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Nota~ 

u~m APLICAÇÃO DO MODELO MONETARISTA 

DE "EXCEANGE MARKET PRESSURE" i DE 

GIRTON-ROPER, AO BRASIL 00 Ar-(}s GU:ERRA*. 

Por Michael Connolly e José Dantas da Silveira 

South Carolina University (D.S.A.) e Universi-

dade Federal do Ceará, respectivamente. 

Este trabalho já foi aceito para publicação pe 

la American Economic Review em sua vers;"ão ori

ginal em inglês. Pede-se, dessa forma, observar 

os direitos adquiridos por aquela revista, não 

publicando esta tradução, quer no todo quer em 

parte. 



• 1 . 

o presente estudo aplica o modelo monetarista,de 

Lance Girton e Don Roper (doravante (".-R) , de t, exdlange 1lIalXet 

pressure" , i experiincia monetiria brasileira dos anos do 

após guerra. 

o modelo foi arquitetado especificamente para o 

caso canadense, ne taxa de câmbio flutuante manobrada, do 

período 1952-1962. O objetivo do modelo deles é explicar o 

que eles denominam "exchanqe market pressure I', ou seja, a 

pressao sobre as reservas internacionais e sobre a taxa de 

câmbio, quando existe um excesso de oferta doméstica dernoe 

da sobre a respectiva demanda. A proposição teórica básica 

é que qualquer excesso de oferta monetiria pode ser anula

do por uma desvalorização cambial, por urna redução nas re

servas externas, ou, no contexto de uma taxu de câmbio flu 

tuante manobrada, por alguma combinação dos dois casos. Nes 

te sentido, o modelo de G-R, usado aqui, está fortemente a 

licerçado na moderna abordagem monetiria às taxas de ambio 

e ao balanço de pag~entos (1). 

O Brasil fornece, de forma particular, um bom e

xemplo para o teste desse enfoque, não apenas por prover, 

em muitos sentidos, um exemplo único de sistema cambialoam 

taxas flutuantes manobradas, no período do após guerra, mas, 

também, porque ele pode ser tratado como uma economia "pe

quena li e "'aberta", no sentido de que preços e condições m~ 

netárias externas enfrentados por ele são tomados como da

dos. Isto, de modo particular, encaixa-se nos moldes da / 

maioria dos modelos monetaristas modernos, os quais fazen 

referida suposição e aclara os problemas de dependência mo 

netiria e neutralização abordados no artigo pioneiro de G-~ 

Especificamente, a suposição de país pequeno nos 

permite vislumbrar uma única equação compatível com um si~ 

tema de taxa de câmbio flutuante manobrada, a qual depende 
de quatro ingredientes essenciais~ 1) demanda por moeda 

2) oferta de moeda, 3) paridade do poder de compra, e 4) 

equilíbrio monetário (2). Vale salientar que, no Brasilpma 

proporção bem mais expressiva da "exchange market pressure" 

tem sido absorvida por depreciação da taxa cambial do que 

no caso canadense, onde mudanças nas reservas externas fo

ram grandes em relação aos movimentos na taxa de câmbio.Em 

síntese f o Brasil do após guerra fornece, de forma ímpar, 

uma boa oportunidade para testar o modelo monetarista de 



.2. 

"exchange market pressure". 

n seção I apresenta, ranidamente, os elementos I 
essenciais do modelo monetarista e deriva a equaçao a ser 

testada para a experiência brasileira de 1955 a 1975. A se 

ção 11 apresenta os resultados empíricos para o modelo, e 
a e~ção 111 examina a a?licabilidade da versão relativa da 

paridade do poder de compra para o período considerado. A 

seção IV sumariza os resultados e discute méritos do enfo

que monetarista à luz da experiência brasileira. 

I - UMA VERSÃO SIMPLES DO MODELO DE G-R DE 

"EXCHANGE MARKET PRESSURE" 

Como pode ser verificado er.:l Johnson, liA proper I 
test of the monetary approach ~ust be essencially a testof 

the stability of the cemand for money (in Friedman's tesmi 

nology)F, (1977, p. 263; parênteses dele) e, em concordin

cia com esta posição, nós postulamos uma demanda monetária 

estável, a qual depende do nível doméstico de preços, P, e 

do nível de renda permanente em termos reais: Y: 

(1) L = kPY Demanda Monetária 

onde k é a fração da renda anual que as empresas e domicí

lios desejam guardar na forma de encaixe monetário. Porsirn 

plicidade, esta fração é suposta ser constante. 

Em segundo lugar nós especificamos o processo de 

formação da oferta monetária. Segundo t1undell, podemos con 

solidar as autori~ades monetárias e os bancos comerciais I 
num único sistema bancário cujas obrigações, a oferta mone 

tária M, são contrabalançadas nela sorna se seus ativos do

mésticos e externos, denotados por D e R, respectivamente, 

na identidade que se segue~ 

(2) Oferta Monetária 

Esta identidade afirma, que ,mudanças no estoque 

monetário provém de fontes externas ou internas, ou seja, 

urna variação nas reservas via balanço de pagamentos, ou me 

variação no crédito doméstico efetuada pelo sistema bancá

rio consolidado. 
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Em terceiro lugar, de acordo com a posição de um 

país ?equeno: de economia aberta, nós supomos que os níveis 

de preços doméstico, Pr refletem os níveis de preços exter 

nos, P*, através da taxa de câmbio, C, ou~ 

( 3) P = cp* Paridade do Poder de 

Compra 

Finalmente, traz grande simplificação ao assunto 

supormos que o estoque monetário existente se ajusta rapi

damente à quantidade demandada, quer seja por um deficitre 

duzindo o estoque de moeda, quer seja Dor uma desvaloriza

ção cambial, ou Dor alguma combinação dos dois cases, de / 

rrcdo que o equilíbrio monetário se mantérn~ 

(4) ]I.! = L Equilíbrio Monetário 

Substituindo (3) em (l), e (l) e (2) em (4), de

rivando logaritmicamente com relação ao tempo e expressan

do os resultados em termos de mudanças percentuais, ~ a! 
g~~as manipulações, temos urna equação correspondente àque

la da "exchange market pressure" de G-R: 

( 5 ) r + c = - d + P * + Y Exchange Mru:ket Pressure 

onde r é a variação em reservas externas (ou o balanço de 

pagamentos) como uma proporção da oferta monetária (3), c 

é a valorização percentual (se p0sitivo) do cruzeiro bras i 

leiro, d a variação no crédito doméstico corno urna propor -

ção da oferta monetária, p* a taxa ne inflação externa e y 

a taxa de crescimento da renda permanente. Esta equação / 

nos diz que, ~ aumento ~ ~ de crescimento de crédito 

doméstico, para uma d~da taxa de crescimento dos preços ~ 

ternos e renda permanente, resultará ~ uma perda de igual 

proporção ~ reservas externas ~ mudança na taxa de câm 
bio, o~ em desvalorização do cruzeiro de igual proporção , 

ou ainda em alguma combinação das duas possibilidades. 

II ~ RESULTADOS E1-!ptRICOS 

No períOdO imediato do anós ~uerra, de 1947 

1953, rígidos controles cambiais estiveram em ~feito noBra 

sil. Isto foi seguido por um sistema de leilão cambial de 

outubro de 1953 a março de 1961, o qual foi caracterizado 
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por uma taxa de câr.~io oficial dependendo do tipo de tran

sação envolvida, um imposto sobre a aludida taxa e um cer

tificado de compra de divisas externas Qm leilão, o que ,em 

conjunto, implicava num sistema de taxas de câmbio múlti -

pIas. Em março de 1961, urna taxa de cânbio única foi intro 

duzida e os controles nais relaxados até que, em agosto de 

1968, um sistema de "minidesvalorização" foi introduzido e 

tem permanecido em efeito até o momento. 

Para efeito de tesb"= emoírico, deixamos de consi 

derar o período inicial de rígido controle e estimamos a 

equaçao (5) para dois períodos~ um, de vinte e um anos, de 

1955 à 1975, e um mais curto sub-período, de quatorze anos, 

de 1962 à 1975, caracterizado, relativamente, por condiçõ

es menos restritivas de mercado carnbial i correspondendo 

mais de perto, ao modelo teórico. Na r~edida do possível, a 

taxa de câmbio usada na estiMação refletiu as taxas reais 

de mercado em efeito em vez de apenas aquelas oficiais (~). 

A definição de crédito doméstico corresnonde à oferta de 

moeda na sua forma mais restrita; menos reservas externas 

líquidas do sistema bancário consolidado. A variação per -

centual no índice de preços por atacado, nos Estados Uni -

dos, foi usada para representar p*, e mudanças percentuais 

na média móvel de três anos do produto doméstico bruto pa

ra representar y. Os resultados são apresentados nas equa

ções (1) e (2) da Tabela 1 (5) 

Enquanto a evidência sobre o crédito doméstico, 

em ambos os períodos, é consistente com o modelo monetari~ 

ta de "exchange market pressure!', os coeficientes relativas 

ao preço e a renda não o sao, de 1955 à 1975, eMbora o se

jam de 1962 à 1975. Isto é, a performance €xplicativa élC~ 

mo esperada, mais forte no último período. Em ambos os ca

sos, todavia, os coeficientes estimados correspondem aos / 

seus valores teóricos hipotéticos de menos um para d, e de 

mais ~~ para p* e y. De fato, um teste F conjunto; restri~ 

ginào todos os coeficientes a se igualarem aos valores hi

potetizados pelo mode10 monetarista na equação (5), compa

rado com as regressões irrestritas relatadas na Tabela I, 

dá uma estatística F de 0,25 para 1955-75, e 0;73 para / 

1962-75. Em ambos os casos, o modelo Monetarista simples de 

"exchange market pressure ,. não seria rejeitado a um nível 

de 1 por cento de significância. 



(1) 1955--75 r+c 

(2) 1962-75 r+c 

(3) 1955-75 r 

(4) 1962-75 r 

~I 

Coeficientes Estirr.ado:::; r'l...as 

Variáveis IncErendentes 

d p* y 

--1,009 1,285 1,2r>8 

(-7,117) (1,,2fJ6) (1,26?') 

",1,01,1 1,207 1;1% 

C~13 .. 092) (2;0-12) (2 I ,1·16) 

o-O I ~128 -0,.131 2 .. /.77 

(<<3,752) (-0,169) (2,':10, 

-f) f 17;\ -o ;675 /. ,3l:n 
(01f--~69) ( .... :~ .' 8L~~) (2 i 709) 

.5. 

D.W. SSR 

F Rho SER 

í}ç()P 2;22 0,81 

17,(;8 -0~11 0,22 

0,91 2,,00 0,13 

50,15 -0,12 0;11 

O ,riS 1,56 0,22 

E,52 0:62 0,11 
0 , ,~g 1,.56 O 21i~ 

'1 ;G5 0,30 0,12 

Nota: Como em G--R" a técnica i terati va de Cochrane~Orcutt 

foi usada para fazer os ajustes devidos ã correlação 

serial; com Rho sendo o coeficiente de auto-regressão 

estimado. Os números em parênteses, abaixo dos coefi 

cientes estimados, indican valores t. R2 = coeficie~ 
te de determinação, F = estatística F, D.W. = estatí~ 
tica Durbin-Watson i SSR = soma ~os ~uadrados dos re

síduos; SER = erro padrão da regre~8ão. Os outrossIm 

bolos são definidos no texto. 

Como um teste adicional do modelo de "exchange / 

market pressure lf
, nés duplicamos os testes de Nicho1as SaE 

gene Ele estimou regress6es para o Canadá para 1952-1974,e 

descobriu que; com excessão do C2nadá: usando apenas r co

mo variável dpnenaente, em vez da variável com~osta r + c, 

deu ~ melhor ajustanento geral. Nós fizemos o mesmo teste 

;-~ relatamos os resultados nas equações (3) e (~) da Tabela 

I. Eles são, de alguma forma, pobres para todo o período e 
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acentuadamente piores para o período mais recente, de meno 

res restrições cambiais. 

Corno um teste final do modelo de "exchange maxket 

pressure", nós testamos a hipótese de que a consequente PE!!: 
muta, entre perdas de reservas e desvalorização cambial p~ 

ra as autoridades monetárias era de um para um, ou seja, / 

que a medida.r + c não é sensitiva à sua composição entre 

mudanças nfl taxa de câmbio e mudanças nas reservas exter -

nas. Para fazer isto, nós incluímos a variável Q == (c - 1) / 

/ (r - 1) no lado direi to da equação (5) de "exchange rnarket 

pressure" em regressões de 1955 a 1975 e 1962 a 1975. A va 

riável Q é urna boa medida da maneira pela qual as autorid~ 

des monetárias absorvem a "exchange market pressure", por

que, quanto mais elas deixam a pressão ser aliviada por~ 

valori zação cambial relativo e. perda de reservas externas, 

maior é Q (6). A simples razão c/r. usada por G-R, não tem 

essa propriedade monotônica desejada, urna vez que ela é ~ 

contínua para valores de r iguais a zero, o que é empiric~ 
mente importante no caso brasileiro, onde, frequentemente, 

superavits transformam-se em deficits e deficits em super~ 

vits, ao longo do período (Ver Apêndices para valores de r 

e c e maiores discussões sobre este ponto) • 

Os resultados foram, de 1955 .. 1975: a 

(6) r + c == -o,85d + 1 .. 20p* + 2,78y -, 0,13Q 

(-3,10) (1:13) (lr 63 ) (-1,09) 

R2 
=: 0:70 Rho == "nO, a 4 

SER = 0,22 D. ;"1. == 2,02 

Valores OI t'" em parênteses 

e de 1962 a 1975 ~ 

(7) r + c = -1,12d + l,40p* + O,59y + O,07Q 

(-6,17) (2;17) (O!43) (0,69) 

p2 == 0;92 Rho = -0 , 20 

SER == 0{12 D T.1 -• roi!.- 2,09 

Valores "t ,., em parênteses 

A variável Q não é significanto e os outros coe

ficientes permanecem essencialmente os mesmos (exoe~o o 

o agora baixo e insignificante coeficiente de elasticidade 

renda da demanda por moeda na equação (7), o que indicaque 
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o montante de "exchange market pressure" nao é sensitivo à 
sua composição. Isto é consistente com os resultados obti

dos por G-R e com a sugestão deles, de que a variável r + c 

pode ser usada para determinar o nível de intervenção cam
bial necessário para alcançar objetivos relativos à taxade 

câmbio (7). 

Em resumo, tomando em consideração o teste de Sar 

gen, juntamente com os testes de G-R; nós vemos que o po

der explicativo do modelo rnonetarista de liexchange market 

pressure" é notável no Brasil do após guerra. Isto é refle 

tido na figura 1, onde a linha cheia representa os movimen 

tos ocorridos na variável composta r + c e a linha tracej~ 

da os movimentos previstos pelo modelo teórico (ou seja, 

-d + p* + y). Este gráfico difere apenas ligeiraMente ~ 

le de G-R para o Canadá (p.544), já que eles comparam os ~ 

lores observados com os resultados previstos através da e

quaçao estimada, em vez de compará-los com uma previsãote§ 

rica. 
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Corno é evidente ,:,or inspeção da figura 1, o moc.e 

lo monetarista prevê melhor nos últimos anos do que nos pri 

meiros. Na parte 111, apresentamos as razões para isso. 

III ~ PODER DA PARIDADE DE COMPRA. 

Como um resultado de um mais severo sistema decan 

trole cambial nos primeiros anos do após guerra, de 1965 à 

1961, a economia brasileira, esteve de certa forma, menos 

afetada por forças 8conômicas externas e foi capaz de pos

suir uma política de crédito doméstico Mais independente / 

do que o caso típico de uma pequena economia aberta. A con 

sequência desse isolamento foi nue a taxa de inflação no 

Brasil desviou-se substancialmente na taxa de desvaloriza-
- d . i d ~ r.' -FI - 1 -çao o cruze ro soma a 3. taxa ""e 1n_. açao externa I re açao 

prevista pela paridade do poder de co~~ra na equação (3)8. 

Entretanto, de 1962 a;.975: a paridade do poder de compra 

manteve-se muito bem; e f COMO uma consequência disso, o m~ 

delo monetarista apresentou melhor performance, numa situ~ 

ção onde a economia brasileira esteve mais aberta, no sen

tido estrito do termo. 

A figura 2 mostra a variação percentual do preço 

do dólar, em cruzeiro, com uma linha cheia, e a variação / 

percentual do índice de preço de consumo brasileiro menos 

a variação percentual do índice de preço de consumo ameri

cano com uma linha tracejaãa para o período 1952-1976. Ob

viamente, a associação entre as duas é mai3 forte de 1962 

à 1976 do que de 1955 à 1962. Â luz das restrições cambia

is, nos primeiros anos; parece que a paridade do ~ de 

compra funciona muito bem. Isto é muito importante~ umavez 

que ela é ~a parte integral do mecanismo .de transmissão / 

do enfoque monetarista, que, no momento, é objeto de consi 

derável controvérsia (!). 
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IV _. SmL~RIO 

o Brasil de após guerra fornece ure excelente exern 

pIo de mercado cambial r no qual, Dor dua~ décadas, a "excnag 

qe rnarket pressure" foi aliviada por urna coMbinação de vari 

açao nas reservas externas e desvalorizaç~o fa taxa de cam

bio. O modelo monetarista simples de "exchanoe market pres

sure', ~-estado aqui I ft:ncionou razoavelmente beM no per!odo 

1955-75 e extraordinariamente bem durante 1962-75; na expl! 

cação de movimEntos das reservas externas e taxa de câr.lbio. 

Sua oerformance rnais fraca nos primeiros anos; até 1961, re - -- -
sultou, em parte: de maiores restrições cambiais, as quais 

foram abrandadas em Março daquele ano. A relação da parida

de do poder de compra também foi be~ sucedida, particular -

mente após 1961. 
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Para vermos claraMente que c/r nao é uma variável 

ôpropriada para o objetivo ce medir a carga relativa de aj~ 

tamento à "exchanqe narket pressure", considereI"\os as segui!! 

tes observações~ 

NÇ' c r r+c c/r C 

1 -0,6 0,3 -·0,3 ~2,O 2,23 
.., 

-0;4 0,1 "0,3 ~. ,1 p ° 1,56 ~. 

3 -~O :' 2 '-·0,1 ~Of3 -2,0 1;09 

.~ 'o fI -0,2 ~013 0,5 0,.92 

:'~otemos que, enquanto a' exchange mary~et pressure ,; é menos 

absorvida por àesvalorização ca~ial, a qual ~ecresce de 60 

por cento na observação 1 nara 10 Dor cento na observação 4, 

a razão c/r diminue da primeira para a segunda observação . 

Mas, devido ã sua descontinuidade onde r se iguala a zero, 

aumenta da segunda para a terceira observação. A variável Q, 

todavia, sempre decresce quando o mesmo montante de "exchan 

ge market pressure" é; em termos relativos i absorvidos m"....IX>S 

intensamente por desvalorização cambial do que per variaçõ

es nas reservas externas. 
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J\pêndice 00S Dados 

Tabela 2 ~. "Exchanqe Harket Pressure" Brasileira: 1955-75 

Ano c r c + r 

1955 ··0,58 O,Ol -0,57 

55 --O 11,~ 0,11 0,00 

57 0,'/.2 -0,09 0,14 

58 -0,90 --0,19 -1,09 

59 -0,33 -0,11 -O,t15 
fiO - O I O ~1 -0,24 -0,28 

6J. -0,21 0,06 -0,16 

62 ~0,39 -0,17 -0,56 

é.3 .. O ,59 --0,12 -0,72 

64 -1,00 0,00 -1,00 

65 -0,53 0,18 ~0,36 

65 -o 17 0,05 -0,12 

67 ~O,20 --(l,07 --0,27 

6B -0,27 0,01 -0,27 

69 -0,20 0,13 ~·O!07 

70 "·O,J.3 OfIl -0,02 

71 --O f 15 0,10 ··0 r 05 

72 -0,12 0;38 0#26 

73 -0,03 0,21 0,2 tI 

7~ -0,11 ~Oi09 -0,20 

75 -0,20 -O,C7 -0,27 

Nota~ pequenas inconsistências devido aos arreconàarnentos. 



.12. 

Fontes dos Dados 

Os fluxos liquidos de ativos externos corno \JtIa p~ 

porçao da oferta monetária; (r); foram o~tidos multiplican

do-se o balünço de pagaoentos, em dólares americanos, por 

uma taxa de câmbio média e dividindo-se o produto pela ofeE 

ta monetária do ano anterior. Até 1973, os dados relativos 

ao balanço de pagamentos foram extraldos de boletins do BCD, 

números de dezembro de 1972, abril e junho de 1973 e dezem

bro de 1971. O Brasil ~ublica a variação líquida nas reser

vas externas, de ambos, autoridades monetárias e bancos co

merciais, COMO o balanço de pagamentos, de modo que, os res 

pectivos dados correspondern, estritru~ente; a variações nas 

reservas externüs líquidas do sistema bancário consolidado, 
como na equação (2). Os dados para 1974 e 1975 foram extraí 

dos do Relatório Anual do BCB de 1975. Os dados para o ofer 

ta monetária (dinheiro em poder do público mais depósitos I 
de curto prazo) foram extraI~os da Conjuntura Econômica de 

abril de 1977. 

A taxa de câmbio médin usada nara caca ano repre

senta uma simples média de médias Ü'.(!nsais. :,té agosto de 1968, 

as médias ~ensais foram calculadas nela Fundação Getúlio I 
Vargas, uma fonte oficial de dados brasileiros, e represen

tam taxas "anlicáveis à importações de caráter creral, efet~ 

adas por particulares" (p. 75). Elas estão publicadas nas Coo-

junc.Jra Econânica de setembro de 1963 e outubro de 1968. Det'o

ia de agosto de 1368, as correspondentes médias foran calcu 

ladas por nós, a partir das taxas de venda nub1icadas ~ bo 

letins do BCB. 

As taxas de expansao do crédito dOMéstico 1 cx:m::> tI1la 

proporçao da oferta monetária (d), foram obtidas, simples -
mente, subtraindo r da taxa de expansão da oferta rnonetári~ 

A mudança percentual numa média I!'óvel de 3 anos , 

do Produto Doméstico Bruto (PDB) , aos preços de 19 70; foi u 

sada como substituto da taxa de crescimento ,-'la renda perrila

nente brasileira. Para a última observação (1975), todavia, 
nós usamos sim~lesrnente o PDB do ano l aos ~reços de 1970. 

Dados relativos ao PDB (de 1953 a 1962), fora~ extraídos do 

surlernento ca Conjuntura Econômica de novembro de 1972. Pa 

ra o período restante, os aludidos dados foram obtidos da 
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International FinanciaI Statistics (I?S): ce maio de 1977. 

Finalmente, os dados sobre os índices de preços / 

foram obtidos da IFS, à8 maio de 197G e maio de 1977. 
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NOTAS DE RODAPt! 

* Os autores sio, res?cctivanentc, da Universidade de Caro

lina do Sul, Estados Unidos, e ca Universidade Federal do 

Ceará. rigradecemos à Don Roper ;)elos seus valiosos comen

tários. 

1 Ver Rudiger Dornbush, Jacob E' Harry Johnson I Johnson (l973) 

e Robert Mundell. 

2 O modelo monetarista completo, de ~exchange market press~ 

re~, ~ encontrado em G-R. 

3 O Danco Centrõl do Brasil (BCB) nublica mudanças nas re -

servas externas lIquidas do sistema banc5rio consolidado 

refletindo o balanço de pagamentos, o que nos ~errnite di

vidir as variações nas reservas exter~as ~elo estoque mo

netãrio. G-R usam reservas internacionais oficiais no Ca

nadã c dessa forma divi~e~ as variações ~vouelas reservas 

pela ha3e monGt~rin. 

,1 Ver o anêndice dos dados rara discu:-;são ~as fontes. 

5 Para un tratamento mais detalha~o do sistema canbial bra

sileiro ver Don Huddle, hlexander Kafka e Eug~nio Gudin. 

6 A condição suficiente ~ara isto é que o balanço de oaga ~ 

mentos nao tenha um superavit iqual ao estoque Monetário 

total, e que a moeda nacional não dobre em valor em qual

quer ano. Isto é, ambos, r e c devem ser ~enores que a uni

dade. 

7 G·-R, p. 545. Pode ser notado que Johnson (1972, P. 1572 ) 

derivou uma fórmula idêntica para o movimento na taxa de 

câmbio cono uma função do crédito doméstico e das polIti

cas de intervenção cambial para urna üaêa taxa oe inflação 

externa e taxa de crescinento da economia doméstica • 

. ~ Deve-se notar ~ue nao precisamos levar em conta I aqui, o 

problema da direção de causação~ isto é? do movimento nos 

preços aos movimentos na taxa de càa~ioç ou vice-versa.De 
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qualquer maneira, isto é uma forma incorreta de ver um p~ 

blema de equilíbrio geral onde ambos são ctcterminados; si

m-I.lI taneamente. Ver Frenkel sobrp. este nonto. 

9 Do lado favorável à chamüda "la-.-..J of one nricG" estRo Hans 

Genberg; Donald McClosky e Rlchard Zecher. Robert Dunn .. H,!. 

chael Bor~o e Ehsan Chou~ri são co~tra: enquanto J. David 

Richarcson apresenta posição intermediária. COM relação a 

desvaloriza~ão, Michael Connolly e Dean Taylor verificaraM 

que Ele tem pobre valor estimativo ~ara, anroximafamente .. 

um ano antes, e â}'ÓS a desvalorização, durante o processo 

de ajustamento, nas razoavelmente bem 2m períodos de dois 

anos e a-::ima. 
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CHAPTER II 

THEORETICAL BACKGROUND: DETERMINANTS OF RURAL 

POVERTY IN THE BRAZIUAN CONTEXI' 

This chapter discusses some of the factors that may have contri

buted either to the general levei of poverty in the Brazilian rural sector 
. -

or to the interreg10nal dUferences in poverty leveIs. The anaIysis 

emphasizes the relationship between agricultura I modernlzation and 

rural poverty. In this respect, lt attempts to ldentify the factors that 

may determine whether agricultural modern1zation 1s more likely to be 

beneficiaI or detrimental to poverty. In addition to Modernization, cther 

füctcrs thut mai· h;:lv"c an 1rnpcrtant bc~r1n; on r~rc:ll pc·,-'crty· ~:-c ~~mincd. 

These factors lnclude the structure of land ownership, education, demo-

graphlc conditions, and the expansion of the urban-industrlal sector. 

The chapter ends w1th a d1scussion of how the country's development 

strateg1es in general, and agricultural poliCies in particular, may have 

contributed to the present state of rural po,:,erty. These policies, 1t 15 

argued, fit the overall approach to economic d~velopment that empha-' 

s1zes growth objectives at the expense of equ1ty objectives. 

This chapter 1s organized as follows: the first section investigates 

the reldtionship between agricultural modern1zation and rural poverty. 
," 
I 

It discusses both the positive and the negative effects of moderni-

zation on poverty and the circumsta'ncE:s determ1n1ng which outcome--

i7 
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pw~!t!vc :::: negative--·,A,.ill be more like1'y' The second sE'ctton diSCt.t~~E'!t 

other determinants of rural poverty; and the final section briefly ey.amines 

the country's development strategies, some keyaspects of its agri-
. 

cultural policies, and how they may have contributed to rural poverty. 

- .; 

Agricultura! Modern1zation and Rura! Poverty 

Agricultural modernization can affect rural poverty either positively 

or adversely. The following subsections examine first the pos1tive 

effects, then the negative effects, and finally, the conditions d.etermin1ng 

which outcome 1s most likely to occur. 

The Positive Effects of Modernization 

Agricultural modernization can contribute to the general welfare of 

the rural population in essentially three ways; first; tllrough the increase 

1n labor product1vity and agncultural income; seconà l through the elimi

nation of certain forms of labor relatións and tenancy, such as share-

cropping, that, under certain circumstances, may curtall the rural 

workers I possib1lities for economic promotion; and third, indlrectly 

through its stimulating effects on the expansion of the non-agrlcultural 

sectors. 

