na' 
Tabela 5. Com este tratamento, a distinção entre classes de respo~ 

sáveis deveria" ser interpretada como a diferença nas taxas de lIim

posto" arrecadado pelo proprietário. A razão pela qual os result~ 

dos empíricos falharam em apontar a diferença de comportamento nao 
está perfeitamente esclarecida. 

A modernização é negativamente afetada pela es"colha da p~ 

cuária como atividade predominante na maio;ia dos estados, e ademais 

significantemente diferente de zero em Pernambuco. ,Note-se que um 

estabelecimento já dedicado exclusivamente à pecuária não deveria" 
ser afetado de forma marcante pelo avanço tecnológico, quer positi 

va, quer negativamente. Assim, ~a explic~ção plauslvel para o si
nal negativo para a estimativa do coeficiente,da IIdummy" seria a m,!! 

dança na intensidade de culturas agrlcolas como atividade conjunta. 
" "" - '- " Ou seja, o efeito do avanço tecnologico deveria ser negativo a m~ 

:dida que estabelecimentos já dedicados à pecuária, ainda que não e~ 
clusivamente, estivessem'dispostos a dedicar-se com mais intensida

de a esta atividade, em detrimento das culturas. Quando a atividade 

predominante do estabelecimento se modifica, os resultados apontam 

também que o impacto no avanço tecnológico será negativo na maioria 

dos estados, quando a ênfase se desloca de culturas para pecuária; 

e positivo em' todos ~s casos, de pecuária para culturas. Infeli~ 

mente, os parâmetros assumem baixos níveis de significãncia, com e~ 
ceção de Pernambuco, e dificultam assim conclusões mais taxativas. 

"~.; As evidências apontam o retorno médio como uma variável 

significativa na explicação do avanço tecnológico dos estabelecime~ 

tos. Tal resultado era esperado a prior i uma vez que a taxa de re 

torno privado está conceitualmente associada à renda lIquida e à li 
quidez financeira do estabelecimento, e ambos fatores " têm sido apo~ 

tados como importantes estImulos ao consumo de fertilizantes. l Com 
exceção "dos resultados para Esplrito Santo, Minas Gerais e são Pau

lo, os coeficientes são positivos e significantemente diferentes de 

zero. As estimativas do modelo (5)' dizem que, quanto maior a" taxa 

lO. Metcalf, The Economics of Agriculture '(Middlesex, Ing1ate~ 
ra, Penguim Books Ltda.,," 1969) p. 59.-
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média de rentabilidade do estabelecimento, mais intenso é o avanço 
tecnológico, embora as elasticidades da modernização com respeito 

. ao retorno médio sejam relativamente modestas. Para um retorno 

dlo,em torno de 10%, o estImulo marginal 'à modernização atinge 
máximo de 0,04% no Esplrito Santo, e 0,01% nos demais estados. 

mé -
um 

As-, 
sim, apesar do efeito significantemente diferente de zero emcinco 
dos oito casos, a potencialidade da taxa de retorno "normal" do es
tabelecimento para acelerar a modernização rural deve ser encarada 
com cautela. 

\ 

A mudança na produtividade marginal da terra, medida pela 
variação relativa no seu preço real de mercado, tem efeitos que po
dem ser considerados significantemente diferentes 'de zero apenas em 
são Paulo e Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o nIvel de signi 

, . 

ficância é muito pequeno, sendo 9ue no Esp~rito Santo e Minas Ge-
rais a variação relativa no preço da terra foi até mesmo excluIda 
da regressão devido ao seu nIvel insuficiente de contribuição. Além 
disso, apesar de significantes, os parâmetros estimados para são 
Paulo, Rio Grande do Sul.e para a Amostra Geral indicam .elasticida 
des de resposta bastante modestas. Para cada 1% de aumento no preço 

" real de mercado da terra, o efeito no avanço tecnológico é inferior 
a 0,3% em são Paulo; 0,7% no Rio Grande do Sul; e 0,5% na Amostra 
Geral. Não obstante, a contribuição para a explicação da variância 
do Indice tecnológico, medida pelo coeficiente beta, é razoável nes 
tas regiõesr 24% em são Paulo; 66% no Rio Grande do Sul; e 42% na 
Amostra Geral. Isto mostra que o valor da produtividade marginal da 
terra vem-se modificando de forma desigual entre estabelecimentos .. 
quer devido as novas facilidades de transporte, quer devido aos in-
vestimentos na fertilidade do solo. 