Agricultural modernL1:ation promotes the expansion of the agricultural 

income in several ways. First, "it relieves -some constralnts on agri-

cultural output and' employment [thel'eby] increasing the production 

capacity of the economy ••• through the substitution of relatively abundant 

new resources for relatively scarce ones. ,,1 Second, the new resources 

1 - . .' , 
Montague Yudelman, Gavan Butler, and Ranadev Banerji, Techno

logical Change in Agriculture dnd Employment in Dev~lol?ing Countries, , 
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. wl11 probably be of a hlgher quaUty than the ones for which they 

substitute. Finally, modernization also tends to promote efficiency in 

resource utilization. In the first place, only the most innovative, 

better-informed farmers are likely to adopt the new techniques. Second, 

adoption of "modern 11 methods of production is likely tI) be accompanied 

b~' an upgrading of managerial decisions, for the benefit of both 

technical and allocative efficier.cy. This possibility contrasts with the 

tradition-oriented agricultural practices in which "many decisions are 

determined and conditioned by ritual and custom and the farmer--has 

little need to choose among alternatives or adapt them to changing 
2 . 

conditions. 11 In summary, agricultural modernization promotes higher 

agricultura! income and productivity because it leads to both superior 

management and methods of prodllction. 

A frequent result of agricultural modernization is the elimination of 

traditional f~rms. of labor relations and tenancy arrangements and their 

replacement by cdpitalistic forms of 'e~ployment and leasing contracts. 3 

In principIe, this developrnent is not lamentable. The problem is that, 

for a variety of reasons, pre-capitalistic forms of contract arrangements, 

of which share-eropping is a characteristic example, tend to "lock" the 

rural worker into his present status quo. The worker gets some mea~ure 

of IIprotection li from the landlord in times of need, but on the other 

Employment Serles no. 4 (Paris: Development Centre of the Organization 
for Economic Co-operation and Development, 1971), P. 3S. 

2George F. Patrick, "Education and Agricultural Development in 
Eastern Brazil" (Ph. D. dissertation, Purdue University, 1969), p. 65. 

3 • Richard H. Day, IIThe Economics of Technological Change and the 
Demiseof the Sharecropper, " American Econornic Review SO (3) (June:, 

, 1967): 427-490. 
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First of all, ê1 traditional agriculture, under the customary forms of 

contractual arrangements, is not conducive to high rates of investment 

4 or to the efficient utilization or resources. Hence, productivity, 

income, and savings tend to be low. Second, the worker or share-

cropper tenant 1s generally not involved in the decision-making process, 

and therefore his activities lack any educatioI131 side effects. S Third, 

the peasant's economic dependency upon the landlord is likely to be 
6' . ' 

extended into polittcal forms of dependency. In the general area of 

social infrastructure arrangements, but particularly with respect to rural 

education, the predominance of the landlords' interests over those of 

the peasants 1s likely to determine the priorities for the outlays of 

pubHc funds. Underinvestment in the education of rural children is a 

probable characterisÚc of rural societies where the traditiOnal forms of 

. 7 
labor relations prevail. 

4Steven H. S. Cheung, The Theory of Share Tenancy (Chicago: Uni
versity of Chicago Press, 1969); Rainer Schikele, "Effects of Tenure 
Systems on Agricultural Efficiency ... Iournal of Farm Economics 23 (1) 
(February, 1941): 185-207; Earl O. Heady, "Economics of Farm Leasing 
Systems, " Iournal of Farm Econumics 29 (3) (A.ugust, 1947): 655-678. 

SSolon Barraclough, "Agrarian Structure and Education in Latin 
America ll (New York: UNESCO, ED/CEDES/30 ST ECWCONF 10/1.30, 
PAU/SEC/30, 1961, mineographed. Quoted from Peter Dorner, "Land 
Tenure, Income Distributton and Productivity Interactions, 11 .kn.Q. 
Economics 40 (3) (A.ugust, 1964):247-265. See especially p. 252. 

6E• I. Hobsbawn, "Peasants and Rural Migrants in Politics, " in 
Claudio Veliz, ed., The Politics of Conform1ty in Latin America (London: 
OxIord University Press, :!.967): 43-65; Barrington H. Moore, Ir., Social 
Ori ins of Dictatorshi and Democrac : tord and Peasant 1.'1 the Makin 
of the Modern World (Boston: Beacon Pressi 1966 • • 

7Wi1Üem H. Nicholls, "Arf 'AgriculturalSurplus' as a Factor in Eco
nomtc Development, 11 The Iournal of Política! Economy 71 (1) (February, 
1963): 1-29. 
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In addit10n to raismg agricultural income and breaking the tra-

ditional forms of landlord-pe~;;ant relations, agricultural modern1zation 

has another important, although indirec.."'t, positive effect on rural 

poverty. Not only can it free low-paid labor from agriculture, but aIs o 

it can, through its stimulating effects on other sectors of the economy, 

contribute to the expansion of employmeI?t outlets for the "excess" 

rural labor. Through the increase of agricultural income and, eventually, 

the generation of a surplus, agricultural modernization can be a dynamic 

force in the overall development of the economy. This overall de-

velopment will have a feedback effect on agriculture, creating new 

employment opportunities for rural labor. That is, in addition to freeing 

low-paid labor from agriculture, modernization creates conditions for 

faster off-farm migration. This can be seen as probably the most 

!mportant contribution of agric'J.ltural mod~rnization to fl)ra 1 pnvl='!rty. Tn 

fact, employment creation outside the agricultural sector is seen by 

many social scientists as the most appropriate strategy for coping with 
·8· 
rural poverty. It can be argued, f!rst, that agrlculture does not 

provide an adeql,lat~ haven for the underemployed and jobless people. 

Second, it may bê more practical and cheaper to provide social overhead 

to people in the urban setting than to people scattered in remote rural 

regions. Therefore, the solution to rural poverty problems may not be 

to retard the movement to ciUes by making conditions more attractive in 

8Benjamin Hlggins. "The City and Economic Development," in Glenn 
H. Beyer, ed., The Urban Ex losion in Latin America: A Continent in 
Process of Modernization thaca: Cornel! University Press, 1967): 117-
155. .. 
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the countryside_ but rather to accelerate the rate of employment 

creation outs!de the agricultural sector. 

For these reasons, modernization of the agricultural sector may be 

the answer to most problems related to rural poverty. The histor1cal 

exper1ence of today's develo~ed countries, particularly that of the 

tJnited States" seems to confirm the val1dity of this hypothesis. 9 How-

ever, under conditions prevailirig in many less developed countries" 

even though the need for agricultural modernization 1s not doubted" 
" .. 

questions such as how to modernize and how fast to modernize 

clear1y can be raised. 10 

9Not only was the American economy charactcrized as a IIlabor 
shortage economy,lI in which case the 1ntroduction of agricultural ma
chinery would relieve the labor constraint, not replace labor, but, in 
addition, to the e>-.'tent thut the agricultural sector hus played a role as 
reservoir for excess labor (Which has happened, incidentally), effort was 
made to promote developmerlt of hUillôn resource5. Tha SUCCCSS of thc 
luu!:;!dt;d.u !:;!x!J!:;!ll!:;!1U,;!:;! li!:;!::; lH Lhe rdd. illdL, d::; ·vvyn Owen !JuL::; it" 
11. •• farming. in ·the U. S. has performed a seH-financed social welfare 
function: redundant labor resources have not only funded their own 
sustenance, they have also been expected to cover a substantic31 per
centage of their schooling costs" and to support a large portion of other 
necessary social overhead capital." See Wyn Owen, 11 The Double 
Development SqueezE:: on Agriculture, II American Economic Review 56 
(1) (March, 1966}:"4.3-70. The quotation 1s from page 49. 

10 " " 
What distinguishes today's less developed countries is the fact 

that most of the poor are in the countryside, clnd they comprise the 
majority of the population. IIUnder current r~tes of rural population 
growth and admissible rates of urban labor absorption, the inevitable 
conclusion is that the poor will remain in the rural sector for a long 
time to come. If poverty alleviation is the main objective of develop
ment policyat low leveIs of income per capita, then it follows that 
the poverty problem has to be attacked at its root without waiting for 
an eventual absorption of most of the labor force in the modern urban 
sector." Edmar L Bacha, IIIndustrialization and the Agricultural Sector, .. 
Harvard Institute for Internat.1onal Development, Developmer.t Discussion 
Paper no. 33, prepared for the United Nations Industrial Development 
Organization, Novem1:1er, 1977, p. 11. For a discussion of agricultural 
modernization strategies aimed at thealleviation of rural poverty, see 
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The Negative Effects of Modernization 

Agricultural modernization is a potentially disruptive process that 

can involve significant transformations not only of the productive 

structure of the economy but aIs o of the social structure. The intro-

duction of new technology is bound to affect labor requirements, the 

structure of land tenure and ownership, ,and the distribution of rural 

income. lnstitutionalchanges, such as the substitution of capitalistic 

for traditional forms of landlord-peasant relations, are also lik.ely to 

take place. 

Although in principIe most of these changes may not be for the 

worse, and some may even be desirable, under certain conditions they 

can be quite detrimental to the maj ority of the rural population. 

The possible adverse effects of agricultural modernization on rural 

both rural and urban (through migratiop); (2) a significant loss of employ-

ment security to fafm workers as a resident, permanent labor force gives 

way to peak-season, temporary workers; (3) the actual decrease in the 

I ' 11 ( ) . rea income of certain categories oÍ rural workers; and 4 the worsening 

of rural income distribution. 12 Income leveI d!sparities between land-

M. Lipton, Wh Poor Peo le Sta Poor: Urban Bias in World Develo ment 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977 ; and International 
Labour Office, A Pro amme of Em lo ment E uit and Growth fer thc 
Philippines (Geneva: I. L. O., 1974 , a report of an interagency team 
financed by the UNDP and organized by the International Labour Office. 

llThis 1s particularly the case when payments "in kind~' and 
customary rights to small plots qf land for vegetable gardens and the 
like are replaced by dai1y money wages. 

12 . 
R. Albert Berry, "Income and Wealth .Distribution in the Develop-

ment Process and Their Relationship to Output Growth" (New Haven. 
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owners and workers, among farmers, and among regions are ~l11ikely 

to increase as a consequence of agricultural modernizàtion. On the 

one hand, the original uneven:"distribution of resources will place some 

fa!"mers and regions in a more favorable position to adopt the new 

technology than others, result.i.ng in a worsening of thc original in-

e~a1ities. On the other hand, a relativelyelastic supply of labor will 

prevent rural wages from risingsignificantly. 

The seriousness of the difficulties than can arise in the wake of 

the process of agricultural modernizatlon lies . in the fact that rtte up-

rooting of rural workers, sharecroppers, and small farmers may not be 

merelya ·frictional type of problem, that 15, one that takes place in 

industrialized economies as a result of short-term fluctuations in the 

leveI of activity. Given the relatively important size of the agricultural 

sector and the normally high rates of population growth in l.DC's, if the 

disruptions in agriculture are widespread, the otherwise short run 

difUculties may not disappear even àfter a long period of time. 

/ Determinants of thp. Effects of Modernization 

Whether agricultural modernization is beneficiaI or detrimental to 

rural poverty depênds upon conditions that are not restricted to the rural 

sector of the economy alone. The next paragraph outlines subsequent 

discussion on this subject. 

Conn. : Yale University, Economic Growth Center Discussion Paper no. 89, 
1970). For Brazil, there is evidence that agricultural income concentra
tion was less in the less developed regions where traditional technologies 
are employed. Carlos Geraldo Langoni, Distrlbuicao da Renda e 
Desenvolvimento Economico do Biasil (Rio de Janeiro: Editora Expressa0 
e Cultura, 1973). 
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The following factors determine how agricultural modernization can 

affect rural poverty: ftrst, th~ type. of technology that 1s involved. 

With respect to technology, the issues are: (a) its adequacy to exist~ng 

resource endowments, and (b) the extent to which it is accessible to 

the majority of farmers. Second, existing market conditions for both 

farm products and factors of production •. Market conditions determine 

how far the process of innovation will spread, as well as the distri

bution of gains from the innovation. Third, the severity of disr,uptions 

that may result from modern1zation. They will be more extensive the 

faster modernization takes place, the greater the number of persons 

affected, and the smaller the degree of modernization already achieved. 

Fourth, the capacity of the E:conomy to absorb the 11 shocks" from 

modernlzation e The capaclty of the economy to adjust to changes in the 

factors from ,a gricu lture can be reabs.orbed elsewhere. is determined by: 

(a) the relative size of the urban-industrial sectors. (b) how fast they 

expand, (c) the labor intensity of t!1eir technology, (d) the existence of 

frontier areas that can be settled, and (e) the mobility of the agri

cultural factors of production wh1ch 1s, itself, a function of educational 

leveIs, the çost of economic information, and the opportun1ty cost of 

the new employment and investment opportun1ties. 

The type of technology 

Production technology is one of the determinants of thp, functional 

d1stribution of incom~ dnd of the demand for labor. Hence, it can 

affect the relationship betvveen modernization and poverty. The effects 



26 

of technological innúvations upon rural poverty depend essentially on two 

factors: (1) 1ts adequacy to ta ctor endowments. anà (2j the extent to 

which it 1s accessible to the ,majori~y of farmers. 13 

Technolog~cal adequacy to factor proportions is a condition for 

"eff1cient 11 allocation of resources. Failure to satisfy this condition 

means. that a scarcer (more expensive) resource is being used more 

intensively than its relative price would dictate. Thus. it implies 

higher costs of production. In a labor-abundant economy. the use of 

capital intensive technology means that fewer employment oPPC'''tunities 

will be available per unit of output. The increase in unemployment can 

be a major adverse effect of modernization on poverty. But it is a 

consequence of the introduction of the "wrong" type of technology. 

There are several explanations for the frequent introduction of 

capital intensive technologies into labor abundant economies. First. 

there may not be a great many techno1olJk.:l.1 options nVnil;:lhlP, Mooprn 

machinery generally is designed to f~t the economic conditions of the 

labor-scarce. more developed countries where it originates~ and its 

adaptation to local ccnditions in the les 5 developed countries i5 either 

not carried out or it is inadequate. Second, market p:1ces for factors 

of product10n may fai! to reflect the1r social (opportun1ty) costs. This 

problem 15 either a reflection of the imperfections of factor matkets or 

of faulty economic policies. which generally take the form of subs1dized 

13B1er1. J •• A. de Janvry, and A. Schm1tz, "Agricultural Technology 
and the D1stribution of Welfare Gains." American Iournal of Agricultural 
Economics 50 (4) (November, 1968):465-487. 
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credit for the purchasE: of capital equipment, preferential exchange rate 

for imports, payroll taxes, and minimum wage legislation. Finally, the 

introduction of labor-replacinrJ technology in surplus labor economies 

is also justified in terms of factors such as (a) difficulties in managing 

a large unski1led labor ferce, the high (private) cost of training un-

s1(illed labor in the operation of modern machinery, the raismg of 

improved livestock, and other P!'actices that require constant use of 

judgment on the part of the worker; and (b) the greater facility of trans-

planting mechanical technology from one country to another thall""Of 

transplanting the labor-using biological type of technology. Biological 

1nnovations are generally specific to certain ecological conditions and 

cannot be transplanted to a different environment without research.
14 

Another major factor determining how technological innovations will 

affect rural poverty i5 the technology's neutrality to scale. If the 

inputs involved. in the new technology are perfectly divisible, they will 

beas efficient cn a small farm as or'l ã large farm, and furthermore, 

1t 1s likely that they can be afforded by the small as well as by the 

large fármer. The· 6haracteristics of a new technology that make tt ac

cessible to all farmers, regardiess of the size of the farm, will also 

perm1t the gains from modernization to be equitably distributed. Only 

the more inefficient farmers, the non-adopters, will fai! to plofit from 

modernization. 

14 A detailed study of the factors leading to the adoption of labor
saving technology in a labor-abundant economy is A. de Janvry, liA 
Socioeconomic Model of Induc..:ed Innovation for Argentine Agricultural 
Development, 11 Quarterlv Iourhal of Economics 87 (3) CAugust, 1973): 410-
435. 
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Adequacy to factor proportions (in a labor-surplus economy) and . 

neutrality to scale are general1y as sociated with the distinction between 

land-saving and labor-saving ~technologies. Land-saving technologies, 

the 11 green revolution 11 type, are the ones based on the use of chemical 

fertilizers, improved seeds, selective breeding, pesticides, etc. In 

countries with little uncultivated land suitable for agriculture, they are 

an efficient means of expanding productive capacity. Hence, in addition 
J 

to being highly divisible, land-saving technologies are also likely to 

increase rural labor requirements. Therefore, since land-savinq, tech-

nologies can raise both output and employment while aIs o being 

accessible even to small farmers, they are presumed to be potentially 

beneficiaI to rural poverty. 

Labor-saving technologies refer, basically, to mechanization. 15 

Their maln effect is to raise labor productivity. However, mechanizatioll 

can add far less to output than the lanà-saving injJuit:i dIIU IHdy ul~fJldl .. ;t:~ 

rural labor bcyond the absorption capacities of the non-agricultural 

sectors. In addition, since thce scope for divisibility of mechanical 

inputs 1s smaller ~han that of fertiiizers, improved seeds, and the like, 

mechanization is presumed to favor lar ge-scale enterprises to the 

detriment of small-scale ones. Therefole, in the context of surplus 

labor economies, labor-saving technologies are presumed to be p()~' 

tential1y detrimental to rural poverty. 

15l1Mechanization" is defined as any form of power used to assist 
or replace labor. It incll~des bullock- power, tractors, and any other 
type of implement used among with the trectors and bullocF.s. 
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This sharp distinction bp.tween land-saving and labor-sélving lech-

1 · . d . 16 no 0':l1e5 15 rawn Dy many economists. However, one can argue -::nat 

the distinction ls not as c1ear as lt seems and that lt rnay eve'1 be a 

way of dodging the real 1ssue of how technological innovations can 

affect rural poverty. 

Let us tackle first the question of neutrality to scale. It 1s one 

of the lessons of the failures of the Hgreen revolution" in Asia that 

land-saving innovations are not at all neutral to the scale of the rural 

enterprise. As J. E. Kocher reports, 

In practice as farm size increases, the proportion of 
farmers adopting the new technologies usually 
increases. Typically, only larger farms have the 
polítical power or sophisticated agricultural knowledge 
to secure financing (credlt) and with it the seeds, 
fertilizers, water pumps, and so on, whlch are often 
limited in supp1y. Small farrners are more likely to 
be 1eft out; tenant farmers may be forced off the 1and; 
small 1andowners may be bought out by the larger and 
wea1thier ones. 17 

The fact that lnputs associateã with the "green revolution" type of 

technology are perfectly divisible does not guarantee that their adoption 
. . 

will be invariant to the scale of production. First, not all farmers are 

likely to have access to some comp1ementary factors, such as credit, 

16 A recent survey of papers on this subject is presented by Gordon 
Gemmill and Carl Eicher, "The Economlcs of Farm Mechanization in 
Developing Countries ti (New York: Agricultura1 Development Council, 
Report no. 4 of the Research and Training Network, March, 1973). This 
paper was presented at the Conference on Research on Rural Employment 
Problems in Tropical Africa, Bellagio, Italy, October 23-27, 1972. 

17 James E. Kocher, Rural Develo ment Income Distribution and 
Fertility Decline (New York: The Population Council, 1973 , p. 23. 
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irrigation water, and suitable lend,' which are necessary for the adoption 

of the new technology. Second, smaUcr farrners just rnay not be able 

to afford the risk associated with the innovation. Unless there i5 a 

fairly elastic supply function of a11 the new inputs, including the afore-

mentioned complementary factors, and t.:nles s some kind of insurance 

against risk-failures is provided, srnall farrners are likely to be ex

éluded from adoption of the innovation. 18 

On the other hand, the sharp distinction between land-saving and 

labor-saving inputs underrates both lhe potential for divisibilit1' of 

mechanical inputs and their output-increasing potential. Clear1y,' 

through institutional developments like a producers I cooperative that 

would own the tractors and rnake them available to rnembers, or simply 

through the renting of tractor services from private or government firrns, 

access to this type of input could be greatly expanded. With respect 

to the output-increasing capability of rnechanical inputs, one should not 

forget that tractors can bring under cultivation new land areas that, 

18This is the conclusion of a series of studies on the subject. 
The most relevant of such studies inclucie: Bruce F. Johnston and John 
C OI//nie I /fThe Seed- Fertilizer Revolution and Labor Force Absorption, " 
American Economic Review 59 (3) (September, 1969): 569-582; Walter P. 
Falcon) "The Green Revolution: Generations of Problems, 11 American 
Iournalof Agriculturai Econornics 52 (5) (December, 1970): 698-710; 
Clifton R. Wharton, Ir., "The Green Revolutlon: Cornucopia or Pandora' s 
Box? 11 Foreign Affairs 47 (3) (April, 1969): 464-476; W. J. Stal~b and M. G. 
Elaze, "Induced Technologica1 Change in Developing Agriculture: Impli
cations for Income Distribution and Agricultural Development, " Iournal 
Developrnent Areas 8 (4) (July, 1974): 581-596; Yujiro Hayami and Robert 
W. Herdt, "Market Price Effects of Technological Change on Income 
Distrtbution in Semisubsistence Agriculture, 11 Arnerican Journal of Agri
cultural Economics 59 (2) (May, 1977): 245-256. 
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without the helo of mechanicnl !"low~r: cOtllrl not be prod'lctlve~ Perhaps 

most important. the tractor can make multiple cropping possible through 

faster sowing and harvesting operations ando in addition, can relieve 

peak-season labor shortages. Thu~. by expanding the agricultural 

sector's productive capacity, mechanization can also increase labor 

utilization requirements. 19 

The conclus1on one draws from this discussion is that. although 

the so-called land-saving innovations may have greater potential for the' 

economic promotion of even the less favored groups within the rural 

sector than do the labor- saving innovations'. the fundamental lssues do 

not l1e in the distinction between the two types of technology. Rather, 

the key issues are: (1) the equality of opportunities for adoption, and 

(2) the elimination of cbstacles to the equalization of factor prices to 

thcir opportunity costs. 

In the ccntext of an unregulated mark~t economy. it is inevitable . 
that the diffusion of innovations, of whatever kind, should be filtered 

to the farmers most favored by the initial distribution of wealth and 

income. Any innovation 1s thus prone to aggravate income inequalities. 

Therefore. in terms of the effects of modernization on rural poverty, 

the government can play a much larger role ln guiding the process of 

modernization than a discussion about appropriate types of technology 

19Gemmill and Eicher have suggested that the question of whether 
or not mechanization is labor-displacing is largely an empirical one. 
"Mechanization involves the substitution of capital for labor. but there 
may also be a counterbalancing increase in the demand for labor 
following mechanization due to increases in cultivated acreage and 
crop intensity. 11 Gemmill and Eicher, "The Economics of Farm Mechanl
zation in Developing Countries," P. 40. 
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would lead one to suspect. The next &ubsection continues the 

discussion with an analysis of market conditions and the process of 

diffusion of innovations. 

Market conditions 

Another important determinant of the effects of agricultural 

modernization on rural poverty is how the diffusion of innovations 

affects the profitability of rural enterprises. This point pertains to the 

basic question of what proportion of all farmers will eventualIy have 

access to the new methods of proàuction; or in other words, how the 

gains and losses ÍTom modernization willbe distributed among the 

agricultural producers. 

The under1ying assumption of the allalysis that follows 1s that the 

new technology lov· .. ers prcduction costs. Profits (and farmers I incomc) 

will then de~end on what happens to inputs and product prices as 
, 

diffusion of the new technology expanc;is. In thi~ respect, several as-

sumptions can be made. 

Cons~der first the case in which the supply of alI factors of pro

duction!s relatively elastic and output demand is relatively 1nelastic. 

Purther, assume a competitive market economy. Under these conditions, 

as new technology becomes available, farmers with greatest exposure 

to new ideas and least aversion to risk, and with e1ther an investable 

surplus or readyaccess to credtt, will adopt the new methods. The 

IISchumpeterian profits 11 which they realize will attract imitators. Output 

will expa~d, prlces will fall, and profit rates will decline. Those 

farmers that are at the margin, merely breaking even, will incur losses 
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unles s they follow th8 lead of the first ado!1ters. Wit:h f;:l1lin cr pri~pc:: 

providing strong inducement for adoption, diffusior. wi11 expand unti! 

profits from the innovation falI to zero. However, the proces s of 

innovation, unconstrained by the relatively elastic supply of "modern" 

inputs, will continue until only the least capable farmers or those 

with the greatest comparative disadvantage are 1eft out of the 

modernization processo 

In this case, the technology-promoted long-range decline in 

prices, combined with the abundant supply of resources, provides a 

major inducement for the adoption of new technology. This process, 

called the "agricultural treadmill, 11 is said to have played an important 

role in the modernization of American agriculture. 20 

If the assumption of relatively elastic supply fáctors 1s dropped, 

which is certai!11y a-more realistic situation in many LDC's, the results 

will be quite different. If the supply of, the /I modern 11 inputs is 

relatively ineldstic, diffusion will expand only until the cost-lowering 

effect of the new technology 1s offset by the rising input prices. 

Hence, the process of technological innovation will be cut short. 

F".J.rthermore, since the new long-range equilibrium price, determined 

20The concept of 11 agricultural treadmill" i5 taken from \"1. W. 
Cochcrane, Farm Prices: M h and Realit (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1958. See also G. Edward Schuh, "A Moderni
zacao da Agricultura Brasileira: uma Interpretacao, 11 in Claudio 
Roberto Contador I ed., Technoloqia e Desenvolvimento Agricola (Rio 
de Janeiro: IPEAlINPES, 1975): 7-45. 
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by the adopters I zero-profit equilibrium position, will be ar a lower 

. 21 
leveI, man~/ ncn-adoptc!'s ~~';~! b'? ~C'!'c~~ cut ':'! the !"!l=.!'keto 

Similar results can come from an alternative set of assumptionso 

Let us retõin the hypothesis of a relatively i.nelastic farm product 

demand curve, but assume that farmers fall into one of the three 

categories below o The first category will compr1se farmers w1th the 

easiest access to information and credit, or with an investable surplus, 

who will also be willing to run the risks of innovating. They w111 

probably be the largest farmers. The second cõtegory will comprise 

farmers who also have access to credito information, and soon, but 

whose position will not be as favorõble as' that of the first group. 

The third category of farmers, the most numerous, and probably made 

up of owners of smal! plots of land, wiU have access to hardly any of 

the things the first two groups can depend ono Under such conditions, 

21Yudelman, Butler, and Banerji, Technological Change in Agri
cu1ture and t:mployment, ppo 47-54 o A 1110re detailed discussion of 
the effects of relative input/output prices for the diffusion of in
novations is presented by Ruy Miller Paiva, 11 Modernizacao e Dualismo 
TecnologiC:o na Agricultura, 11 Pesquisa e Planejamento Economico 1 (2) 
(December, 1971): 171-234; William H. Nicholls, "Paiva e o Dualismo 
Tecnologico na Agricultura; Um Comentario, ti Pesquisa e Planejamento 
Economico 3 {I} (March, 1973): 15-5 O; G. Edward 8chuh, 11 Moderni
zacao e o Dualismo Tecnologico na Agricultura: Alguns Comentarios, ti 

Pesquisa e Planej amento Economico 3 (1) (March, 1973): 51- 93; Ruy 
M1l1er Paiva, 11 Modernizacao e Dualis mo Tecnologico na Agricultura: 
Uma Reformulacao," Pesquisa e Planajamento Economico 5 (1) (June, 
1975): 117-162. Empirical evidence for Asia is presented by Timmer 
and Falcon. These authors have shown that there 1s a strong positive 
association between the relative price of rice to fertiliz2r and the 
leveI of fertilizer use per hectare, in a study of nine countries 
including Japan, Burma, Thailand, Indonesia, Philippines, MaIaya, 
Taiwan, 8ri lanka, and 80uth Korea. C. P. Timmer and W. P. FaIcon, 
"The Political Economy of Rice Production and Trade in Asia, 11 in 
L. G. Reynolds, ed., Agriculture in Development Theory (New Haven: 
Yale University Press, 1975). 
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even if .the suppJyfunction of the "modern" inputs is fairlyelastic, the' 

majority of the farmers in the third group will most likely stay out of 

the modernization processo If they were formerly selling part of their 

produce in the market. they will fal! back into a purely subsistence 

agriculture as product prices fal! in the wak~ of the spread of the new 

technology. In any case. agricultural "modernization" willleave the 

poorer households no better ofi. 

It can be argued that diversification of agricultural production may 

avoid the adverse effects of price declines such as those resw.ting 

from the diffusion of innovations. But it does not necessarlly imply 

that any of the gains from technological change will accrue to small 

landholders. As Yudelman et a!. point out, 

•.. first, there must be alternc:.tive crops wh1ch can 
be grown on small holdings and which are not elose 
substitlltes in consllmption for the crops already being 
grcn.A.rn. Second, ignor=!'lce and a".rersicn to riek 0:1 thc 
parto of smôll-holders are equally deterrents to di
versification as theyare to technological change 
1tself. In fact, the spread of diversific.ation to sma~12 
holdings may be as limited as that of innovations. 

There is, however, a particular set of assumptions under which 

agricultural moderniiation can be beneficiaI even to the owners of very 

small farms. Such will be the case when, on the one hand, the 

product demand funct.1on is relatively elastic (the demand constraint 

la avoided) and, on the other hand J suitahle land 15 the only factor 

of production that is limited in supply. In this case, as outputs 

22 
Yl1delman. Butler. and Banerji, "Technical Change in Agriculture. " 

p. 52. 
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expands, following the spredd of modern technology, returns from in-

novations wHI not falI. The ensutng profits wiU be capitalized in land 

values, the only scarce resource. Hence, farmers who are unable or 

unwilling to adopt wUI just have to wait for land prices to rise high 

enough for them to seU their properties. How high land prices wiU 

rise depends on how the prospective land sellers perceive their own 

opportunities in other sectors. !f, for instance, the labor market is 

slack, they wiU wait untH land prices are sufficiently high for them to 

afford other assets 01" larger areas of less valued land elsewl1~re. 23 

The conclusion írom this anaIysis is that market conditions provide 

the mechanism through which the gains and losses irom modemization 

are distributed among producers and, one may also say, between pro-

ducers and consumers. If the initial distribution of resources is very 

uneven, only under very special conditions wiU agricultural moderni-

zõtiün result in benefits to most [êlHliefs. 

The severity of disruptions from modernization 

The two previous subsections attempt to show the conditions under 

which technological modernization of agricuIture can be either beneficiaI 

or detrirnental to a significant proportion of the poorer segme:nts of the 

rural population. It wiIl now be p<..'inted out that, even under some 

rather adverse conditions, disruptions of the agricultural sector wiH 

cause only temporary difficulties for the rural poor if they can all be 

reabsorbed into other sectors of the economy. That is to say, the ulti-

23Schuh, liA Modernizacao da Agricultura Brasileira, 11 P. 31. 
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mate effects of agriculturai modernization on rurai poverty depend upon , 

the extent to which the workers·, tenants t, and sméill farmers· djs

placement from agricultw'e is synchronized with their reabsorption by 

other sectors. This section analyzes the conditions determining, on 

the one hand, how disruptive the proces s of agricultural modernization 

C?an be, and on the other hand, the economy· s' capacity to absorb the 

II s hocks. 1I 

Three major factors determine the severity of disruption that can 

result from the process of agricultural modernization. They are: (1) the 

degree of modernization previously achieved, (2) the size of the popu

lation involved, and (3) the speed of the transformations. 

The degree of modernization previously achieved, obviously, de

termines the preparation for further transformations. In a traditional 

agricultural sodety. modernization of aCJ!'iculture can certai111~, be much 

more disruptive than in a society that has already undergone a certa in 

mea sure of structural transformation. 'By the same token, modernization 

of a densely populated region can involve far greater disruptions than 

a similar process in a sparsely populated region. 

Wherever a region stands with respect to the first two factors, 1t 

1s the speed of the transformations that becomes the key determinant 

cf how damaging the process can be. What matters is how the rate of 

labor displacement from agriculture compares to the rate of labor ab

sorption by the rest of the economy. 

As far as the speed of transformation is concerned, distinctions 

have to be made among technological innovations, transformations (of 
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, 
the productivd structure) ta sed on existing technology, and institutiona1 

transformations .. The diffúsion· of technological innovations is generally 

a relatively s10w processo At first, only a few farmers will adopt any 

new techno1ogy. Eventually other farmers who are 1ess receptive to new 

ideas will imitate, but only after a thorough evaluation of the profit

ability of the innovation. In addition, the process of communication of 

rtew ideas 1s essentiallya slow one. This is particular1y true when a 

well-Olganized extension program is absent. 

Much quicker, and also potentially more damaging ,. transfortrlations 

of the productive structure will result from. shifts in the combination of 

crops produced if only traditional production methods are involved. For 

instance, the substitution of beef cattle (which require little care) for 

mi1k cattle (a 1abor-intensive activity) can take place rather quickly and 

may involve the dispJacement of a substantial amount of labor. 

With regprd to institutional transformations, those that accompany 
I 

the process of techno1ogical modernization, either preceding it, as was 

the case with the "enc1osures" of common lands in Europc from the 
/ 

seventeenth to the nineteenth centuries, or following !t, as was the 

case with the replacement of sharecropping by capitalistic forms of 

employment contracts in Mississlppi in the 1940's and 1950's, are 

24 re1atively slow. But clearly, institutional changes do often take 

24The process of "enc1osures li of common lands 1s studied in 
detall by Karl Marx, Capital.! VoI. 3, The Process of Capitalist Pro
duction as a Whole, edited by Frederick Engels (New York: International 
Publishers Co., Inc., 1967), Chapter 45. See also Dudley Dillard, 
Economic Development of the North Atlantic Community (Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1967), Chapter 8. For the replacement 
of sharecropping in Mississippi, see Richard Day, "The Economics of 
Technological Change, " PP. 433-436. 



place regardless of technological modernization, as for instance when 

they result from a sudden change in ~egislation; in such cases, they 

take p1ace very qUick1y. 

The capacity of the economy to absorb the shock 

The existence of employment "outlets 1\ outside the agricultura1 

sector is one of the key determinants of the effects of modernization 

on rural poverty. As a rnatter of fact, this idea can be generalized to 

any kind of transformation in any sector of the economy. Certain1y, 

there is no shortage of historical exalT!ples of the importance (in terms 

of poverty relief) of employment "outlets" to which uprooted populations 

could flock in the wake of major transformations of traditional societies. 

The European colonies have certainly played a major role in 

absorbing the "E:xcess" popu1ation and, thus, in alleviating the highly 
"-

detrimental effects of the Industrial Revolution on the livinq conditions 

of the mass"es of the poor. 25 In the Unj~ed States, first the highly 

favorable Iand-population ratio, and later the urban-industrial demand 

for labor, made possible the accelerated development of agriculture 

without massive unemployment. In Brazil, too, the ample frontier has 

so far p1ayed a role in absorbing rural labor. 26 The harsh living 

conditions on the frontier, however, make one doubt how beneficiaI 

the "frontier outlet" has been for the Brazilian poor. 

25Theodore W. Schu1tz, "Reflections on Poverty Within Agrlculture, 11 

Journal of Pol1tical Economy 58 (1) (February, 1950): 1-15. 

26 
William H. Nicholls, "Agricultural Frontier in Modern Brazilian 

History: The State of Parana, 1920-1968," Revista Brasileira de 
Economia 24 (4) (October- December, 19(0): 64- 92. 
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In toda:/s less developed countries, as the rural-urban direction 

of the migration flows lndicates, the industrial-urban sector 1s 

expect~d to play the role of employment outlet for the displcced rural 

poor. In ~act, in most densely populated countries, as the agricultural 

secter ceases to be considered merelyas a reservoir for excess labor 

and becomes a more dynamic sector, there may be no alt2rnative for 

employment creation, short of Chinese-type models, except urba!1-

industrial expansion. 27 It is clear, then, that the capacity of the 

economy to absorb the "shocks" trom agricultural modernization is -
closely related to the relative size, rate of expansion, and type of 

development of its non-rural sectors. 

However, the rapid expansion of the urban- industrial sector, even 

if lt is based on labor-intensive technology, presents only one side of 

the story. For the economy to achieve high leveIs of employment, a 

ccrt~ln r:1cy::;:urc of l~bor rnobilitjt ie required. T,., t-hiC' rOC'T\o",~ rl1r:::o 1 .. .......... _ .. __ ~ __ '"" A _. __ 

education, including botI, formal and applied trainlng, and improvements 

. 28 
in labor market information system are of the utmost importance. 

Other Determinantsof Rural Poverty 

The previous section has examined fac'i:ors that can determine how 

agricultural modernization may affect living conditions of the poorest 

27 A brief description of the "Chinese model" of agricultural organi
zation is presented by the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Agricultural Employment -in Developing Countries, Agri
culturalPlanning Studles no. 16 (Rome: F.A.)., 1973}: 34-35. 

28 
For more detalIs, see the subsequent section entitled "Education 

and Rural Poverty ... 
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segments of the rural population. l'he analysls emphasizes the employ

ment ànd lncome distribution aspects of the problem. 

In th1.s section, the analysis focuses on a few structural factors 

that, presumably, are of major significance in explain~ng interregional 

disparities in povefty leveIs. These factors' are the structure of land 

ownership, rural education, demographic conditions, and the presence 

of a sizeable urban-industrial sector. The significance of each of 

these factors with respect to rural poverty is examined in its own right, 

so to speak, independently of modernization. 

The Structure of Land Ownership 

In the context of an unregulated market economy, it was already 

seen how an initial1y uneven distribution of resources (essentially 

land) tends to exacerbate original inequalities in the distribution of 

income as agriculture modernizes. The relationship between the 

structure of land ownership and three major aspects of the rural poverty' 

problem will now be examined. The analysis includes: {I} investments 

in social, infrastructure, particularly rural education; (2) absorption of 

rural labor; and(3) the expansion of the domestic market. In the 

discussion of each of these three topics I two rather extreme situations 

are compared. They are, on the one hand, a system of owner-operated, 

fami1y-size farms ~nd uniformly distributed land, and on the other 

hand, e1ther a landlord-tenant system ar one in wh1ch land 1s dis

tributed between a few very large holdings and a large number of very 
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. sinall holdinqs (the latifundium-·minifundium complex). 29 

Land conc~ntration and investments in social infrastructure 

One of th~ most detrimental aspects of em agricultural system 

characterized by a highly concentrated· distribution of land is that it 

is probably not conducive to investments in social overhead. Rural 

education, in particular, is likely to be a low priority investment item. 

In support of this argument, two hypotheses have been advanced. 

According to the first hypothesis, landlords, as Professor Nichºl1s 

says, "have a strong interest in cheap labor and dear land. ,,30 

Hence, ~o reduce labor mobilityand to assure themselves of an 

abundant supply of cheap labor, the simplest and probably the most 

effective thing landlords can do, in an oligarchic society, 1s not to 

invest (or not to press for public investments) in rural education. 

This ~itUdUUH ::SLCiüuS in shãrp contrast to th.:lt of .:ln opcr-. zcciety 

characterized by fami1y-size owner-operated farms. Once they realize 

the advantages to them3elves of investment in public health and edu

cation, not only will they be willing to be taxed for these purposes, 

but they·will make it a high priority social objective. 31 

29A more comprehensive, although not detailed, discussion of the 
,relationship between the structure of land owriership and poverty is 
PI:esented by John K. Galbraith, The Age of Uncertainty (Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1977), Chapter 10. 

30Nicholls, IIAn Agricultural Surplus,...1I p. 16. 

3111:,ld. 
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Discussing the effectiveness of the contribution of an agricultura I 

surplus to the general €conomic growth in a system of owner-operators 

vis-a-vis a system of landlords and tenants, Professor Nicholls makes 

the following statements: 

.•. if the worker class (which coincides with owner
operators) is equally cognizant of the advantages to 
itself of public outlays for the general welfare, it 
may be quite willing to pay the necessary taxes if 
the government is responsive to its wishes. rt is 
possible, howe'/er, that the landed oligarchy ... will 
dominate the political processo If 50, the landlords 
as politicians will be happy to tax away part of the 
initial agricultura! surplus enjoyed by the worker 
class. But they will probably direct the resulting 
public revenues !argely toward those types of social 
overhead which primari1y benefit the landowner and 
toward subsidies for the establ1shment of importing 
firms, agricultura! trading and processing enterprises, 
and banks which they themselves dominate. They will 
probably see l1ttle advantage to themselves in public 
investments in the education of the masses of workers. 

In the following par~graph he continues, 

• .• the !andlord class ••. will rarely be wll11ng to 
tax itself in order to support such public services 
as education and agricu!tural extension. Hence social 
overhead investments are likely to lag ·far behind the 
leveIs which a democratic society dominate~~y agri
cultura! freeholders will be able to achieve. 

The second hypothesis that has been advanced to explain why 

agricultural systems which emerge from highly concentrated structures 

of land distribution are not conducive to the promotion of rural edu-

cation can be stated as follOW' 5 : !f, on the one hand, landlords are 

not interested in the education of rural children, on the other hand, 

neither are the poor tenants and very small landowners. 

32Ibid., p. 17. 
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The very poor p~asant, 1t is argued, would not care for even a 

IIfree ll education for the following reasons: first, the economic value 

of children's education, as they perceive it, is very low. Second, 

even 1f education were perceived as a valuable fnvestment, the 

peasants would not be able to afford it. De Janvry and Garramon put 

t~e problem in the following way: 

With increasing poverty, these costs [rearing, 
feeding and educating children] have ";0 be cut 
Since children are used for menial and physical 
tasks, in a traditional and routine environment, the 
returns from education are extremely low and quickly 
fall below cost. Even with free schooling, the cost 
of education is h igh, since ft equals the foregone 
value of a child I s contribution to production. Even 
when education is compulsory, large numbers of 
children in the subsistence sector do not attend 
school and remain illiterate, again as a result of 
strictly rational individual economic behavior by 
parents. 33 

Putting it differently~ the state of poverty, which emerges as a 

consequence ·of .the highly concentrated distribution of land, is itself 

an lmportant cause of the lack of 1nvestments in the physical and 

intellectual development of wral children. 

Land concentration and absorption of rural labor 

One of the most dcbated and tested hypotheses in the literature 

on land reform 15 the 1nefficiency, in the stat1c sense, of very large 
34 . 

farms. Evldence from these stud1es suggests that the large land-

33Ala1n de Janvryand Carlos Garramon, "The Dynam1cs of Rural 
Poverty in Latin America, 11 The Iournal of Peasant Stud1es 4 (3) (April, 
1977): 206-216. The quotation is from p. 214. 

34 William R. Cline, Economic Conseguences of Land Reform in 
Brazil (Arnsterdam: NÓrth-Holland Publishing Company, 1970); 
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35 
holdings use land far l,=-,~s !~t~!:SiV.c>!~T than sm?ller sized holdings. 

Hence, to the extent that labor is complementary to land, it will also 

be relatively underutilized by the very large farms. 

Another factor explaining the relatively low absorption of labor 

by the large farms, as compared to ~maller ones, 1s the monopsony 

power which they hold over labor. W. Cline has suggested that "by 

monopolizing all land in a given region, [a sP'lall number of] large 

farms can deny labor the opportunity of alternaUve work. ,,36 This 1s 

particularly true if we consider that the cost of migration over long 

distances may be relatively high. If this is the case, standard 

monopsony theory teUs us that employment will be lower than it would 

be in the case of a perfectly competitive labor market. 37 

Finally, it is also argued that large farms are more likely to adopt 

capital intensive tec~nnologies thdIl ::SIrlé:!.l1 unes. On the one hand, the 

cost of capital inay be lower to the large than to the small farm, and 

M. L. Bachman and R. P. Christensen. "The Economics of Farm Size. 11 in 
H. M. Southworth and B. F. Johnston. eds., Agricultural Development and 
Econornic Growth (Ithaca: Cornell liniversity Press, 1967): 243,-257; 
Philip M. Raup. "Land Reform and Agricultural Development, 11 in South
worth and Johnston, PP. 267-3~4; and Peter Dorner. Land Reform and 
Economic Develo;?ment (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin 
Books Ltd., 1972). 

35 Evidellce from êi recent study on the subject is presented hy 
Krlshna BharadwaJ. Production Conditions in Indian Agriculture: A Studv 
Based on Farm Management Surveys, Occasional Paper no. 33, Depart
ment of Applied Economics, University of Cambridge (London: 
Cambridge University Press, 1974), Chapters 2 and 7. 

36Cline , Economic Conseguences of Land Reform, p. 38. 

37Ibid., PP. 38-41. 
• 
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on the other hand, because of indivisibilities, mechanization may be 

economicâlly feasitk o •• !y fú: the :üther 1.:.rge enterprls~s. Thcse 

reasons, together with dlseconomies of scale in managing a larger 

labor force, can cause a system of large landholdings to absorb much 

less labor than a system based on small farms. 38 

Land concentration and exp2nsion of the domestic market 

Concentration. of land, the single most important asset in a tra-

ditional agricultural sector, i5 tantamount to concentratlon of income. 

In an economy with a relatively large, if not predominant, agric-altural 

sector, concentration of the agricultural income may, by itself, imply 

concentration of the national income which, in turn, may have a major 

influenee in shaping the development of the eeonomy. First, a high 

income eoneentration 1s certa1n to limit the slze of the domestic market. 

Thus, 1t may delay the start or retard the growth of an industrial seetor. 

Second, it will shape both the pattern of demand and the productive 

39 structure of the eeonomy. 

In an eeonomy characterized by high coneentration of ineome, the 

market for industrial produets is likely to be small. The low income 

classes, eOr:1prising the large majority of the population, will spend a 

signifieantly high proportton of their budget on basie necessity eom-

modities, mostly of agricultural origino On the other hand, the few rich 

38 Dorner, Land Reform and Eeonomic Developrnent, Chapter 4. 

39Celso Furtado, Analise do Modelo Brasileiro, seeond part atio 
de Janeiro: Editora Civll1zacao Brazileira S. A., 1972). 
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people will have a high demand for conspicuous consumption. mostly 

of imported goods. Under these conditions, investment opportunities 

on domestic industrial enterpríses wi11 be limited. Only the foreign 

sector of the economy (mining, plantations, etc.) is likely to attract a 

significant amount of investments. However I such in\lestments wiU 

probably have very little "leakage effects" on the rest of the economy, 

i. e., they will have little impact on the grovvth of complementary 

industfies or on the broadening of the domestic market. Obviously, 

the possibility for development of the non-agricultural sectors wil! then 

be quite a limited one. 40 

Education and Rural Poverty 

The discussion which follows tocuses on just a few aspects of the 

relationship between eàucation and rural poverty. It includes agruments 

value of edu'cation, and also of the effects of on-the-job training on 

labor productivity. The discussion leads to the conclusion that, as far 

as rural poverty is concerned, one vf the most important functions of 

education 1s to increase the mQbility of rural labor. 

The human câpital theory explains the higher income earning 

capacity of the more educated person in terms of the prodü.ction value 

of educational activities. In the agricultural sector, for the farmer, 

40 Nicholls, "An Agricultura1 Surplus, " pp. 18-19; Everett E. Hagen, 
The Economics of DeveloEment (Homewood: I11. : Richard D. Irwin, 
1968). 



education i:; presumed to perform the functions (1) O! improvinlJ his 

managerial abiHty, (2) of improving his capacity to interpret and 

evaluõce .~nformation, and (3) of making him aware of the value of 

know lêdçe. For the worker, education is supposed to "increase the 

quality of the labor input component of the human factor. ,,41 In 

48 

summary, education is presumed to play an important role in promoting 

the development of the rural sector by increasing farming efficiency 

and facilitating the diffusion of innovations. 42 

The "productivity effect" of education on the worker's performance 

is downplayed by supporters of the on-the-job training hypothesis of 

the value of education. "Generalized education may influence the 

potential productivity, but actual productivity depends on on-the-job 

experience. ,,43 Except for the performance of higr.ly qualiHeà jobs, 

the comparative advàntage of a person with a Íew years of formal eàu-

cation over an illiterate one, in performing most functions in industry 

and farming, will disappear in the very short run. Hence, th~ "production 

value" of education cannot be a factor explaining income leveI dis-

parities among individuaIs with different leveIs of formal· training. 

What explains the observed positive associaticn between an indi-

vidual 's €'ducational leveI and his income, the 11 screening device ll theory 

41 
Patrick, "Education and Agricultural Development. 11 p. 73. 

42 
Th€'odore Schultz, The Economic Value of Education (New York: 

Columbia University Press, 1963); Gary S. Becher. "Inve~tment in Human 
Capital: .. \ Thecretical Analysis, 11 Iournal of Political Economy 70 (2) 
(Octcber, 1962): 9-49. 

43Gian S. Sahota, IITheories of Personal Income Distribution: A 
Survey" ('t":lpublished paper, Economics Department, Vanderbilt Univereity, 
1977), P. 2"'. 



suggests, are institutional fc:.etors. As. G. S. Sahota puts it, 

. •. aeeording to these theorles. edueation serves 
merelyas a "signalling devic'e" for prospeetive 
employers. a me:e "filer" that identifies persons 
with pertiner.t attributes; edueational institutions 
provide inforr.1ation to alI buyers and sellers of 
labor by II serec::ing 11 persons and those who are 
labeled "more produetive" (by virtue of having 
superior "eredentials ") get higher wages ..• ; and 
sehools serve primarily as selection and "certi
fication" agencies .... 114 

Be that as lt may, a more educated person will have a broader 

49 

range of employment opportunities openeà to him than will a less edu-

cated person. At least one can conclude this much frem the theory 

of the "screening device." On the other hand, as the human capital 

theory has it, a more educated person, through his greater access to 

information, will have increased awareness of his cmployment op-

portunities than will a less educated pei'son. Awareness of 

possibilities combined 'Nith c wider fcnge of opportur.ities obviously 

means greatér job mobility. Byenhancing the rural workers I mobility, 

education can greatly contribute to the . efficiency, of the labor market. 

This means both a step towards the equalization of labor income 

throughout the agricultural sector and an increase j.n the leveI of em-

ployment. The opposite situation, that is, the denial of edtlcation to 

44Sahota, "Theories of Personal Income Distr!bution," pp. 26-27. 
In the text, Professor Sahota quotes the following authors: Michael 
Spence, "Job Market Signalling, ti Quarterly Tournal of Economics 87 
(3) (Augest, 1973): 355-374; Kenneth J. Arrow, IIHigher Education as a 
Filter," Iournal of Public Economics 2 (3) (fuly, 1973): 193-216; Joseph 
F. Stiglitz, 11 Education and Inequality," The Annals of the American 
Academy of Social Sciences 409 (September, 19'13): 135-145; and J. F. 
Stiglitz, "The Theory of I Screening I Education and the Distribution of 
Incorne." American Economic Review 65 (3) aune, 1975): 283-300. 



rural workers, would mean greater monopsony control over the labor force 

(as a result of lower labor mobility). 

Demographic Conditions and Rural Poverty 

In the restricted context of this paper. by demographic conditions 

it is meant (1) the demogra phic density, i. e. • the s ize of the popu-

lation relative to that of other productive resources, particuIarly land; 

(2) the rate of population grovvth, and (3) the age structure of the popu

lation (the etarian pyramid). The paragraphs that follow examine how 

eaeh of these indicators relates to interregional disparities in poverty 

leveIs. 

Demographic density 

Demographíe densi ty 1s a mcasure' of the population pressure on 

available reSOUfCPS.' Tn t3 ~trict sense, its relation to POverty pertains 

to the amount of food that will be available either as a "surplus 11 for 

reinvestment or simply for the satisfac~ion of basie needs. In a broader 

sense. the reIationship between population size, job availability, and 

employment, or for that matter, the relationship bet"ween populatio:1 

size and availability of any commodity (in a "limits to growth" type of 

approach), can certainly matter in terms of poverty.45 

However important. there i5 a basic difficulty in establishing a 

relationship between size of the population, either in absolute terms 

or in relation to resources, and availabillty of goods. The difticu1ty 

45Donella H. Meadows,~., The Llmits to Growth. a report 
for the Club of Rome-'s project on the predicament of mankind (New 
York: Universe Books, 1972). 
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lies in the fact that such a relationship is not independent of eithH 

the state of technology or the institutional forms of social organi·

zation. 4 6 The interrelationship among these variables precludes any 

attempt to speak objectively of an "ideal" population size, under-

population. or redundar..t population. 

In quite general terms, for a constant technology and for given 

forms. of organizction of production, a U- shaped relationship can 

probably be derived between population s ize and poverty. This con

c1usion can be draWIl trom the aforementioned paper byW. H. N~holls. 

"An 'Agricultural Surplus I as a Factor in Economic Development. 11 On 

the other hand, it is aS5umed that the s1ze of the population 1s 

linearly related to food requirements. On the other hand, it i5 assumed 

that. for g1ven quantities of the other factors of production and a well-

behaved neoclassical production function, the size of the population 

(labor force) determines the amount of the food output that will be 

available in a closed economy. Under these as 5umptions, the range 

of population sizes in the increêlsing returns to labor section of the pro-

ductionfunction could be considered an "insufficient" population. In thi5 

range, per capita availability of food will increase as population rises. 

"Ideal" popu lation size could be defined as that size of population 

that maximizes the difference between food production and food require-

46Esther Boserup, The Conditions of Agricultural Growth: The 
Economics of Agrarian Change Under Population Pressure (Chicago: 
Aldine Publishing Company, 1965), Chapter 9. 
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ments. And "overpopulation" could be any population size greater than 

the one compatible w ith a "fully fed 11 d!et. 4 7 

The ratio of population to land is an important determinant of a 

comrrj~l.nity' s averU.ç;e income leveI. Under conditions of sparse popu-

lation, there is simpl:i no incentive for adortion of other than primitive 

technology. The reasons as Esther Boserup puts it, are the Íollowing: 

In typical cases, a small population can obtain its 
food by a much smaller input of labour if, instead 
of crowding together on a part of the territory, they 
spread widely, with e n average population density of 
one family or two per square kilometer. Such a 
scattered population may be in contact with 
neigh!Joring peoples with other methods of cultivation 
and much higher cultural leveIs and ma y from them 
receive better axes and hoes than they can make 
themselves, but it is unlikely that they would emulate 
their agricultural r.1ethocls. since this would usually 
entail an irnmediate reduction of output per man-hour. 
They"\voulrl be forced to work harrler in order to 
obtain advantages which to them would not appear as 
PE'cE'sserily c'-=,!"mE'cted with a ch~n0e in their system 
r..f f,...\f""n n""l""\ri,,'-'+;r~1""'\ Tt- +hllC" ::.lT"\no::u"·c +h"::!+ =:t """r\T"\11 _ _ .... _-- E"" __ ..... _ ... ã._... • . . ..'" ,.,. ..... _- -r"J:-'-_. - "' ..... '""-4_ ~ r-r-

lation which is s:-r,all in relation to the territory it 
commands cêlnnot, owing to this very smallness, get 48 
into a process Df economic and culturê!-l development. 

Under conditions of adense population, a given technology. and 

a fixed social organization. too dense R population ca n mean in-

sufficient jobs and insufficient goods. However, the concentration of 

people in a certcin area is likely to create conditions for the division 

6f labor (due to the larger market) I the adoption of new technology I 

and economic growth. What makes the distinction between a densely 

populated country and a country with a "favorable" ratio of population 

47 Nicholls, "Ar. Agricultural Surplus, " PP. 2-5. 

48BoseruP, The Conditions of Agricultural Growth, pp. 72-7.3. 
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to resources relevant is the fact that it is probably more difficult, in 

terms of the social costs involved, to make output grow faster in the 

former than in the latter. In densely populated countries, productivity 

increases require major adaptations of the (imported) technology as 

W~ll as institutional adaptations if major social problems are to be 

avoided. When the required poJicies are' not forthcoming (or are not 

politically ,feasible), population density can be expected to have a high 

correlation with poverty.49 

The rate of population growth 

To a certain extent, it 15 easier to speak objectively of the 

relationship be"tween rate of population growth and poverty than it 15 

to speak of the relationsh1p between population size and poverty. For 

population sizes greàter than those in the "underpopulation:; range, 

the faster the úüe of demographic expansion, the higher the pressure 

on resources and, therefore, the pressure for both technological change 

and adaptation of the institutional forms of social organization. 50 - In 

additicn, the need for a higher rate of economic growth will be 

greater. More savings for the sake of capital accumulation will be 

49!Uggins has referred to the problems of promoting grcwth in the 
context of densely populated regions as the problem of "too many 
peasants. /I Higgins is essentially concerned with the restrictions on 
the range of technologies that are adequate to densely populated areas 
if mass unemployment is to be avoided. See Higgins, "The Cityand 
Economic Development," pp. 136-137, and also William C. Thiesen
husen, "Population Growth and Agricultural Employment in Latin America, 
with some U. S. Comparisons," American ournal of A icultural 
Economics 51 (4) CNoyembers 196'9 : 735-752. 

50 ' . 
The relationship between resources and population growth is the 

ess~;nce of the elas sical thought which is synthesized in the Malthusian 



available for CUITent consumption. Rapid transformations in the society 

and the e:;onomy w.i 11 be required. First, the population cannot be 

allowed to grow faster than output, and second, the social structure 

must be adapted to new demographic conditlons. 