Os resultados acima são consistentes com as indicações do 
modelo (2), que havia explicado a dispersão de tecnologia entre e~ 
tabelecimentos. Um racioclnio que reunisse ambas evidências enunci~ 
ria que}quanto mais próximo ou mais facilitado (economicamente) o 
acesso aos centros urbanos, mais avançada e de resposta mais dinâmi 
ca tende ser a tecnologia empregada no estabelecimento. Uma implic~ 
ção deste fato é a tendência observada de que o "cinturão verde" ao 
redor dos centros urbanos tende naturalmente a afastar-se espacial 
mente do centro consumidor à medida que o acesso e comunicações são 
facilitadas. No per Iodo 196~-1970, os melhoramentos ~rios mais sis. 
nificativos concentraram-se no sul do paIs, facilitando assim a mo
dernização rural da região. Ainda que o apesso aos, centros de con 
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sumo no nordeste e leste tenham também melho~ado, .é mais provável 
que o seu impacto no avanço tecnológico tenha ocorrido mais lenta
mente que na região sul, possuidora de um sistema de transporte 
mais eficiente e maiores centros de consumo • 

. Desde 1970., vem ocorrendo um melhoramento radical no; sis 
tema viário para o interior. O per Iodo recente tem sido também c.a 
racterizado por uma intensa modernização rural, principalmente na 

região centro-sul. Sem d.úvida os :dois fatos estão associados, embg, 
ra outros fatores tenham t~mbém favorecido o avanço técnico. Toda

via, é de se esperar que a mudança no preço real da terra tenha uma 
contribuição ainda mais efetiva para a explicação do avanço técnico 
rural após 1970. ' 

Finalmente, a modificação no acesso 'ao crédito assume o 
papel central na explicação do avanço técnico da maioria das re

giões, exceto em Minas Gerais e Rio Grande 'do Sul; os coeficientes 
estimados são significantement~diferentes de zero (ao nIvel de.'S%) 

. - ~ em cinco das oito regioes. Uma v~z que a variavel independente ass~ 
me valores dicotômicos, enquanto a variável dependente é contInua 
e expressa em logaritmos, os coeficientes estimados correspondem'ãs 
taxas de variação no avanço técnico com a mudança da condição credi 

tIcia. Os resultados indicam que o impacto do crédito foi mais im
portante nos estabelecimentos situados no nordeste do que nas de

mais regiões. Assim, a concessão de crédito" e paralelo acesso a ou 
" . -

tros fatores complementares anteriormente não utilizados no estabe-
lecimento, está associada a um avanço tecnológico parcial de, 10% no 

Ceará e Espírito Santo, e 8% em são Paulo e Santa Catarina. Ademais 
a contribuição da mudança no acesso de crédito para a explicação do 

avanço técnico ~ também mais importante no Ceará e Espírito Santo 
do que nas demais regiões, com 89% e praticamente 100% respectiva-

mente. Nas demais regiões, a contribuição mais importante 
em Santa Catarina com 71%. 

ocorre 

Em resumo,a análise do avanço tecnológico em cada:: estab~ 

lecimento noperlodo 1962 a 1970 apontou que os principais argume~ 

tos são a taxa média de rentabilidade do estabelecimento, a mudança 
. . , 

no preço real da terra, e no acesso ao crédito. Essas evidências e~ 
píricas são consistentes com o raciocínio teórico, embora a magnit~ 
de e significância dos efeitos difi~a entre regiões. Assim, no Cea 
rá e Santa Catarina apenas a rentabilidade e mudança no crédito tem 
impactos significantes; em pernainbuco, apenas o retorno médio; . no 
Espírito Santo, a mudança de acesso ao crédito; em são Paulo a mu
dança 'no preço da terra e acesso a crédito; e no Rio Grande do Sul, 
a taxa de retorno e a mudança no preço real'da terra. 
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A ~uest~o final a ser discutida ~ a rapidez . da . resposta 

dà adoção, . de novas - técnicas aos diversos estImulos. Tal dis 
· cussão é o complemento natural às evidências do modelo (2) - que e~ 
,plica a dispersão da tecnologia entre estabelecimentos - e as evidên 

cias do modelo (4)- que explica o avanço tecno15gico entre perIo
dos distintos. 