A rapidly growing populatiún gives a sense of urgency to economic 

growth at the same time that it constrains the range of policy 

alternatives that are co!'npatible with equity objectives. 51 In addition, 

redistributive policies which wou1d be required to accommodate the 

growing population, even ]f they do not red'.lce growth prospects, are 

politicaÚy difficult to ·;mplement. 52 

view. For a more detailed analysis of the prob1em, see Harvey Leiben
steln, "The Impact of Population Growth on Econom:c Vv-elfare--Non
traditional elements, 11 in Rapid Population Growth: Conseguences and 
Policy I!1101!f-Çltions, \loL fi. (tsaltirr.ore, IVld.: <Toe Jonns t10pkms .press, 
1971): 171-198. For an analysis of tqe relationship between insti
tutional forms of social oI9anizatton and popu1ation grO'Nth, see Bo'Serup, 
The Conditions of Agricultural Growth, Chapters 5, 6 and 8. 

SlFor example, the most advanced, capital intensive technology 
that 1s associated with a demand profile based on high income elas
ticity products ("1uxury goods ") 1s the one most likely to maximize the 
rate of economic growth. The problem is that policies aimed at the 
maximization of growth rates are also likely to le;:ld to greater concen
tration of income and greater structural unemployment. See Franklyn 
Lisk, IIConventional Development Strategie::. and Basic-Needs Pulfillment: 
A Reassessment of ObjE:ctives and Policies," International Labour 
Rev1ew 115 (2) (March-April, 1977): 175-191; Frances Stewart and Paul 
Streeten, "Conflicts Between Output and Employment Objecti.ves in 
Developing Countries,1I Oxford Economic Papers 23 (2) (fuly, 1971): 
145-168; and Dudley Seers, "The New Meaning of Development, " 
International Development Review 19 (3) (1977): 1-7. 

52 por a discussion of the politics of redistribution, see C. L. G. 
BeU. ti The Political Framework, 1/ in Hollis Cherery et aI., eds .• 
Redistribution With Growth (London: Oxford University Press, 1974): 



55 

A more apparent eflcet of populdtion growth on poverty stems from 

the faet that whHe the poorer classes tend to 1ncrease their numbers 

faster than the othcr income classes. theyare also disadvantaged in 

terms of conditions for economic dscension. Henee. lt is likely that 

the faster the population grows. thc larger the proportion of the popu-

lation.in the lower classes will be. 

The age structure of the population 

The age structurc of the population and how it ehanges has 

important consequences for the economic development of a eommunity. 

Hcr .... lever, the relationship between age structure of the population and 

ineome level is a rather complex one. That 1s, the distinction between 

causes and effC:.C'~$ cannot be made easily. A detailed investigation 

of the subject 15 beyond the scope of this study. Therefore, this 

discussion omits !-he factors t1'lat can cause a communii:y to have ::3. 

high dependeney· ratio and examines only how the dependeney ratio 

afreets a eommunityls average in come level and 1ts prospects for eeo-

nomic growth. In this respect. the relationship between the two 

variables is straightforward. The higher the proportion of the farm 

population that e~n contribute to production, the more fully the produetive 

potential of existing resources 15 likely to be explo1ted, and ceter!..§. 

paribus, the higher the average income leveI will be. 53 In addition, age 

Chapter ET. It must be pointed out that if redistributive policies can 
be implemented, they may constitute an effeetive way to reduce the rate 
of grovlth of the rural} population. On th1s question. see Kocker, 
Rural Developrnent 1 Ineame DistributionJ and Fertility Declin"=. Chapter 4. 

53Schultz. "Reflect~ons on Poverty Within Agriculture ... Pp. 11-12. 
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structure 1s one of the determ1nants of a society's propensity to 

54 save. An age structure characterized by a high dependency ratio will 
~ 

lead to a low savings ratio and thus to low rates of capital formation 

and economic growth. 

The Urban-Industrial Hypothesis 

The expansion of the urban-industrial sector has been singled out 

by T. Schultz as the major source of long-range interregional dif

ferences in poverty leveIs, which he defines i~ terms of living ~tandardij. 

"The U. S. economy," he states,. "has deveIoped in such a wayas to 

give some farm land a comparative advantage over other land in 

potential adjustments to economic progresso ,,55 Tha communities that 

were favorably located with respect to the centers of economic progress 

could benefit from the growth of the economy, while those which were 

unfãvorãbly locateu (;üuld uuL. A YdP uelween stanàaràs oÍ iiving in 

the . two types of communities then emerged and kept expanding. 

The centers of growth are identified by Professor Schultz as the 

areas of major urb~n-industrial development. Near these centers, he 

states, "efficiencyand capacitlr of entryand exodus of resources that 
'. 

can be transferred, specially the human agent, " will be greatly im-

proved. 56 In other words, it is the increased efficiency in the labor, 

54A• Ando and F. Modigliani, "The 'Life Cycle' Hypothesis .of 
Saving: Aggregate Implications and Tests, " American Economic Review 
S3 (1) (March, 1963): 55-84. 

55 Schultz, "Reflections on Poverty, .. p. 6. 

56Ibid _. 
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capital, and product markets facing agriculture, which results irom the 

expansion of the urban- industrial secto., that explains the higher rate 

of income growth in the areas favorably located with respect to the 

centers of growth. 

The regions with a head-start in econom!c progress w~ll then 

benefit trom the externalities of the initial expansion in output and 

r:jrow at faster rates than the unfavorably located regions. However, 

for the interregional income disparities to persist, the existence of 

impediments to factor movements (migration) 1s necessaty. Witf1' respect 

to impediments to factor movements, Schultz suggests that cultural dif-

ferences between communities at different leveIs of development will 

serve as barriers to interregional migration. 

Schultz raises the hypothesis that the uneven pattern of economic 

progress itself wlll increase cultural dUferences between communities, 

His analysis is based 

••• on the assumption that wants are not given and 
constant but that they are the

O 

result of' cultural 
developments which are not independent of in
dustrialization. One may view the changes fn wants 
that emerge as industriõlization proceeds as a move
ment away irom pre-industrial patterns of wants 
toward new I more dominant industrial-urban patterns 
and that the differences are the result of lags in 
this adjustment.... The cultural factors that isolate 
the backward communityand press upon it the 
relatively "inferior" wants opera te as cultural im
pediments and, as such, impedefactor-price equi
lization. 57 

However, Schultz concedes that it is a problem for sociologists "to 

58 isolate and identify the nature of these impediments." 

5 7 Ibid., p. 14, footnote 24. 58Ibid., p. 15. 



58 

Although cultural differences between communities may, to some 

extent, restrict mtgration flows, one can certainly ask whether economic 

impediments may not constitute much larger obstac1es to migration than 

sociological factors. Consider the IIKeynesian Problem ll of downward 

price rigidity. If there is a floor on wages, no matter how serious 

unemployment is, there is no way to expand employment opportunities 

except through increase in investment, i. e •• further economic growth. 

\Vage rigidity restricts the number of jobs. It also implies tha.workers 

compete for jobs, not for wages. Under such condit1ons, it is the 

shortage of employment opportunities in the more developed regions 

that operate as impediments to migration. Wage rigidity also impedes 

59 factor price equalization. 

Socioeconorr.ic Policies and Rural Poverty 

The seriousness of the povertY prob!clTi that has become entrenched 

in the Brazilian rural sector can somehow be related to the country's 

economic development strategies and particularly to its agricultural 

policies. The economic policies that have been pursued in Brazil since 

59The underlying hypothesis to this arguinent is that workers com
pete for jobs, not for wages. For a detaHed analysis. see I.ester C. 
Thurow, Poverty and Discrimination Washington, D. C. : The Brookings 
Institution, 1969), p. 290. Quoted trom Sahota, IITheories of Personal 
Income Distributions." p. 27. A more e laborate theory of the determi
nants of rural-to-urban migration is found in J. Harris and M. Todaro, 
11 Migration. Unemployment and Development: A Two Sector Analysis. 11 

American Economic Review 60 (1) (March, 1970): 126-142. Theyargue 
that in addition to the rural-urban income differential, the probability of 
finding urban jobs is a key determinant of the intensity of migration 
flows. 



the beginning of the post-war period have consistently emphasized 

growth objectives at the expense of both equity and employment ob-

jectives. Under1ying this approaeh to economic development 1s the 

apparent belief that the promotion of fast economic growth is the 

quiekest way to achieve better living eonditions for societyas a 

whole. 60 

To achieve high rates of eeonomic growth, an extensive program 

59 

of import substitution industrialization was first adopted. Agrieulture, 

in view of the low income elasticity of demand for its products, was 

not considered a dynamic growth sector. As a result, it was given 

only a subsidiary role of 11 support sector" to industria lization. Later, 

as the rhythm of economic expansion started to slow down around the 

mid-1960's, and possibilities for further import substitutions were 

believed to have been exhausted, development strutegies turned te 

export promotion of both industrial and agricultural products. AlI along, 

to eorreet the distortions in the distribution of itlcome which had 

existed for a long time and were probably becoming more apparent, 

60 A detailed review of Brazilian economic policies in the post-war 
period is presented by Dale W. Adi':ims et a!., Farm Growth ii1 Brazil 
(Columbus, Ohio: Department of Agricultural Economi.cs and Rural 
Soeiology, The Ohio State University. June, 1975), Chapter 2. Other 
relevant materiaIs include: Werner Baer, Industriél.1ization and Economic 
Development in Brazil (Homewood, 111.: Richard D. Irwin, Inc., 1965); 
J. Bergsman, Brazil: Industrialization and Trade Policies (London: 
Oxford University Press. 1970); H. J. Rosenbaum and G. Tyler, eds •• 
Contem orar Brazil: Issues in Economie and Political Devevelo ment 
(New York: Praeger Publishers. 1972 ; R. Roett, ed., Brazil in the 
Sixties (Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press, 1972); Wilson 
Suziga!l, "Industrialization and Eeonomic Theory in Historie Perspeetive." 
in Fernando Resende. ed., Brazilian Economic Studies no. 2 (RiO de 
Janeiro: IPEAlINPES, 1976): 5-34. 
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heavy reliarce was put on social legislation. ' Minirnurn wage, employrnent 

security laws, and a social secur1ty systern were enacted even before 

the ir.à.ustrialization spur had begun. "Social legislation" was con-

sider,:-:d a subs-titute for reforms of the economic structure, where the 

roots of the poverty problem la.y. 

The paragraphs that follow briefly describe the most important 

characteristics of Brazilian econornic developrnent stratE>gies. This 

presentation is meant to be an introduction to a more specific discussion 

of agricultural policies and their effect on rural poverty. 

Econornic development strõtegies 

Until at least the first half of the decade, import substitution 

industrialization had constitutcd the rnain pillar of Brazilian development 

policy. Through import substitution, a productive btructure was created 

'" in the country that was both capital intensive and intended to produce 

the types of goods (forlilerly irnported ones) that only the higher iricome 

classes could afford. As a result, the structure of the economy, 1. e. , 

the pattern of dernand and the productive str1lcture, thõt carne into 

existence was one that was neither conducive to "adequate" employment 

creation, nor geared to the socioeconornic promotion of the poor. 61 

To compound the problems, the financing mechanisrns supporting the 

industriaUzation program and related investments in phystcal infra-

structure were not· of the type that would be !ikely to contribute to , 

61 Nicholas Georgescu-Roegen, "O Estrangulamento-Inflacao 
Estrutural e o Crescimento Economico, " Revista Brasileira de Economia 
22 (1) (MarC":h, 1962): 5-14; Samuel A. Morley and Jeffrey G. Williamson, 
"Demand, Distribution, and Employment: The Case of Brazil," 
Econornic Developrnent nnd Cultural Change 23 (1) (Oc...tober, 1974): 33-60. 
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greater equity in the distribution oÍ income. Too much reliance was put 

on both inflation and indirect taxes, the burden of which feU dispro-

62 portionately on the lower income classes. 

The social legislation that had cxisted even before the last big 

spurt of industrialization had begun, or that was enacted during the 

period in reference, was also, to a certain extent, detrimental to the 

working c1ass. Its major effect was to reduce the number of employ-

ment opportunities that othen.\'ise might have been created. Mandatory 

minimum wages, provisions Íor job security, and in particular, ~ 

pension and retirement fund that was partially financed by a payroll 

tax alI added great.ty to the cost of labor. 63 In addition, significant 

subsidies, through both subsidized financing and preferential exchange 

rates, substantially lowered the relative cost of capital. 64 

Since the mid-1960 's, Brazil's tIevelopment strategy has changed 

noticeably. To be sure .. the import-substitution program has been 

expanded to include both intermediary and capital goods. However, 

primari1y in view of the fact that import substitution alone has not 

done much to relieve foreign exchange constraints, and also because 

62Gian S. Sahota .. "The Distributlon of Tax Burden in Brazil, 11 
Vanderbilt University 1963. (Mimeo). Appendix A. 

63 Edmar Bacha, 110 Subemprego, o Custo Social da Mao de Obra 
e a Estrategia Brcsileira de Crescimento," Revista Brasileira de 
Economiq, 26 (1) (January/March, 1972): 105-116; Milton da Mata and 
E. Bacha, "Emprego e Salarios na Industria de '!'ransformacao 1949/ 
1969,11 Pesquisa e Planejamento Economico 3 (2) (Junho, 1973): 231-
249. 

64 N• Leff, The Capital Goods Sector in Brazilian Economic 
Growth, 1929-1964 (Cambridge: Harvard University Press, 1968); W. 
Baer.. Industrialization and Econom1c Development in Brazi!. 
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of the apparent belief that the relatively small size of the domestic 

market wOwld restrair. industrial growth,· emphasis has been shifted from 

importo substitution to export promotion. The new policy has affected 

both ~r,dustrial·and agricultural products. As a result, a decisive effort 

is being made towards modernization of agricultural production, 

primarily that of export CIOpS. Another important characteristic of the 

country's economic policy during this period has been the struggle to 

keep lnflation under controI. To that effect, wage and price controls, 

65 particularly on agricultural products, have bee-n continuou 5 ly iml'Osed. 

This new strategy has led the country to almost a decade of very 

rapid economic growth. Although it is likely that some "trickle-down" 

to the poor of th-a benefits of g:-owth may have occurred, the policy 

measures undertaken during this period have not been geared toward the 

promotion of the lower income classes. Little has been done to 

correct the basic structural defects oi the economy. Wage restraints, 

for one, which have significant1y lowered real wages during most of 

this period, have had no apparent effect in increasing the labor intensity 

of the productive structure. AIso, the government has consistently 

shied away trom any measure, such as land reform or even an increase 

in land taxes, that could result in transfers of income to the lower 

in come classes. Once agaill, reliance has been put on social legislation 

as a means of correcting distortions in the distribution of income. To 

be sure, reforms of existing laws may have resulted in benefits to urban 

65 Albert Fishlow, "Some Reflections on Post-1964 Brazilian Economic 
Policy, " in Alfred Stepan, ed., Au60ritarian Brazil Ori ins Policies. 
and Future (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973 : 69-118. 
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workers. Hcwever, extension of social legislation to the rural areas, 

particularlY ehe new ;o statute for the rural worker, li is believed to have 

been mr)st ,jetrimental to rural workers, if not to the rural sector as a 

whole, at least in the poorer regions. (Further details are presented in 

the next section.) 

An evaluation of the enà results of these strategies 1s still in 

the making, as an important debate on 1ncome distribution is presently 

tak1ng place. Although definite conclusions from this debate have been 

hampered by the lack of adequate statistics, one can probably infer that 

while, on the one hand, there has been an increase in the concentration 

of income, on the other, tbe chances for economic ascension of the 

poorer segments of the population have apparent1y improved. 66 

Agricultural oolicies 

This sectiol1 18 -a survey of some h<3sic fpatllrps of thp. Rr.,zi!i.,n 

agricultural pÇ>licies of the post-war period. The study 1s restricte.d 

to an analysis of the effects of these policies Ç>n rural poverty. It is 

argued that the policies have discriminated against (a) production for 

domestic consumption, (o) srnall farrncrs and tenants, and . (c) less de-

'veloped regions, while favoring the export-inàu.3trial sector, and in the 

short run, the urban consumers. In addition, it is also argued that the 

66Some of the most relevant works on the subject include: 
Albert Fishlow, "Brazilian Size Distribution of Income, 11 The American 
Econom1c Review, Papers and Proceedings 62 (2) (May, 1972): 391-402; 
Carlos G. Langoni, Distribuicao da Renda e Desenvolvimento Economico 
do Brasil (Rio de Janeiro: Editora Expressa0 e Cultura, 1973); Celso 
Furtado, Analise do 'Modelo' Brasileiro (Rio de Jc.neiro: Civilizacao 
Brasileira, 1972); and Samuel A. Morley and Jeffrcy G. Williamson, 
"Crescimento, Politica Salarial e Desi:;1ualdade: O Brasil durante a 
Oecada de 1960," Revista de Estudos Economicos 5 (3) (1975): 
107-139. 



agricultural policies have had a negative impact on rural labor em

ployment. 67 

As with other development policies, two distinct phase"s can be 

obsepled with r.espect to the government's attitude towards the agri-

cultural sector since World War rI. The first phase coincides with 

64 

the r,eriod of intense import-substitution industrialization. During that 

period, agriculture was not viewed as a vita! growth sector, and 

accordingly, it was given a secondary role as support sector for the 

industrialization programo The agricu!tura! sector vias then expected 

(1) to serve as a reservoir for surplus labor; ~2) to provide resources 

for indu~trialization, especia lly foreign exchange; and (3) to produce 

sufficient food-stuffs to keep a lid on the urban workers' demands for 

higher wages. Understandably, the policies which emerged from such 

an attitude were aim~d neither at the expan~ion of the agricultural 

. " . fiR 
income nor at rel1evlng rural poverty. - -

67 Ana!yses· in depth of agricultural policies in Brazil can be 
found in Gordon W. Smith "Brazilian Agricultural Policy, 1950-1967,11 
in Howard S. Ellis, ed., The Economy of Brazil (Berkeley: The Uni
versity of California Press, 1969); 213-265; Wi11iam H. Nicholls, 
liA Economia Agricola Brasileira: Desempenho e Politica Recente, 11 in 
Claudio Roserto Contador, ed., Technologia e Desenuolvimento 
Agricola, Serie Monografica 17 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1975): 
47-87; G. Edward Schuh in collaboration with Eliseu Roberto Alves, 
The Agricultural Development of Brazil (New York: Praeger Publishers, 
1970), Chapters 5, 6, and 10; anc G. Edward Schuh, "Effect of Some 
Economic Development Policies on Agricultural Development, " American 
Iournal of Agricultural Economics 50 (5) (December, 1968); 1283-1293. 
A recent comprehensive review of Brazilian agricultural policies in 
the post-war period 1s presented by Dale W. Adams, et aI., IIAgri
cultural Policies and Growth, 1947-1974," Farm Growth in Brazil, 
Chapter :J. 

68Dale W. Adams et a!., "Açrricultural Policies and Growth," 
Farm Growth in Brazil, Chapter 3. : 

" 
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In the second phase, which started after 1964, the development 

strategy shifted from import-substitution to export-promotion, and agri-

cultural modernization became d higher policy objective. The ob-

jective of higher rates of growth of agricultural output and produc-

tivity, together with that cf expansion of exports, requ ired that 

srecia'l attention be given to the more dynamic subsectors of agri-

culture. In general, export crop::;, products with a higher income 

elasticity of àemand, and the relatively more advanced farm regions 

tended to receive a disproportionately high percentage of the govern-

ment's incentives than did the more traditional segments of the 

agricultural sector. 

The most distinguishing character!stic of Brazilian agricultural 

policies during the entire post-wõr period was their almost total 

reliance on market incentives. The basic policy instruments used 

during this period were: (1) marketing investments; (2) subsidies for 

the utilization of modern inputs, including credit; (3) price support 

and price ceiling programs. 69 Little was done by the public sector 

in the areas of research and extension, rural eàucation, land reforM, 

or even agricultaral taxation. 70 To alleviate the problems of rural 

69 Gordon W. 3mith, 11 Brazilian Agricultural Policy, 1950-1967," 
PP. 213-214. 

70 Significant exceptions to this statement occurred in the State 
of Sao Paulo which since the forties has invested rather heavi1y in 
agricultural research and extension programs. See G. Edward Schuh, 
liA Modernizacao da Agricultura Brasileira: Uma Interpretacao," in 
Tecnologia e Desenvolvimento Agrícola, pp. 32-35. Other exceptions 
concern specific commodity programs such as those related to coffee, 
cocoa, and sugar. See G. Edward Schuh, Research on Agricultural De
velo ment in Brazil (New York: lhe Agricultural Development Council, 
Inc. I 1970 : 45-46. 
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poverty, the only cont;rete rr,easures undertaken were of the form of 

"sociallegislation" which, hCYvvever, m.õ.y have done more harm than 

good. 

After 1964, even though there was a shift in the ofticial attitude 

towards agriculture there Wi'lS no major change in the II s tyle ll of the 

71 policies. The military governments, up to 1970, continued to rely 

basically on the same set of policy instruments thatwere used before. 

Except for changes in the federal government bureaucracy designed to 

make the administration of the policies more efficient, the most sig-
o ... 

nificant difference between the pre-19ô4 and the post-1964 policies was 

probably in the volume of credit and subsidies that were granted to the 

agricultural sector. The paragraphs that follow present an analysis of 

the most relevant agricultural policy measures undertaken during the post-

war period, from the point of view of their effects on rural poverty. 

Marketing investments 

In the 1950 I s, marketing inefficü:mcy was çonsidered one of the 

key factors retarding Brazllian agricultural development. Not only the 

lack of transportation facilities segmented the Brazil1an economy into 

regional markets, but also, it was argued, the middleman was pre-

venting the price system from reflecting consumer demand to the 

producer. In response to such problems, substantial investments 

designed to increase the producer 's profitability through the reduction 

of the intermediation margin were undertaken. Such investrnents 

'lI Da1e W. Adams, ed., Farrn Growth in Brazil, Chapter 3, 
PP. 4-6. 
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included construction of storõge facilities, credit to reduce seasonal 

variations in supply, fiscal élnd credit .subsidies for the creation of 

producers' marketing cooperatives and, above alI, the significant 

expansion of the country's highway network. 72 

By increasing the deçree of competition and creating more 

direct marketing channels from producers to consumers, improvements 

in the marketing structure have probably had considerable impact on 

agricultural development in many areas, especially in the Center

South. 73 The road construction program can certainly be crediteD 

with the expansion of the agricultural frontier and output growth along 

the "extensive margin. 11 By making possible the settlement of new 

regions and by increasing the mobility of rural workers, investments 

in transportation, in particular, were likely to have had a major 

positive effect on rural poverty. 74 

Subsidies to modern inputs 

Subsidization of the use of· IImodern 11 inputs (improved seeds, 

chemical and mechanical inputs) has been another important pol1cy 

72WilHam H. Nicholls, IIThe Changing Structure of Farm Product 
and Input Markets in 8razil, 11 in Kurt R. Anschel et a!., eds., Agri
cultu:al Cooperatives and Markets in Developing Countrie~ (New York: 
Praeger Publishers, 1969): 63-78; and also Nicholls, liA Economia 
Agricola Brasileira: Desempenho e Politica Recente," pp. 66-74. 

73Gordon S. Smith, 11 Brazllian Agricultural Policy, 11 PP. 221-225. 

74William H. Nicholls and Ruy Miller Paiva, "Ninety-nine 
Fazendas: The Structure and Productivity of Brazilian Agriculture, 
1963, " Chapter VI in The North of Parana (Nashville, Tenn. : Vanderbilt 
University, Latin American Studies Center, 1969), PP. 40-51. 
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instrument for the promotion of agricultural modernization in the post-

war period. The subsidies have taken a variety of forms which include 

tax ex~mptions, preferential exchange-rates for imported inputs, sub-

sidiz.:d credit 'for the purchase of capital goods, reduced trans-

portation tariffs in the state-owned railways, and direct subsidies. 

Only the fertilizer and mechanization subsidies, the two most important, 

are analyzed here. 

To the casual observer, the policy of fertilizer subsidization in 

Brazil has been rather effective in modernizing agricultural technology. 

Evidence suggests: (1) that farmers were responsive to the lower 

fertilizei prices, (2) that fertilizer subsidies did contribute to the out-

ward shift in the demand function for ferttlizers, and (3) that the 

more lntensive use of fertil1zers has led to increa~es in agricultural 

75 productivity. ~Nithrespcct to fertilizer consumption, the amount of 

fertilizer used tripled from 1950 to 1966. 76 These results are sur-, 

prising since the policy of fertilizer subsidizaUon was not accompanied 

byan effort to pass on to farmers technical information concerning the 

ways to use fertil1zers. 77 

75Gordon S. Smith, "Brazilian AgricultUral Policy, " PP. 226-238. 

76Sylvia Wanick Ribeiro, Desempenho do Setor Agricola-Decada 
1960/70, " Serie Estudos para o planejamento no. 6 (Bras i lia , IPEAI 
IP~, 1973), P. 5. 

77 . 
Although the government-sponsorad agricultural extension 

services were too small to have any impact, one should not forget the 
"extensicn services" that were performed by the private firms producing 
fertilizers. In the quest to market their products, such firms have ob
viously played a major role in disseminating technical information. 
See William H. Nicholls, liA Economia Agricola Brasileira: Desempenho 
e Politica Recente, " pp. 77-85. 
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However, the reasons !0r t~p apr>ar",nt C:"C('pc:S of the sub-

sidization pol1cy lie in the fact that the subsidies were granted 

primari1y to the technologically most advanced prod11cers, leaving 

the large major1ty of farmers behind. In fact, by 1966, only 5 per

cent of all farmers were using chemical fertilizers. 78 Data for 1970 

show that, in the average microregion, 20.5 percent of the 

estabelecimentos used either chemical or organic fertilizers, or lime. 

The maximum and min~mum figures for the percentage of estabeleci

mentos using any type of fertilizers or lime were, respectively. 90.8 

and O. 7 percent. 79 These figure~ seem to lndicate that instead of 

promoting broad-based modernization of agriculture, the subsidization 

policies were geared toward the maximization of the rate of return 

of the subsidy outlays. To accomplish such an objective, the program 

was directed primarÜy ót farrr.ers and regions that could make the 

most efficiem use of the subsidies witho'..lt requiring any further , 

assistance. 

In addition, the subsidy approach to stimulate the use of 

fertilizers had another important limitation. Namely, the subsidies 

were used as substitutes rather than as complements to extension 

programs that would have given farmers technical knowledge on the 

use of fertilizers. This fact restricted the number of beneficiaries 

78 Gordon S. Smith, "Brazilian Agricultural Policy, 11 P. 238. 

79Pundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 
(IBGE), Departamento de Censos, VIII Recenseamento Geral do Brasil-
1970. Censo Agropp.cnari O. 
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of the subsidization policy to a small proportion of farmers who did 

not need much technical assistc:.nce in the first place. In this respect, 

the poli.cy was discriminatory against the large majority of farmers 

who do not hav~ access to modern agricultural techniques. Therefore, 

by ennancing the competitive position of the already most advanced 

farmf,rs, the fertilizer subsidization policy is likely to have contributed 

to the increase in income concentration in the rural sector. 

Subsidization of tractors and mechanical implements has been 

another important policy instrumento In the 195 O' s, the subsidi~s 

were primarily in the form of preferential exchunge rates for tractor 

imports •. In the 1960's, after the implant~tion of the domestic tractor 

industry, the subsidies were in the form of highly subsidized credit, 

in fact, at negative interest rates, if one allows for "inflation. 80 

The use of traC?tors in Brazilbn agriculture expanded rapidly in 

the post-war period, particularly in th~ Center-~outh. Census data 

for the State of Sao Pau.lo" for instance, show that in 1950, approxi-

mately 4,000 tractcrs wer3 in use. In 1960, there were 27,000 

tractors in use, ando in 1970, 66,000 tractors. In addition, in terms 

of horsepower, the ave~age ::;1Z3 of tractors in 1970 was much bigger 

than in 1960. 81 

80rohn H. Sanders, Mechanization and Employment in Brazilian 
Agriculture. 1950-1974 (Ph. D. Dissertation, University of Minnesota, 
1973). 

81 R. Gerald Say1or, "An Analysis of the Demand for and Supply 
of Farm Labor in the State of Sao Paulo," paper presented at the 
Conference on Growth, Productivity, and Equity 1s sues in Brazilian 
Agriculture, at the Fawcett Center for Tomorrow, Ohio State Uni
versity, January 13-15, 1975. 
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The e>:tent to which the s'.lbsidization policy was responsible 

Ía the expê'.nsion in tractor use 15 yet t.o be determined. However I 

the fac'.: thilt the government had many times expanded credi~ for 

tractor purchases when business for the tractor industry slacked 

suggests that ~actor demand was probably price elastk. 82 

The advisability of subsidies for the use of tractors can 

certainly be questioned on the grounds that the ensuing relative 

factor prices would not reflect relative factor costs. Mechanical 

power I except when it makes double-cropping possible, is probably 

labor-displacing rather than labor-using. Given the high elasticity 

of substitution between tra::tors and labor I it is likély that tractor 

subsidies combined with a social legislation which led to a higher 

cost of labor may h,3ve had a substantial negative impact on rural 

employment. 83 

Price support and price ceiling 

Interference in the farm-pr.oduct markets through both price 

support and ceiling prices on a variety of products has been another 

82To the author's knowledge, there have been only two attempts 
to estimate the price-elasticity of the demand for tractors in Brazil, 
and only for the Center-South. In addition to Sanders' study, there 
is a study by Ilvo Sequeira Batista, liA Demanda de Tratores 
Agricolas na Regiao Centro-Sul do Brasil" (Master 's thesis. Departa
mento de Economia Rural, Universidade Federal de Vicosa, 1976). 

83Sanders (" Mechanization and Employment") has estimated 
the elasticity of substitution between traçtors and labor to be about 
1.5 for all of Brazil and 1. 1 for the State of Sao Paulo. For the 
impact of mechanization of crop production on agricultural employment, 
see Nicholls, 11 Mudancas ma estrutura da agricultura Brasileira: 
1963-1973, " forthcoming publication of the IPEAlINPES, Chapter 7. 
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important fe.ature of Brazilian agri.cultural policies. in recent years. 

However. whereas the price support policy has been used sporadically 

and has often been redundant (1.. e.. support prices were set below 

the market prices). price ceilings have constituted a pervasive 

feature of anti-inflationary policies thtoughout most of the post-war 

period. 

In terms of the proportion of total output value purchased by 

the government. the most important products involved in the price 

support program have been rice. be~ns, corn,' cotton, peanuts, castor 

beans, and soybeans. With respect to rice, the only signlficant 

government purchases occurred in 1965 and 1970. In the case of 

beans, the government interfered in the market in support prices in 

1964, 1965, 1967, and 1968. However, the volume of purchases 

were never highe.r than 4. 7 percent of the value of the bean crop. 

In the case of corn, the only significànt purchases took place in 

1963, 1965, and 1968. With respect to peanuts l only in 1963 ,did 

the government interfere by purchasing 11.4 percent of the total 

crop, in terms of value. With respect to castor beans and soybeans, 

the amount of government purchases were I'\egligible prior to 1970. 

In the entire decade of the 1950's, only cotton. benefitteà trom sig

nificant government intervention. Even so, i~ was only in a single 

year, 1953, when the government bought 38 percent of the cotton 

crop, in value terms. 84 

84Jooo do Carmo Oliveira, ~ervacoes Sobre a Politica de Precos 
Minimos, Serie IPE/Monografias, Vol. 5 (Sao Paulo: Universidade de 
Sao Paulo, Instituto de Pesqt.risas Economicas, 1974), PP. 80-82. 

". 



Prior to at least 1974, the price ~upport program was vieWed as 

:;imply an expedient to control what was assumed to be temporary 

shortaqes and not as an instrument for the stimulation of agricultural 

modernizatlon. The overriding objective of government policy was to 

avoid rises in food prices for urban con~umers. Therefore, the govern-

ment would always hesitate in settlng food prices above market leveIs 
85 

and thus contrlbute to the rise in the cost of living. 

Ceilings on prices of agricultural products have been an im

portant element in recent Brazilian anti-inflationary policy. It is also 

a pol1cy that has probably ilad a most significant negative impact on 

rural poverty. Price ceilings are imposed mostly on staple items. In 

the short run, such a policy clearly benefits consumer.s, but in the 

10ng run, it creates disincentives to production of tne commodities 
,. 

whose price~ die under centrol, as. wAll as disincentives to moàerni-

2ation of the methods of production. In addition, ceiling prices 

discriminate in favor of the commodities whose' prices are not con

trolled, 'which happen to be mainly, export crors. 

Other important features of the ceiling price policy' on domestic 

staples are the following: first, it hurts most the less-deveIoped 

segments of the agricultural sector. This follows from the fact that 

85Schuh, however, has noted that occasional1y the minimum' 
price policy appeared to be perverse. uThe support leveI appears to 
have moved up when prices were high, and moved down when they 
were low. If anything, then, they have tended to accentuate 
fluctuations in Doth production and prices, rather than to smooth out 
tha cycles. li G. Edward Schuh, Research on Agricultural Development 
in Bra%il, P. 45. 



production for the domestic ,narket 1s done pr1marily by the less

developed segments of agr1culture, whereas the export-or1ented 

subsector, where pr1ce cf:!1lings are not in effect, 15 the most 

74 

developed segment of Braz111an agriculture. Second, ce1l1ng pr1ces 

on agricultural products are l1kely to have had a negative impact 

on agricultural employment. Under competitive conditions, ceil1ng 

prices imply a reduction in the value of the marginal productivity 

of labor, or in other words, a leftward shift in the demand function 

for labor. Such an effect has apparently been significant in Brazil. 

Evidence for the State of Sao Paulo suggests that a 10 percent 

reduction in the rat100f pr1ces received to prices paid by the farmer 

would tend to reduce agricultural employment by about 3 percent in 

the short run and by 6 percent in the long run. 86 In areas where 

thc labor supply function is even more elastic than in Sao Paulo, 

the negative impact oÍ the price control policies on rural employment 

could be even greater. 

Social legislation 

Two laws promulgated in the early 1960 '5, namely, the Rural 

Labor Stdtute in 1963 and the Land Statute in 1964, are thought to 

have significantly affected rural employment conditions and the 

demand for farm labor. 87 The Rural Labor Statute ext'ended the 

86R• Gerald Saylor, "An Analysis of the Demand for and Supply 
of Farm Labor in the State of Sôo Paulo," p. 14. 

87 In,Stituto de Economia Agricola, Desenvolvimento da Agri
cultura Paulista (Sao Paulo: Secretaria da Agricultura, 1972); 
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existing urban minimum wage legislation to rural areas. However, the 

extent to which the rural rninimum wage law led to higher wages is 

uncertain. There is evidence that the average daily wage of resident 

agricultural workers rose in the South-Central states in the period 

after 1953. But the evidence is restricted to cash wages (as opposed 

to wages "in kind") and to resident workers. The restriction is im-

portant becausE: the minimum wage law permits deductions of 

"allowances for housing, meals, and firewood furnished to farm 

workers. 11 If overvalued, such discounts would overstate the weges 

actually paid. 88 

Whatever its lmpact on the cost of labor, ~he rural minimum 

wage law has led to an lncrease in farms' cash outlays for labor 

expendltures. In an only partially monetized economy, where cash 

flows are not steady. and credit is often restricted, the requirement 

of higher cash expenditures implies labor cost to farmers higher than 
. 89 ' . 

just the. cost of wages. To the extent that the cost of rural labor 

has rlsen as a result of the m1nimum wage requirements, lt surely 

has created added incentives to labor-replaclng mechanlzation. 

From the workers·' point of view, the substitution of daily cash pay-

Willlam R. Cllne, Economic Conseguences of a Land Reform in Brazil. 
PP. 4-8; Ruy M. Paiva, Salomao Schattan, and C. F. T. de Freitas, 
O Setor Agr1cola no Brasil (Sao Paulo: Editora Forense Universitaria 
Itda., 1976). 

88William H. Nicholls, "Mudancas ma Estrutura da Agricultura 
Brasileira: 1963-1973," Chapter 7. 

89Most farmers are l1kely to hélve cash-flow problems as 
harvest occurs only once or twice a year for most crops. Therefore, 
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ments "in kind ll has left them more explosed to inflation 's corrosive 

effect on cash wages. 

However, it was the Latld Statute, specifically its provisions 

on tenancy conditions, that hãS probably been most detrimental to 

the interests of fafm workers. The law regulates terms for tenancy 

cnntraCts, fixes maximum rent values, defines limits on the share 

to the owner in sharecropping contracts, 'and requires compensation 

to be paid .for improvements made by tenants on the land. In 

addition to such IIpositive" aspects, the law gives certa in permMlent 

tenure rights to tenants who operate the same plot of and for more 

than a giyen period of time. 90 Such provision has given further 

impetus not only to the proces s of substitution of machinery for labor 

but it has also stimulated the substitution of cash-wage workers for 

sharecroppers. 

The impact of this law in reducing the number of tenants and 

sha'recroppers is thought to have beeh substantial. A report for the 

State of Sao Paulo, for example, shows that the number of tenants 

and sharecroppers ·in the state fell from 518,000 in 1960 to 337,00(\ 

in 1969. 91 Althou.gh some of these tenant workers were replaced by 

farmers might have to rely on credit to meet the monthly cash pay
ments. Under this hypothesis, the cost of labor is equal to wage 
plus interest on borrowed money. 

90Republica Federativa do 'BraSil, Estatuto da Terra: Lei No. 
4504 de 30 de Novembro de 1964 (Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1965). 

91 R. M. Paiva, Salomao Schattan, and C. F. T. de Freitas, 
O Setor Agricola no Brasil. PP. 91- 96. 
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mechanical power, the others were replaced by non-resident dai1y

p~id \· .. orke~s (general1y hired through large labor contractoTs) who do 

not benefit from most of the provisions of either the Land or the 

Rural Labor Statutes. 92 

Conclusion 

Brazilian economic development policy in the postwar period is 

characterized by the official neglect of the agricultural sector. Its 

impact on agricultura! development resulted more from the indirect 

benefits of measures taken to promote general,economic develo}lment, 

su'ch as the construction of road and communication infrastructures, 

expansio~ of agricultural input-pr.oducing industries as well as food 

processing . industries, etc., rather than trom meaSllres taken to 

directly promote the development of agriculture. Even after 1964, 

when modernization of agriculture became a desirable policy objective 

on its own merit~ the interests of the agr1cultural sector were 

generaUy subordinated to other considerations, such as the anti

inflationary and stabilization policies. 

Agricultural policy, like the general economic development 

policies of the postwar period, has been aimed primarily at growth 

rather than equity or employment objectives. As a result, even 

though jt has probably had some positive impact on agricultural de-

velopment, it has certáinly failed to promote the socioeconomic 

92por a more detai!ed study of the effects of the Land Statute 
on employment conditions in the rural sector, see Juarez R. Brandao 
wpes, Do Latifundio a Empresa: Unidade e Diversidade do Capitalismo 
no Campo, Caderno C~BRAP no. 26 (Sao Paulo: Editora Brasiliense, 
1976). . 
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welfare of the majority of the rural population. To tne extem that 

the rural sector received any _government attention at al!, public 

investments were directed primarily at the larger, relatively more 

advanced. producers ônd at the export-oriented subsector, which 

were likely to lead to higher rates of return in terms of output 

growth, rather than to projects aimed at the rural sectorls broad

based development. Not only has there been complete disregard 

for education in rural areas and little agronomical research or ex

tension programs oriented toward ameliorating the plight of small 

farmers, but also, to the extent that agricultural policy has Ca) 

enhanced the competitive position of the most developed segments 

of agriculture. (b) offered incentives for rapid mechanization of 

agricultural activities , and Cc) led to the "premature" substitution 

of non-resident temporary cash-tNage tNorkers for a permanent 

resident labor force Csuch as sharecr,oppers. moradores, etc.). it 

has had a significant negative impact on rural poverty. 
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Introdução 

o presente trabalho e um subproduto de dois ou

tros estudos mais abrangentes, um sobre aind~stria brasilei

ra no século XIX e princípios do século XX, e outro sobre o 

surgimento e a situação atual da indústria brasileira de bens 

de capital. Por s-ervircomo parte deste segundo e$tudo, não in

clui nenhuma detalhada definição de bens de capital nem dis

cussões teóricas sobre a natureza da demanda de bens de capi

tal. Sendo tambem apenas um componente de um estudo da in

dústria como um todo, diversos aspectos da política econômica 

que teriam que ser abordados naquele estudo mais extenso fo

ram igualmente deixados de lado. Basta para fins da discussão 

subsequente aceitar como bens de capital aqueles bens finais 

que por si só ou acoplados a outros bens levam ã produção de 

outros bens ou de serviços. Ferramentas manuais, ocasional-

mente incluídas em outras classificações, nio sio aqui toma

das como bens de capital apesar do fato de que sua produção se 

desse muitas vezes no Brasil juntamente com a produção de bens 

de capital segundo uma definição mais estr.ita. 

Feitas estas ressalvas, o obj etivo do presente 

trabalho é traçar o desenvolvimento da indústria de bens de 

capital no Brasil entre meados do século XIX e 1920 com base 

em informações quantitativas e qualitativas, procurando des

tacar quais os principais fatores que levaram ao surgimento 

e a sobrevivência deste setor antes de 1920. Esta data não foi 

escolhida de forma totalmente arbitrRria, visto que resulta 

não apenas da disponibilidade de dados censitãrios para 1919, 

mas também de mudanças no levantamento de estatísticas após 

esta data, que não permitem o acompanhamento por empresas que 

é possível no período anterior. 



11 - Hist5rico da Evoluç~o da Ind~s~ria de Bens de Capital no 

Brasil 

11-1 - Os prim5rdios da Ind~stria de Bens de Capital no 

Brasil 

11-1-1 - Introduç~o: O Período Colonial 

2. 

Durante o período colonial, o aparelhamento dos en-
... 

genhos de açucar e de aguardente representou a principal compo-

nente da demanda por equipamentos no Brasil. A mineração do ou 

ro tal como foi praticada no seculo XVIII e ate as primeiras de 

cadas do século XIX era altamente trabalho-intensiva e pouco e

xigia alem de instrumentos manuais. Apesar da existência de re

ferências ao uso de arados no fim do século XVIII em certas re

giões da colonia, o trabalho dos campos nas diversas culturas 

exigiu quase que exclusivamente a utilizaç~o de enxadas, não h~ 

vendo uma demanda expres s i va por 11 equ ipamentos agr ícol as". Nes ta 

epoca, portanto, as importantes melhorias obtidas na agropecuá 

ria na Europa nas decadas anteriores ainda n~o se refletiam nas 

técnicas agrícolas da colonia. N~o teve t~o pouco repercussão 

no Brasil a crescente utilização do vapor como força motriz na 

Inglaterra e em outros países do continente europeu no ~ltimo 

quartel do seculo XVIII. Dentro do quadro restritivo da políti

ca colonial portuguesa, houve pouco estimulo e até mesmo proibi 

ções formais ã diversificaç~o da produção interna no Brasil nos 

seus três primeiros séculos de existência. A descoberta de mi

nério de ferro fàcilmente acessível, aproveitado efêmeramente 

para a produção de ferramentas e utensílios em são Paulo já no 

final do século XVI em fornos rudimentares, n~o levou a um de

senvolvimento da ind~stria do ferro. As pequenas forjas de que 

se tem mençao em Minas Gerais e nos grandes engenhos do Nordes

te, que se utilizavam da técnica do cadinho introduzida por es

cravos africanos, também limitaram-se ate o seculo XVIII ã pro-
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dução de ferramentas e utensilios grosseiros, consumidos quase 

que exclusivamente nos próprios estabelecimentos. A indústria 

de tecelagem caseira, a preparação de produtos alimentares e ou 

tras atividades artesanais como a fabricação de cerâmica, obj~ 

tos de couro, palha, madeira, etc, foram levadas a diante em 

pequena escala, não exigindo aparelhamentos sofisticados. 

Assim, no Brasil, até o início do século XIX, a limi 

tada demanda por bens de produção em geral, inclusive ferramen

tas e ferro, foi suprida basicamente através da importação. A 

construção naval, que se desenvolveu com o beneplácito da metr~ 

pole principalmente do século XVIII, (na Bahia primordialmente, 

mas também no Pará, Rio de Janeiro e até Santa Catarina) foi uma 

exceção que não contraria a linha geral da evolução da "indús

tria" brasileira nos três primeiros séculos do período colonial. 

11-1-2 - Da Abertura dos Portos a Tarifa Alves Bran 

co: 1808 - 1844 

A chegada da família real portuguesa no Brasil em 

1808 ocasionou uma série de mudanças de política econômica com 

relação ã colonia. Aos decretos de abertura dos portos e de li 

berdade para todas as atividades manufatureiras, que se enquadr~ 

vam plenamente na nova doutrina do liberalismo inglês, seguiu-se 

logo o tratado comercial preferencial de 1810 com a Grã-Breta

nha. As baixas alíquotas tarifárias então adotadas, homologadas 

pelo império do Brasil logo após a independência, levaram a uma 

crescente dependência do país com respeito a manufaturas in

glesas nas décadas seguintes. 

A ausência de proteçao frente ã importação de pro

dutos europeus indubitavelmente inibiu uma série de atividades 

artesanais e industriais no Brasil, mas seu efeito foi diferenci 

ado segundo as regiões. As dificuldades de transporte para Mi

nas Gerais, e o alto preço a que lá chegavam as mercadorias im

portadas, especialmente as de grande peso unitário, estimularam 
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o desenvolvimento de numerosas forjas para a fabricação de fer 

raduras, ferramentas, peças para engenhos e até mesmo impleme~ 

tos agrlcolas de ferro na província. Ja antes da independên

cia, por iniciativa das autoridades portuguesas tentou-se ins

talar uma indústria de ferro em grande escala em são Paulo, a 

fabrica de ferro de Ipanema, onde se produziu ferro gusa num 

alto forno em 1818. Empreendimentos similares, se bem que mais 

efêmeros, tiveram lugar em Minas Gerais, principalmente sob a 

iniciativa de técnicos estrangeiros não portugueses. Mas ape

sar do relativo fracasso desses empreendimentos de maior porte, 

a indústria de ferro em pequena escala em Minas sobreviveria e 

adquiriria crescente vigor. Enquanto em 1821 existiam cerca 

de 30 forjas na futura provincia, o número de "estabelecimentos 

metalúrgicos" onde se fundia e trabalhava o ferro em meados do 

Rculo excedia 84, empregando cerca de 2000 pessoas e produzindo 

mais de 2000 toneladas de ferro por ano. 

As atividades de fundição nas primeiras décadas após 

a independência não se restringiram a Minas Gerais, que se ben~ 

ficiava da abundância de minério de ferro. A maior abertura do 

Brasil para o exterior na segunda década do século XIX resultou 

na instalação de engenhos de açúcar movidos a vapor. Criou-se 

assim a necessidade de reparação e de reposição de peças meta1i 

cas de tecnologia bem mais sofisticada do que a dos equipamentos 

anteriormente utilizados. o frequente atraso na importação de 

peças e seu custo relativamente alto estimulou empresarios in

gleses a montarem 2 fundições em Recife para a fabricação local 

de peças para engenhos e de imp1ementos para a lavoura, utili

zando matérias primas importadas. Em 1836, um destes estabeleci 

mentos, Harrington, Starr & Co., montou um engenho a vapor com

pleto, lia primeira maquina a vapor feita na América Meridional", 

e ambos continuavam operando a meados do século, concorrendo com 

a importação de produtos similares. Fundaram-se também na Bahia 

e no Rio de Janeiro, fundições de certo porte, ainda na segunda 

década do século, mas tais estabelecimentos não eram exclusiva

mente destinados ã fabricação de maquinas propriamente ditas e 

muitas vezes, mesmo utilizando matéria prima importada, o grosso 
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de sua produção consistia em bens de consumo e ferramentas. O 

maior estabelecimento industrial do Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XIX era o Arsenal de Marinha, onde se fundiam 

peças para usos diversos e onde se continuou a construção de 

navios iniciada ainda no período colonial. 

Na área de colonização Germânica no Rio Grande do 

Sul e especialmente em S. Leopoldo houve fabricação de equipa

mentos rudimentares já no segundo quartel do século XIX. Entre 

os primeiros imigrantes se encontravam técnicos em construção 

de moinhos e destilarias, especialistas em construção naval e 

na construção de outras viaturas e até mesmo um fabricante de 

teares. Foi no Rio Grande do Sul, na década de 1830, que se 

construiu o primeiro navio a vapor no Brasil. Porem tais ati

vidades estavam orientadas exclusivamente para o suprimento de 

necessidades locais. Em outros pontos do imperio imigrantes 

franceses, anglo-saxões e germânicos também contribuiram para 

o desenvolvimento de atividades industriais, em certos casos co

mo operários especializados e em outros como iniciadores e em

presarios. As primeiras fabricas têxteis, raramente be~ sucedi 

das ate a década de 1840 face a concorrência de produtos impo~ 

tados, foram obra primordialmente de"entrepreneurs" brasileiros 

e portugueses. Porém, nas principais cidades do império empre

sários de outras nacionalidades também se lançaram na produção 

em pequena escala de outros artigos de consumo corrente como 

chapeús, sabão e velas, móveis, artigos de fumo, óleos, papel 

e no processameqto de produtos agrícolas, aproveitando a dispo

nibilidade ~e matérias primas locais e ocasionais incentivos 

governamen~ais. Teve início também a produção de carros e car

ruagens de tração animal e de artigos de selaria e outros pr~ 

dutos de couro. 

Dada a natureza basicamente agrícola da economia bra 

sileira na primeira metade do seculo XIX, a importação de equi

pamentos destinava-se principalmente às grandes propriedades 

rurais. Em termos das importações totais do império, a import~ 
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-çao de equipamentos e de ferro ainda pesava relativamente pou-

co. O quadro 1 mostra as importações de ferro e equipamentos 

provenientes da Inglaterra, que constituiam a quase totalidade 

da importação de artigos destas categorias, em confronto com 

as importações totais de artigos ingleses e importação total do 

império no início da década de 1840. Na maioria das "fabricas" 

de bens de consumo e nas fundições o equipamento utilizado era 

importado. Os exemplos de fabricação de equipamentos e de meios 
-de transporte citados anteriormente constituiam uma exceçao no 

tocante a maquinismos mais ~ofisticados. Faziam~se porém no 

Brasil no início da década de 1840 diversos equipamentos mais 

rudimentares para o processamento de produtos agrícolas, tais 

como prensas e moinhos, geralmente com estrutura de madeira e 

nem sempre revestidos de chapas metalicas. 

11-1-3 - Da Tarifa Alves Branco ã República, 1844 

a 1889 

Em 1844, apesar das pressões políticas da Grã-Bre

tanha em contrario, reformulou-se a tarifa das alfândegas no 

Brasil, por motivos essencialmente fiscais, medida que implicou 

no aumento generalizado das alíquotas sobre todos os produtos 

importados. Enquanto grande parte dos produtos finais passaram 

a pagar entre 30 e 40% de imposto de importação, este era de 

25% para chapas de aço e de ferro e outras matérias primas para 

fundições. Alega-se frequentemente que tal medida resultou na 

criação de numerosas fabricas nos anos subsequentes. Na reali

dade, um crescente mercado concentrado em volta das principais 

cidades do país também já vinha estimulando a criação de esta

belecimentos manufatureiros proximos aos consumidores finais, 

especialmente nos casos em que se utilizavam matérias primas 1~ 

cais e em que os governos provinciais 

vilegios/incentivos aos fabricantes. 

fundado no Rio pelo menos 6 fabricas 

ou imperial concediam pri 

Assim ate 1843 tinham-se 

de chapéus, 2 de vidros, 



Quadro :~II • 1 

IMPORTAÇÕ'ES TOTAIS DO BRASIL, E IMPOIf2AÇÕES TOTAIS DE MÁqJINAS E EQUIPAMENTOS E DE FERRO E AÇO TRABALHADOS 

E NÃO TRAJ3ALRADOS PROVENIENTES DO REINO UNIDO E DA IRLANDA EM LIBRAS ESTERLINAS EE 

Anos 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1840- 45 

Máquinas Inclusive 
E~~pamentos para 

Engenhos 
(1) 

17·897 

17·698 

24·941 

17·342 

19·934 

16.685 

114·497 

Ferro ~ Aço Trabalha 
dos e Nao Trabalhados 

(2) 

59·320 

59·200 

53.013 

54·996 

61.196 

68·482 

356.207 

Total de Importações 
Provenientes do Rei

no Unido e Irlanda 
(30 

2.625·853 

2·556.554 

2.156.805 

2·44°·133 

2·313·538 

2.213-306 

14·306.189 

Importações 
Totais do 

Brasil 
(4) 

7·177.000 

7·268.000 

6-367·000 

5·800.000 

5·872.000 

5.667.000 

38.151.000 

1 2 
%3 %3 

0,68 2,26 

0,69 2,32 

1,16 2,46 

0,71 2,25 

0,86 2,65 

0,75 3,09 

0,80 2,49 

Fonte: Dados Brutos em J. Mac Gregor, "The Empire of Brazil", Londres, 1847,t pp. 194-196, (adaptado em "A Indús
tria Brasileira no Século XIX", Luiz Corrêa do I.ego, 1978, trabalho nao pUblicado), e Anuá.rio Estatístico 
do Brasil, 1939-1940, IBGE, Rio de Janeiro, Apêndice, p. 1358. 

..... 
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2 de papel, 1 de tecidos, 1 de cerveja e diversas fundições, en

quanto que no mesmo ano na Bahia e em Sergipe existiam pelo me

nos 4 fabricas de sabão, 4 de velas, 1 de papel, 1 de tecidos e 

diversas de rape e de fumo. Porem, a elevação da tarifa deu 

um estímulo adicional ã criação de novos estabelecimentos, não 

apenas para a fabricação de bens de consumo, mas também para a 

construção de navios e de equipamentos. 

Ainda na decada de 1840 foi fundado o estabelecimen 

to de Ponta da Areia pelo Barão de Maua. Beneficiando-se de en

comendas governamentais e de isenção de direitos para a import~ 

ção de ferro gusa e de chapas e barras de ferro, o estabeleci

mento passou a produzir navios a vapor e a vela e tubulações p~ 

ra o encanamento do rio Maracanã e de esgotos na cidade do Rio 

de Janeiro. Posteriormente, a empresa tambem forneceu uma pon-

te de ferro para o rio Paraíba e os tubos para a empresa de gas 

do Rio de Janeiro. As diversas oficinas que em meados dos anos 

1850 ocupavam 667 operários, produziam tambem maquinas a vapor 

e implementos agrícolas. A media do valor de produção do esta

belecimento em 1856-1857 foi de cerca de [104.574, o que na ep~ 

ca era equivalente a mais de 0,8% das exportações totais do 

país. Surgido principalmente em decorrência de encomendas gove~ 

namentais e isenções fiscais, este primeiro estabelecimento pri 

vado de grande porte para a produção de bens de capital no Bra

sil declinou rapidamente também como resultado de medidas do 

governo: a interrupção de encomendas, a redução de tarifas em 1857 

e 1860 e a abertura da navegação de cabotagem nos anos 1860 a 

navios estrangeiros vieram somar-se a um incêndio em 1857 que 

destruiu moldes e outros equipamentos da Ponta de Areia, levando 

a uma drastica queda de produção. Em 1861 conservava apenas 

384 operarios e suas instalações já bem reduzidas mudariam suces 

sivamente de proprietários ate a formação da CCN em 1905. 

No que diz respeito a outros estabelecimentos de 

metalurgia e de mecânica, já em 1853, um estudo governamental a

pontava a existência de diversas outras fundições importantes no 

país, sendo 3 na Bahia, as 2 ja mencionadas em Pernambuco e 16 

em Minas Gerais, onde a mais importante empregava mais de 200 o 

perarios e fundia peças de ate 880 kgs. No estado do Rio, alem 
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de Ponta de Areia, foram fundadas duas fundições em Campos por 

ingleses que fabricavam em 1857 aparelhos para lavoura e para 

engenhos de açúcar, empregando ambas mais de 30 operários. Ca~ 

pos já concentrava então mais de 50 engenhos à vapor justifica~ 

do plenamente a existência destes estabelecimentos e de uma ter 

ceira fundição que fazia principalmente reparação de máquinas. 

Na cidade do Rio de Janeiro, fundaram-se entre 1845 e 1860 pelo 

menos 4 fundições relativamente importantes com capital de 100 

a 200 contos, que efetuavam obras para o Governo e para particu

lares. Em 1849 foi estabelecida uma fundição de tipos que eram 

ate entao importados. O quadro 2 apresenta uma lista incompl~ 

ta da "indústria" metalúrgica e mecânica no Brasil nos anos 1850. 

-Deve-se observar que a tarifa Alves Branco nao levou 

a uma redução na importação de equipamentos da Inglaterra, ape

sar do surgimento de novos estabelecimentos orientados para a 

produção e montagem de produtos similares. De fato, as import~ 

ções da Inglaterra de "máquinas inclusive equipamentos para en

genhos" cujo valor medio anual atingira E 19.994 entre 1841 e 

1843, aumentaram para E 52,534 entre 1846 e 1848, epoca de rea

pare1hamento da indústria açucare ira nordestina e fluminense, 

e permaneceram no nível de E 39.930 anuais entre 1849 e 1851. 