Como foi explicitado no modelo (2), as decisões de adoção 
de uma determinada t~cnica· identificada foram enfocadas num modelo 
de comportamento estático. Ou seja, a tecnologia corrente de um es
tabelecimento era explicada por uma s~rie de variáveis relativas a' 

.um mesmo período de tempo. Embora com resultados satisfatórios, e~ 
te tratamento pode ser sujeito a crIticas e pouco apropriado para 

. responder a questões sobre o dinamismo do processo de modernização. 

As in~\eniências do modelo estático (2), compartilhadas 
até certo ponto também pelo modelo (4), podem ser facilmente perce-

· bidas ao considerarmos que a mudança tecnológica, ainda que deseja- ' 
· da pelos produtores rurais, é um processo custoso, que requer a mu

: dança ~e hábitos e a certeza de que as e;-(pectativas de preços rela-
',. . .. - - -
tivos e demais variaveis nao serao radicalmente frustradas. A modeE 

· nização éum processo acumulativo de conhecimento e de fatores durá 
veis, de tal forma que a tecnologia ad.otad~, hoje, não e totalmente 
independente da tecnologia exi~tente ontem. Quanto mais intenso e 

. dinâmico o avanço tecnológico, rnais'a tecnologia atual tende a di! 
tanciar-se da tecnologia passada. Por outro lado, no caso extremo 

de estagnação tecnológica, a tecnologia atual é·idêntica a do pass~ 
do. Dados Os custos de aprendizagem e retardes na distribuição de 

informações, ~ razoável imaginarmos que o estágio tecnológico dese
jado seja atingido somente após um certo perIodo Õ~ tempo. Assim, 
somente num mercado perfeitamente competitivo, perfei,tamente infor 
mado e livre de fricções, a tecnologia observada corresponderia à 

própria tecnologia desejada. Naturalmente, essa identidade necessi 

ta de condições favoráveis extremas, dificilmente encontradas na re~ 
lidade. 

Por sua vez o modelo (4) concentrou-se na explicação do 
avanço tecnológico observado, e nada disse sobre o avanço que era 

economicamente almejado pelos produtores em. resposta. à mudança de 
a~9uns fatores. Neste aspecto, o·s modelos (2) e '(4) pecam pela mes
ma inoaueniência de assumirem a tecnologia e o avanço técnico obser 
vados como aqueles· desejados p,elos produtores. ' 
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uma variação em uma das variáveis explicativas resultará em·, dois 
efeitos na tecnologia do estabelecimento. O primeiro efeito .consi~ 
te na mudança tecnolôgica a longo prazo decorrente da variação' na 
variável independente, e o segundo efeito, na mudança tecnológica a 

curto prazo, observada no per!odo coincidente à variação. Este r~ 
cioclnio seria uma adaptação do conhecido modelo Nerloviano de aju! 

. tamento parcial,l onde, no nosso caso, o nlvel tecnológico efetiv~ 
. mente alcançado no per!odo.corrente corresponderia à tecnologia e
xistente no perlodo anterior mais uma parcela À de avanço tecnológi 
co, igual a uma proporção da mudança tecnológica desejada a longopr~ 
zo. 

2 . . 

Rigorosamente, a elasticidade de ajustamento poderia dife 
rir entre estabelecimentos, segundo a esc~la de produção, habilid~ 

,de do responsável em contornar as restrições a curto prazo, etc. E,!!. 
tretanto, a análise einp!rica' a seguir nãcf pretende atingir este 
grau de detalhe e nos contentaremos com ·a elasticidade média regio 

. -
nal. A magnitude da elasticidade média de ajustamento seria impo~ 

tante, então, para determinar o dinamismo. da mudança tecnológica"m~ 
- ' dia" na região. Quanto mais proximo ela estiver da unidade, mais 

. rápida a convergência da tecnologia observada para a tecnologia de 

equillbrio, desejada a longo prazo. No extremo oposto, com a ela~ 

ti cidade nula, dizemos que existe urna estagnação tecnológica com a 
tecnologia atual sempre idêntica à, ;do per!odo passado. Naturalmen 
te, ambos os extremos são irrealistas, e devemos esperar que as es-

. "proparcão 
timativas da· .. · >_/ À sejam ma~ores que zero e menores que um. 

( 
Será conveniente discutir por um momento as implicações 

'''do valor >.=1. Vimos que neste caso a tecnologia almejada será sem 
pre igual à observada. Naturalmente, para que isto ocorra ,ãó~n~ 

lMarc Nerlove, The Dynamics of Supply:' Estimation of Farmer' s 
Responseto Price, (Ba1.t~~~~~, the John Hopkins Press, 1958). 