De 1860 a 1889, o Brasil passou por inúmeras a1ter~ 

ções de tarifas em que reduções tarifárias ditadas pelo libera

lismo econômico defendido por comerciantes e agricultures eram 

contrabalançadas por aumentos periódicos ditados pelas necessida

des fiscais do governo. Certos estabelecimentos não puderam 

resistir aos períodos de renovada concorrência das importações, 

caso por exemplo de Stau& Co. em Recife, que em 1876 tornou-se 

um mero importador de equipamentos. Porem, a expansão de cultu

ra do cafe e o concomitante aumento da rede ferroviária no Bra

sil criaram estímulos, para o surgimento de novos estabelecimen 

tos mecânicos e de material de transporte. Nos anos 1860 a 

construção naval teve um certo ímpeto, principalmente durante a 

Guerra do Paraguai, período de inflação que estimulou uma serie 

de atividades econômicas. Em 1867 o Arsenal de Marinha ocupava 

2296 trabalhadores em 13 oficinas, fabricando navios a vapor e 



Q!.ladro II.2 

ES'l'ABE LECIME Nr OS "METAIÚRGICOS" E FUUDIÇÕES DE I{ÁQUINAS E APARELHOS NO BRASIL NA D~CADA DE 1850 

Ng de Estabeleci- Nome do Estabelecimento 
mentos 

Looalização 

83 Minas Gerais 

1 Monlevade Minas Gerais 

Pernambuoo 
1 Harrington, Starr & Co 
1 Bowman 

Bahia 

3 
Rio Grande do Sul 

1 J. Beoker Irmãos 
Estado do Rio 

1 A. Davidson Campos 
1 J. Mac Tavisch Campos 
1 1ecarge & Mignet Campos 
1 Ponta d.e Areia Ni terói 

Corte (.) 
1 M. Couto dos Santos 
1 F. de Souza Ferreira 
1 F. Cândido da Costa 
1 E. Bouohard Sobrinho (tipos) 
1 Hargreaves & Irmão 
1 Arsenal de Marinha 

Fonte: "A Indústria Brasileira no Século XIX, Corrêa do Lago". 

(-) Cidade do Rio de Janeiro. 

Ano das E:nprego Informações 

1853 1.800 

1853 200 

1859 80 a 100 

1853 

1857 

1857 46 
1857 33 
1857 
1857 667 

1859 

Nacionalidade 
dos Empresários 

Principalmente 
Brasileiros 
Francês 

Inglês 
Inglês 

Alemão 

... 
Ingles 
Inglês 
Franceses 
Brasileiro 

Francês 
Inglês 
Estatal 

to-' 
o 

j 
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todo tipo de peças de ferro e inclusive construindo motores de 

ati 200 hp. Funcionavam tambim estaleiros privados de menor 

porte, como o Estaleiro Só, fundado no Rio Grande do Sul em 

1850, e o decadente estabelecimento de Ponta de Areia. Obras 

governamentais e de particulares continuaram estimulando as ati 

vidades mecânicas e de fundição na cidade do Rio de Janeiro 

apesar da intermitente concorrência das importações. O início 

da navegação a vapor no Rio Amazonas e no Maranhão também esti 

mu10u a criação de estabelecimentos mecânicos no Norte. A Com

panhia de Navegação e Comircio do Amazonas, fundada pelo Barão 

de Maua, e que utilizava vapores construidos na Ponta de Areia 

estabeleceu oficinas de maquinas e de fundição em Belim para o 

reparo de suas embarcações. Este estabelecimento, que ocupava 

cerca de 100 operarios e aprendizes, logo passou a atender a 

encomendas de particulares. Entre 1863 e 1867, as oficinas da 

Companhia de Navegação produziram entre outros produtos moendas, 

rodas, peças para maquinas a vapor de moagem de cana, peças e 

ferragens diversas para serrarias, olarias,saboarias e engenhos 

de pilar arroz a vapor, eixos e buchas para carros, caldeiras 

para um engenho de pilar arroz e in~usiveuma maquina a vapor pa 

ra moer cana. Como observava-se no relatório da Cia. de 1866, 

a existência de suas oficinas estimulava a utilização de maqui

nas a vapor nas províncias do Para e do Amazonas, onde neste 

ano já havia 38 estabelecimentos com máquinas a vapor, na sua 

maioria de 8 e 22 hp, entre serrarias, olarias, engenhos diver

sos, fabricas de gelo, de sabão, de óleos, etc. No Maranhão, 

surgiu um estabelecimento sob supervisão inglesa, tambim inici

almente para atender as necessidades da Companhia de Navegação 

a vapor local, que compreendia oficinas de fundição de ferro 

e de construção de máquinas em operação na primeira metade da 

dicada de 1860. 

Em 1873, a capital do Impirio contava com 17 "fabri 

cas de fundição de la. ordem", sendo 11 com um capital de 

t 214.000 e ocupando 700 operarios. Muitas fabricavam maquinas 
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e instrumentos para a lavoura. Uma delas que 3 anos depois 

contava 200 operirios estava construindo na ;poca miquinas pa-

ra os elevadores do armazem de ferro das docas da Alfândega da 

cidade. Na mesma epoca havia no Rio cerca de 40 fabricantes 

de seges, carruagens e carroças, e inclusive, um fabricante de 

carros para trilhos urbanos. Em 1876 um destes estabelecimentos, 

alguns dos quais eram movidos a vapor, ji fabricava vagões para 

estrada de ferro, atividade tambem levada a cabo nas grandes 

oficinas da Estrada de Ferro Pedro 11 (depois Central do Bra

sil) que inclusive fundiam rodas e outras peças. Em Campos, 

na província do Rio de Janeiro, as fundições existentes continu 

avam concentradas no fornecimento de peças e aparelhos para os 

engenhos de açúcar da região. 

Em são Paulo, a expansão da cultura cafeeira levou 

a uma crescente importação de equipamentos para a lavoura e pa

ra o processamento do produto. Surgiram tambem diversas fundi

ções, principalmente em Campinas que se lançaram na produção de 

implementos agríCOlas. O uso do arado para certas culturas au

mentou em decorrencia da limitada imigração americana dos anos 

1860, sendo que alguns dos imigrantes passaram a produzir esses 

implementos. Em 1876 ji se produziam com materias primas impor

tadas máquinas a vapor para descaroçar e enfardar algodão e para 

beneficiar o caf; e havia fundições em Itu e Pindamonhangaba. 

No Nordeste o progresso era mais lento especialmente após o fim 

da d;cada de 1860. Na Bahia, em Salvador, Cachoeira e Santo A

maro existiam algumas fundições, e as fibricas de tecidos tinham 

oficinas anexas que fabricavam peças de reposição, uma caracte

ristica de muitos estabelecimentos texteis "integrados" que sur 

giram nas diversas províncias do Imperio apos 1860. Assim, ate 

mesmo em Maceio encontrava-se uma fundição, localizada junto ã 

única fibrica de tecidos da cidade e com o mesmo proprietário. 

Tais oficinas estavam ocasionalmente capacitadas a tambem acei

tar encomendas de fora. No Sul tanto em Santa Catarina como no 

Rio Grande do Sul, trabalhava-se o ferro e faziam-se instrumen

tos rudimentares nas colonias alemãs, que tambem continham num~ 

rosas serrarias a vapor e at; pequenos estaleiros. As obras 
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públicas de Porto Alegre e a demanda por máquinas para a lavou 

ra e o processamento de produtos agrícolas criaram suficiente 

estímulo para o estabelecimento de uma fundição inglesa nesta 

cidade em 1871, que fabricava máquinas para serraria, máquinas 

para moer cafe e ate mesmo equipamentos para uma fábrica para 

processamento de tijolos. 

Em suma, entre 1850 e 1880 a demanda decorrente de 

obras públicas, da extensão da rede ferroviária e do setor agrl 

cola, bem como a necessidade de peças de reparação para diver

sos estabelecimentos industriais, estimularam a criação de fun

dições independentes ou anexas a fábricas, que já empregavam 

centenas de operários em 1880. Tais estabelecimentos porem, 

ainda tinham uma existência precária face às frequentes altera

ções de tarifa das alfândegas. Assim, a tarifa de 1874 isentou 

de direitos aduaneiros as máquinas e aparelhos destinados ã la

voura, às fábricas, às oficinas e ã navegação, isenção depois 

confirmada pela tarifa de 1881. Em compensação, as materias 

primas utilizadas tambem eram objeto de redução de direitos, o 

que favorecia a subsistência do setor de fundição e máquinas, 

onde, contrariamente ao caso de Pernambuco, encontrava-se mão

de-obra especializada a salários não excessivamente elevados. 

o quadro 3 apresenta uma compilação do levantamento 

parcial do inquerito industrial de 1881 sobre a indústria na ci

dade do Rio de Janeiro. Neste ano contavam-se na cidade 12 fun

dições com entre 50 e 220 operários e com capital de 100 a 400 

contos, alem de uma fundição de tipos que já "abastecia" a maior 

parte das tipografias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e são Pau 

10. O emprego nas 34 fundições da cidade, que produziam tanto 

bens de consumo como diversos bens de capital, representava po~ 

sivelmente menos de um quinto do emprego industrial resultante 

do inquerito que, preenchidas as lacunas do quadro 3, provavel

mente ultrapassava 5000 operários. Diante da existência deste 

estabelecimento e de outros de maior porte ou equiyalentes em 

outras provincias, o Consul Belga no Rio de Janeiro já admitia 

por esta epoca a existência de uma indústria manufatureira no 

Brasil. Surgiu tambem neste mesmo ano de 1881 no Rio de Janei-



Quadro n.3 14. 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS NO RIO DE J.AIDlLRO S:EDUNDO O 

RELAT6RIO DA COMISSÃO DE INQutRrrro INDUSTRIAL DE 1881 

Setores de Atividade ou Produtos NQ de Estabe- Emprego 
lecimentos Total Observações 

Tecidos de Algodão 4 530 

Móveis 24 470 
Of1Cinas de Marcenaria 80 320 Trabalho manual 

Fábricas de Calçados 6 825 Apenas grandes 
fábricas exclui 
pequenas ofici-
nas 

Peq~enas Oficinas de Calçados 117 468 25% aprendizes 

Artefatos de Couro 29 114 

Chapéus de Pe1ucia e Seda 7 
Chapéus de Feltro e lã 15 680 

Fundições 34 1.030 

Caldeiraria 13 

Serralheria 29 

Encanamentos de Chumbo 2 

Material de Transporte ? ? 

Construção Naval ? ? 

Fábricas de Cerveja,(1) ? ? 

Produtos Alimentícios ? ? 

TOTAL INCOMPLRrO 360 4·437 

Fonte dos Dados Brutos: Notícia sobre o Desenvolvimento da Indústria Fabril 
no Distrito Federal e sua Situação atual. 
Prefeitura do Distrito Federal. 
Rio de Janeiro, 1908. 

(1) Em finais da década de 1870, existiam no ImpériO pelo menos 18 fábricas 
de cerveja produzindo de 8 a 10 milhões de garrafas de cerveja anualmen
te. 
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ro a Associação Industrial, primeiro órgão de classe dos "indus 

triais", que passou nos anos seguintes a pleitear do governo 

assistência e proteção tarifária. 

Durante os últimos anos do imperio a tarifa alfan

degária foi alterada mais duas vezes, depois de 1881. Em 1887 

nova tarifa elevou os direitos sobre uma serie de produtos de 

consumo corrente cuja produção interna mostrava grande cresci

mento. Baixava porem as alíquotas sobre o ferro gusa e em barra. 

No conjunto conforme observação dos consu1es ingleses na epoca, 

a nova tarifa vinha reforçar um processo de substituição de im

portações de bens de consumo já em curso, tendo caráter não ape

nas fiscal, mas tambem motivação protecionista. Esta tarifa 

foi complementada em 1889 pela instituição de alíquotas "móveis" 

adicionais, para fazer face ã variação ascendente do câmbio e 

compensar possíveis quedas da receita alfandegária, que tambem 

teve efeitos protecionistas. Porem, a decada de 1880 foi tam

bem uma epoca de crescent~importações de bens de capital, in

cluindo diversas máquinas e equipamentos para a indústria têx

til, para engenhos centrais de açúcar e para ferrovias. Dentre 

os equipamentos importados pelo porto do Rio de Janeiro em mea

dos da decada de 1880, alem dos já citados, inc1uiam-se entre 

outros, maquinas e imp1ementos agrícolas, guindastes a vapor, 

prensas hidráulicas, prensas e copiadoras, no valor de cerca de 

4 mil contos, que representavam na epoca cerca de 3 a 4% das 

importações totais por este porto, cabendo a ferro, aço e outros 

metais outros 4% (vide quadro 4). Mais de dois terços do valor 

de importação de ambas categorias de produtos ainda eram proveni 

entes da Grã-Bretanha em 1883-84. Em 1887, segundo a estimativa 

de um jornal brasileiro, o país como um todo importou do Reino 

Unido maquinas e equipamentos para engenhos no valor de E 187.387, 

outras máquinas no valor de [215.152, ferro fundido e trabalhado 

no valor de t 181.053 e pesando 8.647 toneladas, e ferro de todos 

os tipos para ferrovias incluindo trilhos no valor de [46.199, 

pesando 12.254 toneladas. 



Discriminação 1077-78 

Tecidos de Algodão 10.868 

Tecidos de lÃ 7.1'26 

Ferro e Aço 2.901 

Máquinas (Mil Contos) 1.923 

( e ) (196.726 ) 

T o T A L 90.227 

CAmbio: Mil Réie por Libra (á:) 9,775 

n.d _ Não Diepon!ve1. 

~.ladro TI.4 

IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS SELECIONADOS E IMPORTAÇÃO TOTAL 

PELO PORTO DO RIO DE JANEIRO 

1811-1881 (EM MILHARES DE CONTOS) 

1fJ78-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 

19.130 20.716 19.853 19.172 20.316 22.434 

7.349 8.148 7.934 7.188 7.338 7.500 

3.061 3.215 3.309 3.641 n.d n.d 

2.606 1.880 2.887 3.336 3.324 3.684 

(249.116) (167.319) (265.593) (304.241) (293.173) (330.819) 

91.029 95.022 96.546 93.086 97.969 98.342 

10,641 11.236 10,870 10,965 11,338 11,136 

Fonte: Diversos Relatórios COllllulares Britânicos citados em uA Indústria Brasileira no Século XIX", j{ citada. 

1884-85 1885-86 

20.211 22.395 

6.177 6.744 

n.d 4.479 

3.631 3.575 

(312.990) (277.046) 

100.165 

11,601 12,904 

188b-87 

26.412 

8.237 

4.278 

4.196 

(326.435) 

102.842 

12.854 

~ 
(J\ 
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Apesar da crescente importação de maquinas e equi

pamentos sugerida pelos dados disponíveis, a indústria de são 

Paulo mostrou grande progresso e crescente diversificação na 

decada dos 1880, não apenas na produção de bens de consumo, mas 

também na produção de maquinas. Em meados da decada, a fundi

ção de maquinas e aparelhos em Campinas empregava não menos de 

500 operarios em quatro estabelecimentos, dois dos quais perte~ 

ciam a alemães, um a ingleses e um a americanos (Faber, Arens, 

MacHardy e Lidgerwood). Em 1887, a capital tambem ja contava 

5 fundições. A velha "fabrica de ferro" de Ipanema reativada 

durante a guerra do Paraguai sofreu altos e baixos nas décadas 

seguintes, mas continuou produzindo diversos implementos agrico

las e aparelhos para outros fins na sua oficina de maquinas, a

lem de ferro gusa para os arsenais e para a Estrada de Ferro Pe

dro 11, onde servia para a fabricação de rodas para vagões. 

A produção de ferro gusa em Ipanema foi de 370 toneladas em 

1880, subindo para 790 toneladas em 1887, quando tambem produ

ziu 294 toneladas de ferro maleavel e 7 toneladas de aço. A fa

brica governamental porem era deficitaria e foi fechada alguns 

anos depois, permanecendo a dependência do país com respeito ao 

ferro importado para diversos fins, cuja participação nas impor

tações totais provenientes da Grã-Bretanha mostrou evolução 

crescente, assim como a importação de maquinas da mesma proce

dência (Ver quadro 5). De fato, em Minas Gerais a extensão das 

estradas de ferro intensificou a competitividade dos produtos 

de ferro importados levando ao paulatino fechamento de estabele

cimentos metalúrgicos no último quartel do seculo XIX. Consta p~ 

rem que em 1883 permaneciam cerca de 75 "fabricas" no centro da 

província cuja produção variava entre 1500 e 1600 toneladas, e 

5 anos depois fundou-se perto de Itabirito a Usina Esperança. 

co~ um alto forno com capacidade de produção de menos de 6 tone

ladas diarias de ferro gusa. 

Em resumo, às vesperas da proclamação da República 

em 1889 ja existia a fabricação de maquinas e equipamentos no 

Brasil, mas esta dependia ainda fortemente da importação de ma

quinas e de matérias primas, inclusive de ferro, apesar da conh~ 

cida abundância de minério em Minas Gerais. Quanto ã fábrica-



Discriminação 

Máquina:! 

Ferro Trabalhado e Não 
Trabalhado 

Canão 

Cimento 

Outroll (1) 

T O T A L 

Quadro 11.5 

IMPORr~AçÃO DE "BENS DE PRODUÇÃO", 1850-1909, COMO ?ERCENTAGEM DAS n1PonTAç~ES 

TOl'AIS PROVENIENTES DA GRÃ-BRETANHA 

1850-54 1855-59 1860-64 1865-69 1870-74 1875-79 1880-84 H\85-89 1890-94 1895-99 

0,85 1,99 1,80 1,28 3,20 3,43 6,~2 7.62 9,96 7,49 

3,32 5,48 5,51 3.77 8,28 9,19 9,99 8,26 10,34 10,83 

4,13 3,49 1,94 2,35 4,48 3,65 3,49 5,25 7,02 9,39 

0,58 0,52 0,51 0,44 

5,93 7,C8 5,65 8,37 10,05 7,29 6,35 6,71 8,96 10,81 . 

14,23 18,04 14,90 15,77 26,01 23,56 26,93 28.36 36,79 38,96 

Fonte: Richard Graham, "Britain and the On!!et af Modernhation in Brazil, 1850-1914, Cambrldge Univerllity Pre!lI. Cambrldge, 1972, p. 135, Quadro 6. 

(1) Inclui produtoll qu!micos, equipamento telegráfico e ferroviário, óleo, ferramentas e utenllÍlio/! de metal li outro/!. 

1900-04 

6,98 

8,77 

13,91 

0,23 

11,71 

41,60 

1905-09 

9,96 

10,92 

9,88 

0,62 

10,42 

41,79 

t-' 
CXI 
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- -çao de material de transporte, a construçao de vagoes de estra-

da de ferro jé estava bastante bem implantada, tendo considera

velmente diminuido a importação de similares, principalmente no 

Rio de Janeiro. A produção de rodas e de peças de ferro para 

seu ajuste j~ se fazia no Brasil, não apenas nas oficinas da 

E.F. Pedro 11 mas também em dois outros grandes estabelecimentos 

no Rio de Janeiro. (Em contraste, e apesar das possibilidades 

de produção local, a Cia. de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, 

inglesa, importava da Inglaterra seus vagões de passageiros, 

preferência que j~ anuncia o comportamento das multi-nacionais 

no século XX, colocando encomendas junto às suas matrizes ou 

pelo menos em seus países de origem.) No tocante ao transporte 

urbano, o estabelecimento das linhas de bonde no Rio de Janeiro 

levou a uma diminuição de indústria de carroças que também se 

verificou progressivamente em outras cidades. Paralelamente, 

a construção de vagões de bondes também teve grande desenvolvi

mento nas oficinas de construção das companhias concessionárias. 

Finalmente a construção naval permanecia uma atividade importa~ 

te no Arsenal do Rio de Janeiro. Assim entre 1825 e 1890 consta 

que o Arsenal construiu 46 navios, sendo 15 entre 1870 e 1890 

ou seja, depois da Guerra do Paraguai. A construção naval pri

vada também subsistia e data de 1886 a fundação do Estaleiro 

Caneco ainda existente, e inicialmente dedicado principalmente 

a repar03. 
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11 - Histórico da Evolução do Setor de Bens de Capital 

11-2 - A Indústria de Bens de Capital nas Tres Primeiras Decadas 

da República, 1889 - 1920. 

Nos primeiros Governos da República, como já 

fora o caso no tempo do Im?erio, a receita orçamentária dependia 

fundamentalmente das receitas alfandegarias. Assim, a tarifa de 

1890 confirmou os aumentos de aliq~otas ocorridos nos últimos anos 

do regime anterior. As nubsequentes modificações das p~utas al

fandegárias e~ 1893 e 1900 viriam confirmar esta tendência inclu

sive levando a aumentos da alíquota máxima*. A primeira decada da 

República foi um período conturbado do ponto de vista político, 

em que ã forte expansão do credito dos primeiros anos se somaram 

frequentes emissões de papel-moeda para fazer frente às despesas 

governamentais, levando a altas taxas de inflação e ã desvaloriza

ção da moeda brasileira. Paralelamente, a imigração européia em 

massa, parcialmente financiada pelo governo, levou a um rápido au

mento no número de consumidores (adultos) na região da capital e de 

são Paulo, bem como a uma maior oferta de mão-de-obra qualificada. 

No curto período de 1890 a 1900 entraram assim no país mais de 1,2 

milhões de imigrantes. 

Gozando da dupla proteçao de altas alíquotas 

de imposto de i~portação (complementadas durante parte do período 

pela cobrança de uma quota do imposto em ouro) e da crescente des

valorização do riilreis na década dos 90, e dispondQ de um merca

do interno en expansão e de u~~ maior oferta de operários qualifi

cados, a indústria de bens de consumo, e em particular a indústria 
~ ** textil, parece ter tido Brande impulso no per1odo , sem necessitar 

* Tal tendência ocorreu apesar de um certo "retrocesso liberal" em 1897, quan
do houve uma temporária reduç&o das ta~as de importação. A política tarifária 
do governo na década dos 90 ê ~pl~ente diacutida nos relatórios consulares 
ingleses. ~ também objeto de interessante análise em vilela Lu~, Nicia, "A 
Luta pela Industrialização do Brasil", Difusão Europeia do Livro, são Paulo, 
1961, Capitulo IV. 

** Por exemplo, dos 726 estabelecimentos fabris arrolados no Distrito Federal em 
1907, mais de 340 tinham sido fundados depois da proclamação da república, ou 
seja~ entre 1889 e 1907. Veja-se "Noticia Sobre o Desenvolvimento da Indústria 

fabril no Distrito Federal", Rio de Janeiro, 1908 p. 91. 
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de uma política industrial deliberada por parte do governo. Este se 

limitou a auxiliar empresas que tinham encomendado equipamentos no 

exterior antes de 1892 e que face ã desvalorização cambial encontra 

vam-se em dificuldades para saldar os compromissos assumidos. In

diretamente, porem,e por motivos fiscais,um certo protecionismo 

estava institucionalizado, tendo surgido inclusive em 1890 o embrião 

do "principio da similaridade", um dispositivo legal com fins tam

bem fiscais, que proibia isenções de tarifas de importação sobre 

bens que competissem com bens similares produzirios no país e cuja 
irt 

produção bastasse para suprir o mercado interno • 

Enquanto a produção interna de bens de consumo 

beneficiava-se de um clima indubitavelmente propício para o seu de

senvolvimento, a situação de parte da incipiente indústria de ma

quinas brasileira era menos favoravel, visto qu~ tinha que enfren

tar isenções de direitos alfandegarios sobre uma serie de equipamen

tos importados, inclusive maquinas agrícolas, que no início da dé

cada dos 90 estavam sujeitas a apenas 5% de taxa de expediente. 

Por outro lado, apesar'desta concorrência, a desvalorização cambi-

" al, os elevados custos de transporte dentro do país e a relativa 

facilidade de importação de maquinas e de materias-primas para os 

estabelecimentos meta1úrgico-mecanicos e de material de transporte, 

unidas a condições específicas de demanda local, permitiram o de

senvolvimento de novos estabelecimentos produtores e de reparação 

de maquinas e equipamentos na decada de 1890. Assim, das 14 ofici

nas metalúrgicas existentes no Estado de são Paulo segundo um in

querito industrial de 1901, 8 tinham sido fundadas entre 1890 e 

1901. No Rio Grande do Sul, em fins da decada de 90, alem de ofi-

cinas de menor porte e dos estabelecimentos maiores citados anteri-

ormente,. havia mais 4 estabelecimentos de alemães, dois dos quais , 
empregavam um total de 100 empregados, que produziam maquinas agrí-

colas, prensas de metal, caldeiras a vapor e equipamentos diversos 

para estabelecimentos industriais. Em são Paulo, na mesma epoca, 

* Este princípio seria depois aperfeiçoado em 1911. Veja-se Vilela Lüz, op. 
cit., pp. 114-115 e Dean, Warren "The IndustrializatiQ~lSão Paulo 1880-1945", 
University of Texas Press, Austin, 1969, p. 85. ';f 
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o desenvolvimento da produçao mecanica ocorreu principalmente em fun

ção da demanda por máquinas agricolas, e especialmente por máquinas 

para o beneficiamento de cafe. Em 1901, havia 8 firmas produzindo 

tais produtos no estado, sendo que 3 tambem eram importadoras. Uma 

destas firmas tinha 2 estabelecimentos empregando cerca de 550 ope

rários e sua produção bruta excedia 500 toneladas por mes. No Nor

deste, surgiram tambem estabelecimentos para o atendimento da deman 

da de produtos de outra natureza. Assim em Aracaju surge a fundi-

ção de John Adams, possivelmente voltada para o atendimento das us! 

nas de açúcar de medio porte que se criaram em Sergipe na decada de 

90. O mesmo parece aplicar-se às duas oficinas de máquinas existen

tes em Alagoas em 1895, e às fundições inglesas que existiam em Per 

nambuco. Na Bahia, a firma inglesa Wilson and Sons, que também im

portava carvao, montou uma oficina de máquinas com fundição própria 

visando ao atendimento de vapores e outros navios. Consta que este 

estabelecimento inglês e outras duas fundiçoes brasileiras não pod! 

am produzir peças fundidas de mais de 5 toneladas, mas tal afirma

ção de um contemporaneo já indica que tinham atingido um certo por

te. No Pará e no Amazonas, as atividades das oficinas metalúrgicas 

eram aparentemente mais voltadas para o atendimento das necessidades 

da navegaçao a vapor nos seus rios, que garantia a exportação de 

borracha. 

No Estado do Rio de Janeiro e na capital fede

ral, as oficinas metalúrgicas e mecânicas tambem parecem ter pros

perado. Campos, contava com pelo menos 4 estabelecimentos mecâni

cos ou fundições na primeira metade da década dos 1890, também cer

tamente voltadas como no caso do Nordeste para o atendimento das 

usinas que paulatinamente substituiram os numerosos engenhos a va

por da região, Na cidade do Rio de Janeiro, ao desaparecimento de 

alguns dos estabelecimentos mais antigos segiu-se a fundaçao de 

novos empreendimentos de maior porte. Um deles, a Companhia Edifi

cadora, criada em 1890, e usualmente classificada como construtora 

de material de transporte, empregava 400 operários em 1901 e proce~ 

sava cerca de 250 toneladas de ferro em barra por mês, produzindo 

diversos produtos tais como rodas para trôleis e bondes, bombas, 

etc. As outras fundições existentes na capital também parecem ter 

tido produção diversificada, nem sempre de bens de capital, avul-

tando entre bens de consumo a produçao de fogões. Assim, uma 

das maiores fundições da cidade, que no mesmo ano empregava 86 

operarios, produzia principalmente fogões e alambiques. Quanto 
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ã produção de material de transporte, continuava no Rio de Janeiro 

a produção de vagões completos e de acessórios para estrada de 

ferro em pelo menos outro grande estabelecimento com centenas de 

operários, enquanto subsistiam numerosos estabelecimentos menores, 

produzindo carros, carroças, etc. na capital e nas principais cida 

des do país. 

A tarifa de 1900, regulamentando o pagamento 

parcial dos direitos alfandegários em ouro, prejudicou a importa

ção de máquinas em geral, segundo o consul britânico no Rio. A 

maior parte dos produtos desta categoria ainda provinha do Reino 

Unido, mas implementos agrícolas em geral eram importados princi-

palmente dos Estados Unidos e da Alemanha. Como nas décadas ante-

riores, as locomotivas eram importadas quase que exclusivamente 

dos Estados Unidos, havendo grande competição para o fornecimento 

de trilhos entre os principais produtores europeus. De fato," após 

o fechamento da "fabrica de ferro de 1panema", a indústria siderúr

gica brasileira permanecia sem expressão, representada basicamente 

pela Usina Esperança da firma Queirós J~., que produziu apenas 

cerca de 756 toneladas de ferro em 1900 e que tambem fabricava 

implementos agrícolas e ferramentas diversas .. 