20 modelo formal diz que: 

Log Gt - Log Gt - 1 = À (Log G~ - Log Gt - 1) 

onde G e G* são os !ndices tecnológicos observado e desejado, res
pectivamente; e >., a elasticidade média de ajustamen~o. Operando 
com o modelo acima, obtemos uma forma de interpretaçao mais simples, 

': Log Gt;.D .. >"Lo·9·G~ .+' t!L~À) Log Gt - 1 . .... 
" I 

. . i··· 

, .. ~ '. 
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cessária. uma série de condições extremamente favoráveis1 perfeita 
mobilidade de fatores; expectativas eficientes de preços; custos 
subjeti~os de adoção da nova técnica'praticamente nulos, etc~ Por 
mais irrealistas que pareçam, estas condições foram assumidas'impli 
citamente no modelo (2) onde foi excluIda a hipótese de.ajustes re 
tardados. Contudo, ainda que em principio as hipóteses implIcitas 
em À=l sejam discutIveis, é fácil recordar que tratamento semelhan 
te. é convencional nas análises "cross-sect·ion". Além disto·,no nosso 
caso apresentamos a justificativa adicional d~ que a maioria das va 

. riáveis são classificatórias, com nenhuma ou pequena alteração no 
tempo. 

Generalizando o modelo para valores da elasticidade À m!, 
nores que a unidade, reescrevemos, portanto, o modelo como, 

(5) 
, 

/' 

.' onde Log G~ representa a tecnolog.ia desejadaespecificada.comouma 
'função semelhante ao modelo (2): 

'Log Gt=(constante)+ B:Xs,i + BEXE,i + Bc"Xc,i + ••• + 

.+ (l-À) Log Gt - l +. ui (6) 

onde, por definição 

B~ = ÀBv 

ui = ÀUi 

(7) 

i8~ 

o parâmetro B~ identifica o efeito a curto prazo de mudan 
ça na variável genérica Xv. (v =5, E, ••• , cc) na tecnologia adota 
da no estabelecimento; e Bv' o efeito a longo prazo. Rigorosamente, 
a elasticidade de ajustamento deveria descrever a velocidade de aju!!. 
te entre perIodos sucessivos, geralmente com intervalos anuais. Com 
os dados disponIveis este tratamento é impossIvel, uma vez que' os 
levantamentos são distanciados de seis ou sete anos. l Portanto,acei 
tando as posslveis crIticas, definiremos "um perlodo" como formado 

-por seis ou sete anos. 

Os resultados com o modelo (6) estão resumidos na tabela 
6 com as estimativas para a elasticidade de ajustamento À e o núm~ 
ro de.perlod?s necessários para completar 90% do avanço tecnológi 

•. J: .... ~>:~ iDe 1962/64 al969/70. 
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co desejado. 1 O sinal dos coeficientes das demais variáveis em (6) 
é consistente, na maioria dos casos, com'os resultados anteriores 
embora,.de um modo geral, o nfve1 de 'significância diminua sensivel 
mente. 

TABELA 6 

ELASTICIDADE DE AJUSTAMENTO E VELOCIDADE DE 
CONVERG:eNCIA TECNOLOGICA 

ELASTICIDADE -2 NOMERO DE PER!ODOS 
REGIÕES DE AJUSTAMENTO R , NECESsARIOS PARA COM-

PLETAR 90% DO AJUSTE 

Ceará * 0,591 0,873 3 
* Pernambuco 0,591 0,898 3' 
* 

,. 

Espírito Santo 0,700 0,921 2 
* Minas Gerais 0,409 0,826 S· 

são Paulo * 0,769 0,911 2 

Santa Catarina • • • 0,931 • • • 
* Rio Grande do Sul 0,750 0,941 2 

* BRASIL 0,611 0,901 3 
r 

·Coeficientes com asterístico são significantemente diferentes de 
zero ao nível de Si. 

Pesquisas futuras serão úteis para comprovar ôu rejeitar 
. os resultados da 'Tabela 6, mas as implicações são, em princípio, r~ 

zoáveis. Em todos os casos ,reproduzidos, o coeficiente estlltiado~ 

1/ A convergência da tecnologia atual para a tecnologia desejada 
descrita pelo processo (5) conforma-se a urna série geométrica com 
razão (l-À), onde, teoricamente, a tecnologia des'ejada ê 'atingi
da apÕs Um número infinito de períodos. Truncando em 90% o ajus 
te entre a tecnologia observada e a de longo prazo, obtemos o n~ , 
mero de períodos resolvendo 

;u (l:-~ ),n ~ ,0,9 

para n, o número de perlo~os nece~ár,ios.' 

I • • '. 
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ra o Indice tecnológico passado é significantemente diferente de ze 
ro ao nível de 5%. Os experimentos para Santa Catarina não foram sa 
tisfatórios e na discussão abaixo omitimos qualquer comentário so 
bre o dinamismo do ajuste tecnológico nesse estado. As regiões que 
demonstram maior dinamismo na mudança tecnológica são os estados de 

são Paulo e Rio Grande do Sul com elasticidades de ajustamento pró 
ximas a 0,75. Isto significa que, em resposta! mudança nos preços. 
re·lati vos de fatores, condições especIficas do estabelecimento etc, 
aproximadamente 75%.da diferença entre a tecnologia desejada e a 

corrente é atingida em um perIodo; mais de 90% em dois períodos etc. 
Portanto, mais de 90%· do avanço tecnológicó desejado é obtido an ap~ . 
nas dois perIodos. Em seguida, os estabelecimentos situados no Es
pírito Santo apresentam uma elasticidade média de ajustamento esti
mada em 0,7, e também dois perIodos bastam par~ completar 9Q% do 
ajuste. Os estados nordestinos de ceará e'Pernambuco indicam elas-

, ticidades idênticas a pouco menos de 0,6, e para completar 90% da 
. discrepância entre a tecnologia desejada e a observada são agora n~ 
cessários 3 perlodos. Finalmente, a convergência mais lenta é obseE 
vada nos estabelecimentos localizados em Minas-Gerais, com uma ela~ 
ticidade média de 0,4, exigindo quase cinCO períodos para cobrir 

90% do avanço técnico desejado. Considerando que um "per!odo" com
preende seis ou sete anos, a elasticidade de ajustamento em Minas 
Gerais parece estar subestimada, uma vez que o seu valor implica um 
processo mais longo que 30 anos para cobrir 90% da discrepância. Fi 
nalmente, a elasticidade média de ajustamento para a amostra geral 
atinge a pouco mais de 0,6 e o processo dinâmico necessita de 3 pe
rIodos, ou seja, em torno de 20 anos, para cobrir 90% do avanço de 

!?ejado. 

A figura 10 traduz visualmente as evidências acima. No ei 

xo vertical estão expressos os nIveis tecnológicos; Gindica o está 
. -

gio inicial; e G*, o estágio final desejado. As trajetórias cresce~ 
tes correspondemà tecnologia observa~a em cada per Iodo movendo-se 
assintoticamente em direção ã tecnologia desejada G*. A linha hori 
zontal pontilhada abaixo de G* indica o atendimento.de 90% do nlvel 
técnico desejado. O fato de que os estados de são Paulo e Rio Gran
de do Sul terem avanços técnicos mais dinâmicos está representado 
pela trajetória superior a dos demais estados. Por outro lado, a tec 
nologia rural em Mina.s Gerais, que aparenta se;- menos dinâmica, tem 
uma trajetória abaixo das trajetórias das demais ·regiões. 
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Este trabalhO procurou identificar 
. veis pela existência do pluralismo tecnológico 

tos rurais e pela explicação do avanço técnico 
1970 • 
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os fatores responsá
entre estabelecimen· 

no perIodo 1962·a 

Os resultados empIricos mostraram que, mesmo num mercado 
competitivo com participantes maximizadores de lucro, a distribui 
ção desigual de certos fatores especIficos, os custos distintos sub 

jetivos de adoção, e preços relativos enfrentados diferentemente p~ 
los estabelecimentos são capazes de gerar uma dispersão de técnicas 

de produção. 

Para identificar as variáveis responsáveis e quantificar 
os seus impactos na tecnologia rural, foi necessário construir Wll 

indicador de estágio tecnológico,. baseado numa média de diversos In . 
. dices, retratando o emprego de técnicas e insumos modernos. A anãl! 

se da distribuição do estágio tecnológico entre os estabelecimentos 
apontou que a dispersão é elevada •. 