A crise do cafe nos primeiros anos do século XX 

parece ter levado a uma substancial redução nas importações de bens 

de capital após 1901. Porem, após o convênio de Taubaté em 1906 que 

tendeu a consolidar a valorização do milréis ocorrida em anos ante

riores, tais importações voltaram a crescer rapidamente, até vespe

ras da primeira guerra mundial, especialmente em função do reapa

relhamento e da expansão da indústria textil, da expansão de obras 

* públicas e de investimentos do governo em infra-estrutura. (Ver 

quadro 11-6). A crescente importação de equipamentos era reflexo do 

* Veja-se a respeito. Stein, Stanley J. The Brazilian Cotton Manufacture 1850-
1950, Harvard University Press, Cambridge, 1957, p. 103 e Ville1a, A.V. e 
Suzigan, W. política do Governo e Crescimer.to da Economia Brasileira, 1889-
1945, 1pea/Inpes, Rio de Janeiro, 1973, pp. 40-41 e 378. Segundo os dois úl-

timos autores, a formação bruta do capital fixo do governo, que representava 
apenas 3% da despesa total em 1900-02, cresceu para 9% em 1903 para atingir 
24% em 1912. A capacidade instalada das usinas hidrelétricas do país aumentou 
em 90% entre 1909 e 1913. 



Q~adro 11-6 24. 

BRASIL - INDICADORES DE FORMAÇÃO DE CAPITAL 1901-1920 

índice de 
Quantum de 

Consumo Consumo Importações Eletricidade, de Bens de 
Anos Aparente Aparente Capital pa- Capacidade 

de Cimento de Aço Instalada 
(1.000 toneladas) (1.000 toneladas) ra a Indús- (Mil) tria como 

um todo 

(1) (2) 
(1939 = 100) 

(3) (4) 

1901 37,3 69,3 56,8 37,6 
1902 58,8 107,0 31,7 38,2 
1903 63,8 111,2 38,0 39,2 
1904 94,0 127,3 41,3 39,5 
1905 129,6 170,6 62,3 44,9 
1906 180,3 220,3 66,1 49,0 
1907 179,3 295,0 93,0 53,1 
1908 197,9 267,6 96,4 101,8 

1909 201,8 304,5 102,9 116,1 
1910 264,2 362,3 118,7 157,4 
1911 268,7 369,2 153,6 167,4 
1912 367,0 506,6 205,3 224,0 
1913 465,2 589,3 152,6 244,2 
1914 180,8 200,5 63,4 303,4 
1915 144,9 95,2 25,2 309,8 
1916 169,8 96,9 32,2 313,1 

1917 98,6 87,0 32,0 319,5 
1918 51,7 50,0 36,9 326,9 
1919 198,4 155,1 64,6 341,0 
1920 173,0 279,7 108,1 367,0 

Fonte: Colunas 1-3, Baer, W. e Villela, A. V. "Crescimento Industrial e Indus
trialização: Revisão nos Estágios do Desenvolvimento Econômico do Bra
sil" em "Dados", nQ 9, 1972, p. 133. Coluna 4, Vi11ela, A. V. e Suzigan, 
W. "Poli tica Econômica do Governo e Crescimento da Economia Brasileira, 
1889-1945", IPEA/INPES, Rio, 1973, pp. 177-78. 
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rápido crescimento do setor industrial entre 1907 e 1913, que e 

comprovado por diversos indicadores. Ocorreu um nítido processo 

de substituição de importação de bens de consumo não durável no 

período, mas não há indicação de que o mesmo tenha ocorrido no to

cante a máquinas e equipamentos* Datam desse período, porem, al

gumas oficinas de imigrantes que se tornariam depois grandes esta

belecimentos, notadamente a de Bardella, fundada em 1911. 

Se bem que não se disponha de estatísticas para 

uma aferição da evolução anual do setor de bens de capital no início 

doseculo xx, o inquerito do Centro Industrial do Brasil referente 

a 1907, apesar de incompleto, permite traçar um quadro aproximativo 

do setor naquele ano. Em 1907, a ind~stria de bens de capital p~

dia ainda ser dividida em 2 generos básicos, Metalurgia-Mecânica 

e Material de Transporte. (O ~nico estabelecimento fabricante de 

"aparelhos eletricos" naquele ano, que contava 33 operários e ven

das de 50 contos, era provavelmente orientado para o fornecimento 

de bens de consumo). A classificação conjunta de Mecânica e Meta-

lurgia deve-se ã diversificação de atividades dos estabelecimentos 

existentes, já descrita anteriormente, onde frequentemente coexis

tiram oficinas de fundição e de montagem de máquinas, tornando 

impossível destacar-se estabelecimentos exclusivamente metal~rgicos. 

O ~nico estabelecimento siderúrgico de maior porte que processava 

minerio brasileiro para a produç~o de ferro em altos fornos era a 

Usina Esperança que em 1907 produziu 1901 toneladas de ferro gusa, 

e que ap~s a adição de um alto forno em 1908 aumentou a sua produ~ 

ção para 4000 toneladas em 1913. Porem como já foi visto, este 

estabelecimento tambem produzia bens finais. Dada a diversificação 

da produção dos estabelecimentos que produziam bens de capital, que 

* Segundo Villela e Suzigan, op.cit., tabela 111-6. p. 132, a proporção de bens 
de consumo no total das importações teria declinado de 40,1% em "1901-02 para 
20.7% em 1910-13. Segundo a mesma fonte, a importação total de bens de capi
tal aumentou na participação no mesmo período de 5,6% para 14,3% do total das 
importações, sendo o aumento especialmente pronunciado no caso de bens de ca
pital para a indústria cuja participação teria aumentado de 0,8% para 3,7%. 
O índice de quantum de importações do quadro II-6 acima tambem indica um rá
pido aumento de importação desses bens. 
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também congregava a produção de diversos bens de consumo, deve-se 

encarar as estatísticas de emprego, de produção, etc, para estes 

estabelecimentos em 1907 como um teto bastante superestimado para 

a produção de bens de capital, visto que certamente muitos dos 169 

estabelecimentos listados no quadro 11-7 sob "Fundição e Obras so

bre Metais" tambem produziam bens de consumo em larga escala ou 

ate mesmo exclusivamente bens de consumo. Feita esta importante 

ressalva, os dados do quadro 11-7 abaixo, indicam que não era negli 

genciavel a participação do setor, de "bens de capital" assim infla 

do no total da indústria de transformação em 1907,ainda que represe~ 

taasem apenas 7,5% do valor da produção industrial, pois ji pare

ciam responder pelo emprego de 12 485 operirios ou 9,2% do emprego 

industrial total. Dever-se-iam talvez incluir como produtores de 

bens de capital algumas serrarias a vapor de grande porte que tam

bem fabricavam material de transporte ou embarcações. Porem, como 

ji foi observado acima, mesmo para as categorias listadas já hi 

grande superestimação da produção de bens de capital, como ficará 

claro mais adiante quando do confronto dos dados de 1907 com os do 

* Censo de 1920. 

* Como exemplo da diversificação dos estabelecimentos produtores de capital em 
1907, que tambem produziam bens de consumo, pode~se tomar a Lidgerwood de são 
Paulo, que tinha uma grande fundição. Segundo anúncio de 1909 além do descas
cador, origem de sua criação, a fibrica produzia "carros, carroças, troleis e 
vagões para estrada de ferro", mostrando a diversidade de bens de capital por 
ela produzidos, mas também produzia "bancos para jardins e cadeiras de ferro 
de diversos tamanhos e feitios". Em outros estabelecimentos afins a produção 
de fogões, grades e outros artefatos de metais também era comum. Dentre os 
169 estabelecimentos listados no quadro 11-7 e 11-8 que parecem ter tido gra~ 
de produção de bens de capital na epoca do inquerito incluem-se por exemplo 
os dois estabelecimentos de Rime & C. no Distrito Federal que produziam fer
raduras, ferros de caixas para carvão, canos de chumbo, etc., enquanto outro 
estabelecimento da empresa não inc1uido neste total e também localizado na 
cidade produzia pregos. Por outro lado o grande estabelecimento da Rime em 
Porto das Neves, Niterói, tinha grandes instalações de fundição de pezas, além 
de fabricar parafusos, porcas, etc. O maior estabelecimento de fundiçao lista
do no Rio Grande do Sul, o de A. Bins (a Fibrica Bertha), era especializado 
na produção de cofres, enquanto o de C. Roepeke & Co, em Santa Cat~rina, pos
sivelmente só produzia, na epoca, pregos, parafusos e rebites. 
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BRASIL - PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM 1907, POR RAMOS DE ATIVI~ADE SELECIONADOS 

Número Capital NÚmero de Valor de Operários 
Gêneros e Ramos de Estabel~ (Contos) Operários Produção por Estabe-

cimento lecimento 

Mecânica - Metalurgia 

Balanços (1) 1 400 16 600 16 
Fundição e Obras so-
bre Metais 169 22·964 6.861 31.625 41 

Máquinas (2) 12 1.055 268 984 22 

Material de Transp07te 

Construção Naval (3) 17 2.215 3.622 5·785 213 

Carros, carro~as, 
Vagões etc. 4) 31 8·430 1·718 11.014 55 

TOTAL "BENS DE CAPI TAL" 230 35·064 12·485 50.008 54 

TOTAL "INDt;STRIA DE 
TRANS?ORMAÇÃO" 2·988 580.691 136·420 668.843 46 

% "Bens de Ca12i tal" 
Ind~stria de Transfor 7,7 6,0 9,2 7,5 

(1) 

(2) 

- -maçao 

A Produção era provavelmente co~stituída principalmente de bens de consumo. 

Classii'icação bastante arbitrária do inquérito, durante as normas e ''Fundi 
ção e Obras sobre Metais", categoria sob a q'.lal estavam listados a maioria 
dos grandes estabelecimentos produtores de máquinas já referidos no texto. 

Inclui os Arsenais de Marinha do Rio de Janeiro, Corumbá e Belém que impu
zeram 800 operários e para os quais não se dispunha de valor de produção, 
não incluido na estatistica, o mesmo ocorrendo para os estabelecimentos do 
Lóide e da Brazilian Cool Co. Ltd que impuzeram respectivamente 450 e 130 
operários. Porém o total de estabelecimentos não está completo, incluindo 
basicamente estabelecimentos de maior porte, estando omitido por exemplo o 
Estaleiro sá do Rio Grande do Sul. Também não é listado qualquer estabele 
cimento de construção naval na Bahia, o que parece caracterizar ainda mais 
a subestimação de amostra para este ramo. 

Parece claro que não se listaram os numerosos fabricantes de carros e car
roças nos diversos Estados, talvez em parte incluídos como serrarias ouoob 
outras classificações. Os dados sobre serrarias também estão incompletos 
pois listam-se apenas 2 no Rio Grande do Sul em contraste com as 108 de pe 
queno porte listados no Paraná. 
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Em suma, os resultados do inquérito de 1907 são 

reconhecidamente incompletos, apesar de que pareçam incluir a quase 

totalidade dos grandes estabelecimentos industriais existentes no .. 
pal.s. A classificação dos estabelecimentos também não obedece a 

critérios rtgidos. Por exemplo, o único estabelecimento de maior 

porte classificado como fábrica de máquinas, o de Mello & Co. no 

Pará, que empregava 200 operários e tinha vendas de 450 contos, ti

nha também uma fundição de ferro e bronze, ca1deraria, ferraria 

e carpintaria, o que também justificaria sua inclusão sob "Fundição e 

obras sobre metais". Porém, apesar destes e de outros reparos pos-

síveis, e da comprovada existência de omissões em diversos ramos, o 

levantamento de 1907 aproxima~se de um censo industrial, pelo 

~enos dos estabelecimentos de 5 ou mais operários. Parece portanto 

plenamente justificado o detalhamento dos dados disponiveis, que é 

apresentado nos quadros 11-8 e 11-9, e que permite uma melhor cara~ 

terização do "setor de bens de capital" com base nos estabelecimen

tos que utilizavam força motriz não manual e que empregavam 50 ou 

mais operários ou tinham vendas iguais ou superiores a 50 contos. 



QUADRO 11-8 - BRASIL - Estabelecimentos de Fundição e Obras sobre Metais, de Fabricação de Máquinas, de Construção Nav~1 
e de Fabricação de Material de Transporte com 50 ou mais operários e ou Vendas de 50 ou mais con
tos, utilizando Força Não-Manual em 1907, por Estados. 

Setores e Unidades da N9 de Estabeleci Potência Insta 
lada 

Emprego Valor da 
Produção 
(Contos) 

Nome dos Estabelecimentos e 
Observações Federação mentos 

Fundição e Obras so
bre Metais 

Amazonas 

Bahia 

Ceará 

Distrito Federal 

78 

4 

1 

1 

19 

j 
1773 c.v. 
Elet 314 c. 

- Gas 10 c. 
Keros.6 c 
Hd. 30 c 

78 c.v. 
78 c.v. 
Vapor 
Vapor 

23 c.v. 

12 c.v. 

~ 252 c.v. 
Elet. 20c. 
Gas 7c. 

20 c.v. 
9 c.v. 
20 c.v. 
8 c.v. 
10 c.v. 
16 c.v. 
12 c.v. 
20 c.v. 

5949 28721 

139 2425 

36 405 A. Dias Dos Santos 
85 1800 Richardson & C. 

8 120 J.C. Mesquita 
10 100 A. Gaspar 

30 60 Azevedo & Filhos 

50 178 J.C. Freire 

1680 8119 

200 900 Moniz & C. 
80 400 A. Laranja & C. 

140 855 L.B. de Almeida & C. 
80 400 M.S. Lino 
60 280 Slater & Rowlands 
80 430 Justino Alegria & C. * 
60 180 Dias Prata & C. 

190 390 F. Soares & C. N 
\O 
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10 c.v. 140 700 Farinha, Carvalho & C. 
12 C.v. 70 300 Cia Federal de Fundição * 
71 c.v. 300 1200 Hime & C.+ 
6 C.v. 33 300 Hime & C.'*" 

12 C.v. 60 800 A. Ramos, C.Cabra1 & C. 
20 c.v. 52 250 J. Camuyrano 

6 C.v. 10 50 F.J.P. Monteiro Jr. 
E1et. 10 c. 55 280 Brandão & Correia 
E1et. 10 c. 26 180 Costa Cabral & C. 
Gas 4 c. 17 99 Soares & Filho 
Gas 3 c. 27 125 J. Machado Silva 

Minas Gerais 5 245 C.v. 343 940 
• 

25 C.v. 22 160 Leite & Fonseca 
14 C.v. 15 90 J.F. Grande 
26 C.v. 6 60 Costa & Irmão 
80 C.v. 90 150 Gonça1 ves Ramos & C. 
100 C.v. 210 480 Usina Esperança * 

Pará 4 85 C.v. 299 1710 

16 C.v. 100 160 E. Paul 
20 C.v. 35 400 A.F. Dias & C. 
14 C.v. 34 650 M.F. Orico 
35 C.v. 130 500 Viuva Camelier 

Paraná 2(1) 78 C.v. 120 870 

48 C.v. 72 550 Muller 
30 C.v. 48 320 F. Segmuller 

Pernambuco 5 72 c.v. 320 1858 

8 C.v. 60 150 A. Peterson & C. 
6 C.v. 18 180 F.C. Vi11aça & C. 
24 C.v. 100 188 Barão de Suassuna 
14 C.v. 82 740 Wilson Sons & C.* w 

20 c.v. 60 600 Herdeiros Bowman * o . 
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Rio Grande do Sul 7 1114 c.v. 399 1070 
Keros 6 c. 
Gas 3 c. 

8 C.v. 50 80 A.J. Dias* 
20 C.v. 60 120 V.H. Silva & C. 
50 C.v. 50 40 sã & c. * 
24 C.v. 130 300 A. Bins (Bertha) + 
12 C.v. 80 160 J. Becker & Irmãos * 
Ker. 6 c. 7 250 W.Knack & Filho * 
Gas 3 c. 22 120 A. R. D'Oliveira 

Rio de Janeiro 6 1164 C.v. 438 2997 
Hd. 30 c. 

100 c.v. 252 2000 Hime & C. * 
40 C.v.· 32 220 Loewe & Struve 
6 C.v. 20 96 'lbrres & Penthand 
8 C.v. 31 130 D. Reid 
10 C.v. 33 136 R. Crisôstomo 
Hd. 30 c. 70 415 J.B. Fenini 

Santa Catarina 3 56 C.v. 112 903 

16 c.v. 66 400 C. Hoepeke & C.+ 
20 C.v. 26 453 A.B. Oscar & C. 
20 C.v. 20 50 L. A1temburg Jr. 

são Paulo 19(2) 1504 c.v. 
E1et. 294 c. 1974 7465 

4 c.v. 21 100 F.L. Sydow * 
16 c.v. 100 700 F. Amaro 
25 C.v. 51 100 H. Sto1tz & C. 
75 C.v. 206 583 Lidgerwood & C, Ltd (S.Pau1o) * 
10 C.v. 46 100 " " (Campinas) * 
16 C.v. 53 160 Cardina1i & Matarazzo + 
108 C.v. 254 860 Cia Mac Hardy * l.tJ .... 
14 C.v. 49 600 P. Anderson & C. . 
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60 c.v. 168 920 Arens Irmãos * 
150 c.v. 61 350 Jefferson, Barreto & C. 
20 c.v. 76 200 Craig & Martins * 
E1et. 15 c.v. 105 400 li " 
6 c.v. 130 550 B. KUntgen E1et. 25 c.v. 
Elet. 200 c. 353 303 Cia Mecânica Importadora * 
E1et. 4. c. 22 144 J. Rangel 
Elet. 3 c. 45 75 J. Rizkallah + 
E1et. 25 c. 74 380 Huntgen & c. 
E1et. 12 c. 95 480 A. Mariano 
Elet. 10 c. 65 360 A. Marmano 

~eI:gipe 2 12 C.v. 45 126 

6 c.v. 20 76 Smith & Irmão 
6 C.v. 25 50 J.a. de Santana + 

Máquinas * 3 64 C.v. 229 590 

Distrito Federal 1 6 C.v. 17 90 A. Nunes de Souza 
Minas Gerais 1 50 c.v. lZ 50 F.J. Hascher & Irmão 
Pará 1 8 C.v. 200 450 Mello & C. 

Balanças (3) 1 10 C.v. 16 600 

Distrito Federal 1 10 C.v. 16 600 C. Conteville 

- *( 2794 Construçao Naval 4) 11 1750 C.v. 5590 
Elet.120 c. 

2960(5) Distrito Federal 5 -1392 C.v. 2221 
Elet. 120 c. 

Elet.120 c. 450 Cia Novo Lloyd Brasileiro 
30 C.v. 130 The Brazilian CoaI Co., Ltd 
100 C.v. 43 160 M.H. Figue!ra 
250 c.v. 1500 2000 Lage & Irmao8 
12 C.v. 98 800 V. dos Santos Caneco 

Pará 1 40 C.v. 100 720 Silva Santos & Filho w 
N . 
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Rio Grande do Sul 

Rio de Janeiro 

. * Mater1al de Transporte 

Distrito Federal 

Z'~r8 

~.;.io ele Janeiro 

são Paulo 

1 

4 

14 

8 

3 

1 

2(6) 

20 C.v. 

298 C.v. 

70 C.v. 
40 C.v. 
8 C.v. 
100 C.v. 

~ 
245 c.v. 
Elet 150 c. 
Gas 35 e 

~ 
225 C.v .. 

. Elet 150 c. 
Gas 35 c. 

200 C.v. 
10 C.v. 
5 C.V. 

V.:lp'Jr 
V3por e Hanua1 
Elet. 150 c. 
':;a5 23 c. 
Gas 12 c. 

V3.por 
Vapor 
Vapor 

8 C.v. 

(12 c.v) 

12 C.v. 
? 

80 

393 

55 
20 
1.8 

300 

1518 

1305 

420 
18 
50 
60 
52 

660 
22 
23 

53 

25 
8 

20 

18 

142 

55 
87 

100 

1810 

600 
160 
250 
800 

10195 

92l?. 

100 
100 
300 
120 
212 

7200 
120 
160 

420 

150 
120 
150 

130 

l}33 

83 
350 

Cia Novo L10yd Brasileiro 

J. Camuyrano 
J. da Silva Gril10 
1.1. Oliveira 
Cia Cantareira e Viação Fluminl.·,se 

Traje~o Medeiros & C. 
Viuva Cruz e Irmãc 
Vianna & Silva 
H. RBhe 
S. Mendes 8. C. 
Cia. Edificador~: 
J. Pereira 
A. Labord(: 

A. Scorcellati 
M. Vasco 
Paes 8. Irmão 

Lavignasse 8. Picotis 

Krakenbuhl, Irmão 
Cia Campineira de Carris de Ferro 

w 
w 
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Total 5 setores: 107 

Media por estabelecimento 

3507 1 2842 c.v. 
Elet. 584 c. 
Gas. 45 c. 
Keros 6 c. 
Hd. 30 c. 

33 

10506 45696 

98 427 contos 

+ Estabelecimentos provavelmente não primordialmente produtores de bens de capital. 

* Estabelecimentos comprovadamente produtores de bens de capital~ 

NOTAS DO QUADRO 8 

Valor p/operario: 4.3mntos 

1 - Exclue a Companhia E. de Ferro são Paulo & Rio Grande do Sul, cuja oficina empregava 100 operários, mas para a qual não 
se dispõe de dados de produção e força empregada. 

2 - Exclui o estabelecimento de P. Castro que contava 15 operários e tinha uma produção avaliada em 60 contos, para o qual 
não há informação sobre força motriz. 

3 - A quase totalidade da produção era provavelmente de bens de consumo. 

4 - Exclui os Arsenais de Marinha do Rio de Janeiro, Corumbá e Belem, que empregavam 800 operários. 

5 - !3ubeütimação, dada a fe.1ta de dados de vendas dos estabelecimentos da Cia. Novo Lloyd Brasileiro e da Brazilian CoaI Co.~ 
!...td. 

G - Exclue o estabelecimento de A. Buh1er & Filho e de Rodovalno Jr., Horta & C., que tinham respectivamente 12 e 50 operários 
e vendas de CO e 120 contos, por não haver informações quanto ã sua força motriz. 

FONTE: The Ear1y Developments of Manufacturing in Brasil and Industrial Growth Between 1889 and 1939, Luiz A. Correa do Lago 
. Mimeo, 1974, em revisão. Com base em dados brutos do Centro Industrial do Brasil para 1907. 

w 
~ 



Quadro 11-9 
35. 

BRASI:' - ESTA:B3LECIMEtr~OS TIOS G~1SROS METALGTRGIA - :r.1ECl..·"HCA E MATEP..lAL DE 

TRANSPORTE, COM 50 OU MAIS OPERÁRIOS E/OU COM VENDAS ACIMA DE 50 CONTOS 

UTILIZANDO FrnçA NÃG-rf..J.JJUAL, SE3üNDO "ESTADOS DA FEDERAÇÃO EM 1907 

Es ta.dos 

.Amazonas 

Bahia 

Ceará 

Distri to Federal 

Minas Gerais 

Pará 

Paraná 

PernéUll-;:mco 

Rio Gra..YJ.de do Sul 

Rio de Janeiro 

Santa Catarina 

são Paulo 

Sergipe 

T O T A L 

Fonte: Quadro 11-8 

número 
ie 

Estabeleoimen to 

4 

1 

1 

34 

6 

9 

2 

Ç) 
-' 

8 

11 

3 

21 

2 

107 

Número ele 
Operá=io3 

139 

30 

50 

5·239 

355 

661 

120 

32:J 

479 

849 

"1 -, ') 
-"".L~ 

2.116 

45 

10·506 

Valor da Operários 
Produç.ão ~or 
(Cont~s ) Estabelecimento 

2.425 35 

60 30 

178 50 

20·981 154 

990 59 

3·300 73 

870 60 

1.858 64 

1.170 60 

4·937 17 

903 37 

7·898 101 

126 23 

45·696 98 
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Um primeiro aEpect~ sue r2s~alta do quadro 11-8 

acima e a importância relativa d&s categorias enquadradas em Meci

nica-Metalurgia, COfl 82 est~belecimentos, 6194 operários e um va

lor de produç~o de 29.911 contos, correspondendo respectivamente a 

59% do emprego total e a 65,S7, do valor total àa produção, cabendo 

o restante a material de Transporte e Construção Naval. O quadro 

1I-9 por outro lado inài~a a ~redoniüân~ia do Distrito Federal 

com 49,9% ào emprego e 45,9% do v21cr d& produç~o dos generos em 

exame. Apenas sio Paulo ~a ~poc~ t~mb~m apresentava emp=ego acima 

de 2000 operarios e um valor ~e produçãJ correspondente a 17,3% do 

total. Dentre 05 demais estados, a~enas se da3t2ca~ Rio de Janei-

ro e Pará, com respectivaoent~ 10,8% c 7:~% do valor total da pro

dução. Esta portanto encontrava-se grande::!€r:te concentrada em pou

cos estados, contrariamente, por exemplos i produç~o t~xtil onde 

grandes estabelecimentos no ~orGeste coexistiam com as grandes 

empresas do Centro-Sul *. A ~edia de vper~rios por estabelecimento 

no Distrito Federal e em sio Paulo ~ tkmb~~ bactante mais elevada 

do que a dos demais estados coincidindo com o fato que o emprego 

bem como os estabelecimentos de maior porte ep.~avam ainda mais 

concentrados nestas duas unidades da Federai~o do que o valor da 

produção. A maior concentração de estabelecimentos com mais de 

100 operarios no Distrito Federal € em são Paulo tambem ressalta 

do exame do quadro 11-8 sendo maior o número de estabelecimentos 

de fundição paulistas nesta categoria, caben?o a vantagens ao Dis

trito Federal em função dos seus estabelecimentos de construção 

naval e de material de transporte. De fato, apenas 4 estabeleci

mentes destas 2 categorias empregavam 2030 operarios no Distrito 

Federal em 1907, devendo-se lembrar por~~ que as Guas fábricas 

de material de transporte eram também ~r.port~ntes ~stabelecimentos 

mecinic.os. 

No que diz respeito ~ força notriz e~pregada nos 

generos Mecânica-Metalurgia e Material de T~~ncporte, era bastan

te reduzida ainda a utilização da eletricidade ~~ comparação core o 

* A dispersão geográfica da indústria t~xtil e ê.í:-e.L'ente dos daclos do inquéri
to de 1907, e é também notada por Stein op. cito 
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vapor. são Paulo aparece como uma exceção, visto que 8 dos 19 es-

tabelecimentos da Fundição e Obras sobre Metais listados no qua

dro 11-9 já se utilizavam desta fonte de energia num total de 

294c. No Rio apenas duas fendições, um estabelecimento de constru 

ção naval e a eia. Edificadora eram movidas a eletricidade, totali 

zando também 290 c. 

Em trabalho recente afirma-se que o setor de 

bens de capital permanecia em 1907 "uma atividade com caracterlsti 

ticas artesanais"(pequenos estabelecimentos onde o empresário mui

tas vezes participava até como mão-de-obra direta na produção)" e 

que o setor teria ficado "fore do campo de interesse do capital 

internacional durante os pri~e:iros 80 .:1nos de sua existência" 

a partir de 1850*. O quadro II-8 tende a indicar que na realidade 

não se deve negligenciar o número de estabelecimentos que já esca

pavam da classificação de artesanal, pelo emprego concomitante de 

dezenas ou até mesmo centenas de operários e de máquinas não movi-

das manualmente. Por outro lado, enquanto muitos dos maiores es-

tabelecimentos pertenciam a capi~G1istas br~sileiros, o papel do 

capital britânico e americano no d~senvolvimento das fundições bra 

si1eiras não pode deixar de ser menc~onado, especialmente com 

respeito a são Paulo e c Nordeste. ~ be~ verdade que muitos dos 

empresários estrangeiros ~ue iniciaram estes estabelecimentos 

"nacionalizavam" as suas empresas aqui permanecendo, semelhante

mente ao ocorrido no caso ~os i~igrantes alemães e italianos, mas 

em outros casos, como no de Bownan e Lidgerwood os laços externos 

se mantinham ainda na primeira dp.cada do século. 