A dispersão de técnicas entre estabelecimento rural de

monstrou ser explicável ~elá escala do estabelecimento, pela educa
ção do re~ponsável pelo vinculo contratual entre o proprietário do 

estabelecimento e o produtor responsável; pela atividade predornina~ 
te (se culturas ou pecuária); pela taxa de retorno do estabelecime~ 

to; pelo acesso a crédito; e pela qualidade do solo e distância aos 
centros urbanos. Esta lista de argumentos demonstrou ser capaz de 

explicar a maior parte da variância de distribuição de técnicas,ta~ 
to em 1962/64 como em 1969/70. 

Assim, os resultados deixaram poucas dúvidas quanto à com 

plementaridade entre a tecnologia e nIvel de educação do responsá I 

velo Estabelecimentos gerenciados por alfabetizados mostraram um nl 

vel tecnológico. mais avançado do que os estabelecimentos com respo~ 
sáveis analfabetos, e o hiato tecnológico entre os estabelecimentos 

é substancial. Por outro lad~ a passagem de responsáveis apenas al, 
fabetizados para aqueles com educação primária com~leta tem efeitos: 
menos espetaculares na dispersão técnica. Embora as evidências para 
os estabelecimentos gerenciados· por responsáveis com educação secu~ 
dária tenham sido prejudicados devido ao baixo nIvel de significân
cia dos parâmetros, seria errôneo, entretanto, concluir que a educ~ 
ção em nIvel superior à mera alfabetização seja· desnecessária no 
meio rural, pois este tipo de educação formal é importante para pro 
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mover a .. migração e posterior melhor capaci tação urbana da mão-de

obra. Responsáveis proprietários tendem de um modo geral a empregar 
técnicas mais avançadas que arrendatários. Este resultado é consi~ 

tente com' o raciocInio'de que o proprietário internaliza a totalida 
de dos retornos do estabelecimento;' enquanto não proprietários sao 

"taxados" em parte do seu produto pelo proprietár.io. 

Na identificação dos fatores responsáveis pelo avanço te~ 
nológico em cada estabelecimento entre 1962 a 1970 sobressaem-se a 
taxa média de retorno, a mudança no acesso ao crédito, e na produti . . --

'. vidade marginal do solo. Educaç~o e a atividade predominante são sis. 

nificantes em poucos casos, e o tamanho da.propriedade e condição 
do responsável, em nenhum experimento. As evidências emplricas ind~ 
cam também que a magnitude e significância dos efeitos diferem en-
tre as regiões. No Ceará e Santa Catarina, os principais fatores 
são a rentabilidade média do estabelecimen~o e a mudança no acesso 
ao crédito: em Pernambuco, apenas o retorno médio; em Esplrito San 
to, a mudança de acesso ao crédito, em são Paulo, a mudança na pro

dutividade marginal do solo e no acesso ao crédito; e no Rio Grande 
do .Sul, a taxa média de retorno e a mudança na prod,utividade margi

nal do solo. 

Finalmente, foram apontadas evidências ~e que o dinamismo 
do processo·de adoção tecno1ógi~a varia entre as regiões. Uma vez 

que· existem custos de informação e de tr~sação, rigidez nos· hábi
tos, etc, mesmo uma mudança favorável nos preços relativos de fato

res e incentivos do governo podem resul~ar um avanço tecnológico m2 
desto a curto prazo, e apenas num prazo longo a tecnologia desejada 

. seria alcançada. Os experimentos:indieam que as regiões com adoção 
técnica mais dinâmica, ou seja, . com resposta mais rápida, são os e.2-

tados de são Paulo, Rio Grande do Sul e Esplri to Santo, onde a maior 
parte do ajuste é completado em 12 ou 14 anos. Em seguida com ado 

ção menos ~in~~ca, estão os estabelecimentos situados no Ceará e 
Pernambuco, com 90% do ajuste demorando quase 20 anos. Finalmente, 
a adoção tecnol5qica aparenta ser mais lenta em Minas Gerais, com 

uma elast1cidadede:ajustamento pouco maior que 0,4, 

A implicação prática destas evidências é de que, mantidas 
as condições vigentes no perlodo 1962-1970, .podemos esperar que, se 

. tncentivados por preços relativos favoráveis e outras condições, o 
àvanço técnico rural será r~pido em são Paulo, Rio Grande do Sul, e 
EspIrito Santo, e relativ.amente mais lento em Minas. Gerais, mesmo 
que as mesmas condições de . .preços· relativos.·fossem dispon!veis. 
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