No tocante a tecnologia, trabalho já citado 

aponta corretamente que parte do trabalho desenvolvido nas ofici

nas mecânicas "consistia justamente nas atividades básicas na cons 

trução de equipamentos mecânicos: forjaria, fundição, usinagem e 
** - ., ca1deraria" • A sofisticaçao dos bens produz1dos no Bras11 era 

* Erber, F.S. et. Alt. II Absorção e Criação de Tecnologia na Indús
tria de Bens de eapita1~ Finep, Rio de Janeiro, 1974, pp. 12-13. 

** Ibidem, pp. 11-12. 



38. 

ainda reduzida na maioria dos casos, mas a utilização de mão-de

obra estrangeira e o recurso ã cópia, aliados ã crescente capaci

tação técnica de alguns empresários nacionais versados em engenha

ria permitirama absorção da limitada tecnologia necessária ã sua 

produção. Em alguns casos pagava-se pela patente estrangeira, 

como existem exemplos ate mesmo no tocante a bombas manuais ameri 

canas em 1901. Em outros casos, CaíDO no de Lidger:wOQd com rela 

ção a máquinas agrícolas ~ produç~o interna sucedia-se a uma fase 

importadora em que o mesmo estabelecimento passava de importador 

* a produtor. Quanto ã origem das máquinas e equipamentos utiliza-

dos pelos estabelecimentos produtores de bens de capital, a infor

mação e bastante escassa e requeria um maior espaço no detalhamen

to das estatísticas de importação por produtos e por países. Pa

rece lícito supor que alguns dos estabelecimentos maiores podiam 

auto-abastecer-se de equipamentos mais simples, uma vez importa

da a maquinaria mais sofisticada. Em 1904, a Cia. Mecânica Impor

tadora, a Lidgerwood,a Arens Irmãos e a Cié', Mac Hardy, que fabrica

vam descascadores de cafe em são Paulo já fabricavam inclusive mo-

** tores a vapor. Porem, existem nume~osas referências de contem-

porâneos que sugerem que grande par~e dos equipamentos utilizados 

pelo setor eram de procedêncie inglesa ou aQericana. Assim, ape

nas como um exemplo, a Companhia Edificadora em 1901 utilizava mo

tores a vapor ingleses, enquanto~erador de energia eletrica da 

fábrica era americano. 

* 

** 

Sobre a crescente capacitaçãoi:ecnica dos engenheiros nacionais, veja-se 
Leff, N.H. The Brazilian Capital GoodsIndustry, 1929-l964,Ha~rard Univer
sity Press, Cambridge, 1968, Capítulo 1. O mesno autor faz tambem interes
santes considerações sobre a origem do capital das pr~eiras empresas pro
dutoras de bens de capital. Sem indicaruma ordem de grandeza, os recursos pa
ra este f~ parecem ter resultado do investimento de lucros não apenas da 
cafeicultura e do comércio importador, mas também das pequenas oficinas ini
ciadas por imigrantes e que pouco a pouco se expandiram para tornar-se ver
dadeiros estabelecimentos industriais 

Ferreira Ramos, Francisco. Industries and Electricity in the State of são 
Paulo, Vanorden, & Co., são Paulo, 1904, p. 27. 
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Enquanto os quadros 11-8 e 11-9 apresentam um qua

dro aproximado do setor de bens de capital em 1907, apesar da pro

vável superestimação resultante da classificação abrangente dos esta 

be1ecimentos de "Fundição e obras sobre metais", não se dispõe de in 

formações detalhadas para o período 1907-1919 sobre a evolução des-

tes estabelecimentos. De fato, enquanto os levantamentos de imposto 

de consumo fornecem elementos para uma aferição da evolução anual de 

outros setores, tais levantamentos nao englobavam os generos em es

tudo, então isentos deste imposto. Caberia portanto passar-se a ca

racterização da indústria ~bens de capital em 1919, segundo os da

dos do recenseamento de 1920, mas antes parece indicado fazerem-se 

algumas considerações qualitativas sobre a evolução do setor durante 

a primeira guerra mundial. 

Em trabalho recente se refuta acertadamente que 

durante a primeira guerra mundial não existia "nenhuma indústria de 

* bens de capital no Brasil". A existincia do setor, ainda que inci-

piente, ressalta claramente das estatísticas e informações qualita

tivas apresentadas anteriormente. Não cabe aqui uma discussão deta

lhada do debate sobre a industrialização do Brasil durante a 1a.Guer 

ra mundial. Basta mencionar que ã corrente que alegava que teria 0-

corrido grande crescimento industrial face a um mercado interno 

"protegido" pela interrupção de importações opos-se ma~s recentemente 

a tese de que a drástica diminuição na importação de bens de capi

tal ocorrida durante o período (veja-se o quadro 11-6, coluna 3 aci

ma) teria prejudicado tal crescimento e teria levado principalmente 

ã utilização mais intensiva da capacidade produtiva existente. Hou

ve certamente durante o conflito mundial uma queda substancial na 

importação de equipamentos, como indica tambem o quadro 11-11. Po

rem seu efeito foi diferenciado segundo os setores, seLdo a1gums ra

mos demandantes mais atingidos do que outros. Como ilustração, a 

implantação da indústria de carnes frigorificadas ocorreu no Brasil 

principalmente durante a la. guerra mundial, com um aumento substan

cial de capacidade efetuado via investimentos de capital primordial 

* Erber et Alt, op.cit., p. 12, refutando a afirmação de Baer e Vi11ela, op.cit., 
p. 118-119. 
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* mente americano. Segundo estudo recente, o genero Mecânica-Metalur 

gia parece tamb~m ter crescido bastante durante o periodo. Visto 

que o ferro velho e outros metais podiam ser retrabalhados,e que as 

pequenas oficinas de fundição exigiam equipamentos relativamente sim 

ples,"diversas oficinas para o trabalho de metais foram abertas (em 

são Paulo) para produzir peças e máquinas completas de ferro fundi-

do", compensando parcialmente a redução nas importações. Uma parte 

apreciável da atividade destes estabelecimentos parece ter consisti 

do na reparaçao de equipamentos que estavam sendo utilizados muito 

intensivamente. Mas apesar de que várias destas oficinas tenham de 

saparecído no final da la. guerra, algumas companhias criadas dura~ 

te esse período sobreviveram e passaram a produzir equipamentos de 

** uma forma mais permanente. 

Tais afirmações no tocante a são Paulo sao parcial -

mente passíveis de verificação para o Brasil como um todo. O quadro 

11-10 apresenta as epocas de fundação dos estabelecimentos dos ra

mos "Fundição de Metais e Construção de Máquinas", "Carros, Carro

ças e Vagões" e "Construção de Barcos", que existiam em 1919. f evi 

dente que tal estatística só tem validade para fins de confronto en 

tre períodos imediatamente anteriores ao censo, visto que muitos es 

tabelecimentos fundados antes de 1900 ou at~ mesmo ainda existentes 

*** em 1907 desapareceram antes de 1920. De qualquer forma, abstrain-

* Para -maçoes, 
77-78 e 
Brazil, 
versity 

** 

maiores detalhes veja-se "Economica1 Notes on Brazil", Serviço de Infor
Ministério da Agricultura Indústria e Com~rcio, Rio de Janeiro, 1919 pp. 
G. Whyte: "Brazil: Trends in Industrial Development" in Economic Growth: 
India, Japan", ed. por S. Kuznets, W.E. Moore, J.J. Spengler, Duke Uni -
Press, Durham 1955, pp. 32-33. 

Veja-se Dean, op.cit., pp. 97-98. 
*** ~ . Esta ressalva e 1mportante, pois com base no quadro geral do Censo de 1920 on 
de se indicam as épocas de fundação das empresas entao existentes, afirma-se em 
muitos trabalhos históricos que tantos estabelecimentos foram fundados no Brasil 
no quinquênio tal do s~culo passado, quando evidentemente tal afirmação apenas 
aponta um piso para os estabelecimentos fundados nos diversos quinquênios, visto 
que muitos estabelecimentos tendiam a desaparecer. No caso de bens de capital o 
desaparecimento de estabelecimentos fica claro do confronto de informações inici 
ais do presente capitulo sobre diversas fábricas fundadas no século XIX, com os 
quadros da Indústria em 1907 e 1920, quando muitos daqueles estabelecimentos já 
não existiam. 

Êrro ainda mais grave é a prátic~, também corrente na literatu 
ra, de se considerar o emprego e o valor da produçao verificados em 1920 para, 
por exemplo, os estabelecimentos fundados entre 1880 e 1889, como sendo o empre
go e o valor da produção industrial naquela época. Deve-se ter em mente que mui 
tos dos estabelecimentos cresceram consideravelmente entre a data de sua funda -
ção e 1920, especialmente aqueles fundados no século XIX, sendo totalmente arbi 
trária tal imputação. 



Quadro 11-10 - Brasil - Estabelecimentos Industriais de Ramos Selecionados recenseados em 1920, segundo epoca da 
Fundação 

Número de Estabelecimentos Fundados 

Em Ate 
1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 

RAMOS ~poca 1849 a a a a a a a a a a a a a a 
Igno- 1854 1859 1864 1869 1874 1879 1884 1889 1894 1899 1904 1909 1914 1919 
rada 

Fundição e Laminação 
de Ferro; Construção 
de Máquinas em Geral 7 3 1 2 3 2 6 2 9 3 7 13 29 29 

Oficinas Mecânicas e 
Fabricação de Peças 
Acessórias. 1 1 2 1 5 3 6 10 

Reparação de Motores 
Eletricos 2 1 

Fabricação de car-
ros, carroças, va-
goes, etc. 5 I 1 2 9 16 23 27 64 70 

Construção de Barcos I I 1 I 1 3 3 

FONTE: Recenseamento de 1920. 

Total 
Existen-
tes em 
1919 

116 

29 

3 

221 

11 

.J:..... 
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do-se do tamanho dos estabelecimentos fundados nas duas primeiras 

ciêcadas do século XX, os dois ramos de Mecânica-Metalurgia assimi1~ 

veis ã produção de bens de capital tiveram o seu maior aumento, 39 

estabelecimentos, entre 1915 ~ 1919 enquanto entre 1910 e 1914 se 

fundaram 35 estabelecimentos e 16 no quinquênio anterior. Nos ra-

mos do gênero Material de 7ransporte, no qual ê conspicua na cons

truçao de barcos a presença de diversos estabelecimentos ainda lis

tados em 1907 no quadro 11-8, é também no periodo 1915 e 1919 que se 

funda um maior número de estabelecimentos em confronto com os dois 

quinquênios anteriores. A reparação de motores elétricos também 

ganha um estabelecimento entre 1915 e 1919. Infelizmente, não se 

dispõe de informações censitãrias do emprego e valor da produção 

nos diversos ramos por epoca de fundação, mas os dados acima parecem 

ser uma indicação segura de um aumento de capacidade não negli-

genciãvel do setor de bens de capital durante a primeira guerra mun

dial. 

A produção brasileira de ferro tambem aumento sig

nificativamente durante a la. guerra mundial, passando de 3999 tone 

ladas em 1913 e 2098 toneladas em 1914 para 7648 toneladas em 1917 e 

11747 toneladas em 1918. Pensou-se inclusive no reativamento da Fã

~rica de ferro de Ipanema, que parece ter sido iniciado, mas o pro

jeto foi logo abandonado. Foi fundada ainda durante a guerra a Cia. 

Siderúrgica Mineira depois Be1go Mineira. cuja produção aumentaria 

substancialmente na década dos 20. No último ano do conflito a Cia. 

Mecânica Importadora de são Paulo instalou um alto-forno Siemens 

Martin em são Paulo "o primeiro e maior da América do Sul" para po-

der preparar aço e fundir peças. Em contraste, em 1916, a Companhia 

Edificadora do Rio dava como razão para o fracasso da expansão de 

suas instalações, o fato do forno instalado consumir combustive1 

com custo acima do valor de seus produtos. Alegaram seus diretores 

que os fornos elétricos americanos estavam produzindo excelentes 

resultados, mas que sua utilização não era possível devido ao alto 

- * custo do Kilowat entao fornecido pela Light • 

* Veja-se Carvalho, E1ysio de. "Brasil Potência Mundial, Monitor Mercantil, Rio 
1919, pp. 166, 173 e 179. 
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Existem portanto indicações de que alguns setores 

aumentaram substancialmente sua capacidade produtiva durante a 

guerra, não sendo o caso da indústria têxtil em que tal não oco~ 

reu um exemplo passível de generalização. f o que confirmam ta~ 

bem os resultados globais do censo industrial de 1920 segundo a 

data de fundaçao das empresas recenseadas. É bem verdade que os 

4493 estabelecimentos industriais fundados no Brasil entre 1905 

e 1914 e que ainda existiam em 1919 tinham naquele ano em media 

20 operirios e uma força motriz de 22,9 H.P., enquanto os 5.936 

estabelecimentos fundados entre 1915 e 1919 empregavam em media, 

neste último ano, apenas 11 operirios e 11 H.P .• Porem, do to 

tal da força motriz da indústria em 1919, 21,1% tinham sido ins 

ta1ados entre 1915 e 1919 sendo implausíve1 uma concentraçao des 

te aumento em 1919, apesar da recuperação parcial do índice de 

quantum de importações de bens de capital neste último ano. Pode 

-se portanto concluir que apesar de que os estabelecimentos in 

dustriais criados durante a primeira guerra mundial tivessem em 

media dimensão bastante inferior ã dos estabelecimentos fundados 

na decada anterior ( e que ainda existiam em 1919) houve substan 

cial expansão da capacidade instalada entre 1915 e 19l9,superior 

inclusive aquela ocorrida entre 1909 e 1914, quando os índices 

de quantum de importação de bens de capital atingiram o seu ~uge. 

Face aos índices de quantum de importação para os dois períodos 

e os dados de capacidade instalada em lY19, parece lícito con

cluir que entre 1915 e 1919 parcela substancialmente maior de ex 

pansão da capacidade tenha sido devida ã produção interna dos e 

quipamentos mais simples, enquanto perdurava a importaçao, ja a 

níveis bem inferiores, dos equipamentos mais sofisticados não pr~ 

duzidos internamente. Os dados de importação de bens de ca~ita1 

em libras esterlinas, apresentados no quadro 11-11 confirnam que 

a queda das importações não foi uniforme entre os diversos gene-
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* ros e produtos. Assim o genero material elétrico e de telecomunic~ 
-çoes, cujos produtos não eram de todo produzidos internamente e c~a 

''''essencialidade'' era portanto maior sofreram redução bastante inferior 

'Ir 
Os dados apresentados no quadro 11-11 nao representam a totalidade de "máquinas 

e aparelhos" listados na categoria III de importação das estadsticas brasileiras 
de então. Estão excluidas "Máquinas e Aparelhos não Especificados", cuja importa 
ção caiu de E 1769 mil em 1913 para E 398 mil anua1S entre 1915 e 191H, ou sejã 
de 100 para 22,5, queda menos acentuada do que a observada para "bens de capital" 
como um todo no quadro 11-10. A diminuição sofrida no mesmo período por ferramen 
tas e utensílios diversos, incluidos por alguns autores em "bens de capital" foi 

de E 817 157 em 1913 para E 221 604 em média no quadriênio 1915-1918, ou seja, uma 
queda de 100 para 27,1. A inclusão da primeira categoria de bens de capital au 
mentaria a participação destes bens na importação total de 13,2% em 1913 para 16% 
e a media no perlodo de 1915 a 191H de 3,6% para 4,6%. 



Quadro 11-11 - Brasil - Principais Bens de capital
l 

Importados 1913-1918 
Em Libras Esterlinas (f) 

Generos e Produtos 

Mecânica 

- Máquinas não especificadas para a 
Indústria 

- Máquinas não especificadas para fi 
ação e tecelagem 

- 'ieares 
- Acessórios não especificados para 

ID&quinas de fiação e tecelagem 
~ Caldeiras 
- Guindastes 
- Bombas hidráulicas e acessor~os 
- Motores não especificados 
- Motores a petróleo e a gasolina 
- Motores a vapor 
- Prensas * 
- Balanças 
- Moinhos não especificados 
- Háquinas não especificadas para a la 

voura 
- Arados 
- Máquinas e Aparelhos Aratórios -nao 

especificados 

Material Elétrico e de Telecomunicações 

- Aparelhos para Eletricidade e Ilumina 
ção elétrica* 

- nínamos e Geradores elétricos 
- Motores elétricos 
- Lransformadores e1etricos 
- Cabos eletricos 

2 
~ateria1 de Transporte 

- Aeroplanos 
- Navios a vapor e a vela 
- Barcos e embarcações miúdas 
- Carros para estrada de Ferro 
- Locomotivas 
- E::'xos rodas e pertences para carros da 

Estrada de Ferro 
- Locomóveis 

Metalurgia 

- Trilhos e talas de junção e aces~ó-
rios p/ estrada de ferro 

~portação Total deBens de Capital -
ex~eto automóveis de carga 

Importação Total 

% Importação ex-automóveis 
Importaçao Total 

Importação 
em 1913 

(1) 

1 872 374 

746 762 

311 681 
29 308 

126 099 
133 547 
130 306 

92 745 
83 101 
36 467 
12 822 
12 660 
30 233 
30 248 

96 405 
27 876 

28 826 

1 127 046 

689 601 
61 004 

123 082 
83 835 

169 524 

3 682 616 

13 437 
541 648 
216 886 

1 890 539 
705 569 

247 012 
67 525 

2 313 730 

8 995 766 

67 166 000 

13 ,2 

Importação 
Média no 
quadriênio 
1915-1918 

(2) 

564 952 

187 567 

68 063 
11 999 

118 981 
22 875 
15 019 
24 751 
20 570 
28 349 
3 012 
7 136 

12 505 
6 921 

37 204 
11 691 

11 457 

489 171 

288 507 
23 733 
29 566 
29 678 

117 687 

365 489 

16 463 
43 349 

8 244 
20 225 

172 433 

97 316 
7 458 

106 554 

1 525 166 

41 946 00 

3,6 

45. 

% 2/(1) 

30,2 

25,1 

21,8 
40,9 

94,4 
17,1 
11 ,5 
26,7 
24,8 
77,7 
23,5 
56,4 
41,4 
22,9 

38,6 
41,9 

39,7 

43,4 

41,8 
38,9 
24,0 
35,4 
69,4 

9,9 

122,5 
8,0 
3,8 
1,1 

24,4 

39,4 
11,0 

4,6 

17,0 

62,4 

27,3 
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QUADRO 11-11 - (Continuação) 

* 
1 

2 

Categorias possivelmente incluindo tanto bens de capital como bens de consumo. 

Bens cuja importação excedeu E 10 000 em 1913. 

Excluiu-se do total a categoria "Automóveis" por incluir principalmente bens 
de consumo. A inclusão desta categoria em bens de capital levaria a uma queda 
de 100 para 21,1 entre 1913 e a media 1915-18. 

FONTE: The Ear1y Deve10pments of Manufacturing in Brazil and Industrial Growth 
Between 1889 and 1939, Luiz A. Corrêa do Lago, Mimeo 1974 em revisão. 



QUADRO II-12 - Composição da "Indústria Brasileira de Bens de Capital", segundo Produtos ou Ativiiades Econômicas, 1919 1 

Atividades e Pro 
dutos 

'Sa1ãrio .- , '-' , Valor_da 'Operários H.P. H.P. Medio A 
r - -- • r Saladas Valor Produçao me_ por por po:. parente 

Força - • e da !rodu- no. Cu.to~E.tabeleci- Estabele OperarlQ Anua! Número de Capital Motriz Operanos Ordenados çao de MaterialS menta cimento (MUreis) Estabeleci- (Contos) (H.P.) (Contos) (Contos) 

Fundição e Lamina
ção de Ferro; cons 
trução de máquinas 
em geral 

Oficinas Mecânicas 
e fabricação de pe
ças e acessórios 

Reparação de Motores 
E1etricos 

Carros, carroças, va 
gões, elevadores,etc 

Construção de bar
cos 

Total "Bens de Ca
pital" 

Total Indústria de 
Transformação 

% Bens de Capital 
Ind. Transformaçao 

mentos 

116 

29 

3 

221 

11 

380 

13336 

2,9 

23870 3629 4859 

1279 219 372 

1050 67 69 

16165 3348 2447 

3452 541 951 

45816 7804 8698 

1815156 310424 275512 

2,5 2,5 3,2 

• --~- ----.---------------.-------~----__r-----_r---

8516 33051 18861 42 31,3 0,75 1752,6 

544 1995 1146 13 7,6 0,59 1462,4 

130 859 303 23 22,3 0,97 1844,1 

3436 32486 16167 11 15,1 1,37 1404,2 

1918 6362 3402 86 49,2 0,57 2016,8 

14544 74753 39879 23 20,5 0,90 1672~1 

349467 2989176 1302637 21 23,3 1,13 1268,4 

4,2 2,5 3,1 

1 Exclui cofres, enxadas, foices e outras ferramentas, oficinas de torneiro em madeira, correias para transmissão, serrarias e uma 
fábrica de instrumentos de precisão, fotografia, telefone e matemática. Muitos dos estabelecimentos listados no presente quadro, 
especialmente em laminação e fundição de ferro tambem produziam alguns bens de consumo. 

FONTE: Recenseamento do Brasil, 1920, Vol. V, 19 parte, Indústria, Rio de Janeiro, Typographia de Estatística, 1927. pp. XVI a XXIII 

~ 
....... 
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ã dos demais generoso Por outro lado, as importações de diversos e-

~uipam~ntos mecânicos sofreram reduções ~specialmente drásticas fi

cando a midia anual das importações do ginero no quadri~nio 1915-1918 

em apenas 30% do valor importado em 1913. Note-se que a única cate

goria de produtos do gênero que prdticahlente não sofreu redução foi 

a de "Acessórios não esp<::cificados par'l máquinas de fiação e tecela

gem", aparentemente essenciais para permitir a utilização mais inte~ 

siva das fábricas t~xteis paca suprir nGO apenas o mercado interno 

mas tambem para permitir peq~enas exportações de tecidos. O genero 

Material de Transporte apresenta queda mais acentuada,passando as 

importações deste ginero de mais da metade do total das importações 

de bens de capital para pouco mais de um quarto do total no periodo 

1915-1919, cabendo a maior redução ao genero metalurgia, representa

do por trilhos e outros acessórios de estrada de ferro que caiu para 

nível irrisório em comparação com 1913. 

Deve-se observar que tanto no caso do genero mecâni

ca como no de material de transporte já se assinalou anteriormente 

produção interna em períodos anteriores em estabelecimentos de gran

de porte, especialmente no caso de material de estrada de ferro em 

que se destacavam Trajano tMedeiros e a eia Edificadora no Rio e 

a Lidgerwood em são Paulo. Fi~a dependendo de investigação estatís

tica mais detalhada, talvez ate oesmo ao nível dos livros das empre

sas, a verificação da expansão do setor de bens de capital especifi

camente durante a la. guerra mundial. Com relação a 1907, porem, o 

censo de 1920 já mostrava substancial progresso em certos ramos como 

se verá a seguir, progresso este que em presença dos dados disponí

veis apresentados no quadro 11-10 parece ter ocorrido em boa parte 

durante a la. guerra mundial, pelo menos no que diz respeito a núme

ro de estabelecimentos. 

Os dados do Censo de 1920 -nao são estritamente com-

paráveis com os do inquérito industrial de 1907, especialmente no 

caso de fundição e obras sobre metais. Enquanto o levantamento mais 

antigo não apresentava uma desagregação dos estabelecimentos de fun

dição por produtos, o recenseamento de 1920 permite subdivisão deta

lhada do ramo. O quadro 11-12 apresenta os estabelecimentos cujo va

lor adicionado parece enquadrar-se numa definição mais estrita de 
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bens de capital. Note-se que tais dados não são comparáveis com os 

dados do quadro 11.7, por não incluirem nas categorias de fundição e 

oficinas mecânicas diversas atividades incluidas em 1907 sob a 

categoria geral "Fundição e Obras sobre metais"*. Por outro lado, 

* A classificação de 1907 não incluia nos 169 estabelecimentos a fabricação de 
pregos e a de folha de flandres, havendo na epoca respectivamente 6 e 23 esta
belecimentos dedicados a est&atividades. Incluia porém a maioria das ativida
des listadas a seguir, que no censo de 1920 são apresentadas separadamente, e 
que correspondem aproximadamente às 3 categorias "Fundição e Obras sobre Me
tais", "Máquinas" e "Balanças" em 1907: 

N9 de estabele- Força Emprego Valor da 
cimentos Motriz Produção 

em HP (contos) 
- Artefatos de cobre e bron-

ze e balanças 29 326 784 17 067 
- Cofres 10 145 584 3 520 
- Enxadas, foices e outras 

ferramentas 60 672 583 3 778 
- Fechaduras, dobradiças e 

cremones 6 87 260 1 202 
- Ferraduras 31 183 255 1 207 
- Fogões, caixas p/água, gr,! 

des 75 567 794 5 675 
- Fundição e Laminação de fer 

ro, construção de mâquinas-
em geral 116 3 629 4 859 33 051 

- Oficinas mecânicas e Fabri-
cação de Peças e Acessórios 29 219 372 1 995 

- Móveis de Ferro 27 146 312 3 481 

TOTAL 383 5 974 8 803 70 976 

o que daria um total de 383 estabelecimentos e 8803 operários em "Fundição e 
Obras sobre Metais", ''Máquinas'', e "Balanças" em 1919, tal como definidos em 
1907. Tomando-se o total dos 383 estabelecimentos, ter-se-ia um aumento em re 
lação aos 182 estabelecimentos de 1907 da ordem de 110,47., enquanto o emprego
teria crescido muito mais lentamente, cerca de 23,27., sendo o aumento do valor 
da produção de 33209 para 70976 contos, ou seja da ordem de 113,77.. Abstraindo
se da subestimação de 1907 e tomando-se como constante ou crescente a produti
vidade do trabalho no intervalo de 12 anos entre os dois censos, pode-se acei
tar o aumento do emprego como um piso para o aumento real da produção do genero 
Mecânica-Metalurgica no período. Em libras esterlinas porém, o aumento do va
lor da produção foi de [ 2 088 748 para [ 3 823 726, ou seja, de 83,1%. 



50. 

a estatística de 1920 não inclui em construçao naval os dados dos 

estabelecimentos públicos, os Arsenais, que como já foi visto, re

presentavam num período inicial uma parcela substancial do emprego 

em atividades mecânicas e de construção naval, sendo ainda incluidos 

no inquérito de 1907. Os dados sobre o resto de material de transpor-

te são comparáveis e com certa reélassificação 

ca-Metalurgia (relegada a uma nota) é possível 

1907 e 1920, que é apresentada no quadro 11-13. 

dos dados de Mecâni-
-a comparaçao entre 

QUADRO 11-13 - Brasil - Produção Industrial por R3mos de Atividedes Selecionadas, 
1907 e 1919 

Gêneros e Ramos N9 de Estabele
cimentos 
1907 lS19 

Mecânica-Metalurgia 
- Fundição e obras so

bre metais, inclusive 
construção de máqui
nas em geral, Peças 
e acessórios 182 

Material de Transporte 45 
- 1 Construçao Naval 14 

- Carros, carroças, va-
gões, etc. 31 

Material Elétrico e de 
Telecomunicações 

- Reparação de Motores 
Elétricos 

TOTAL 227 

* Cavalos-Vapor e força motriz 

lExcluidos de 1907,08 Arsenais 

383 

232 

11 

221 

3 

3 

618 

de outras 

do Rio rie 

FONTES: Quadro 11-7 e nota na página 

Fo:-ça Motriz 

1907* 19:9 

2207 5974 

1300 3889 

870 541 

430 3348 

67 

67 

3507 9930 

orir:~.:l~ 5om,:,GO~. 

Em!,rego 

IS07 1919 

Valor da 
Produção 
(Contos) 

1907 1919 

7145 8803 33209 70976 

4540 3398 16799 38848 

2322 951 5785 6362 

1718 2447 11014 32486 

69 859 

69 859 

11635 1227050008 110683 

Jenciro, Y.:l~O Gros[;o e rerâ. 

acima. 
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o 'exame dos dados do Quadro 11.12 sugere que a 

importância relativa da "indústria de bens de capital" no to

tal da indústria de transformação permanecia pequena, tanto 

no que diz respeito a número de estabelecimentos, capital e 

valor da produção como no tocante a força motriz e emprego, não 

ultrapassando 3,2% a participação daquele setor no total dos 

var io s ag r egados c orr espond en te s da indú s tr ia como um todo. 

Apesar de não representar mais de 2,5% do total corresponden

te ã indústria de transformação, o valor da produção de bens 

de capital já alcançava 74.753 contos ou seja cerca de 4 mi

lhões de libras esterlinas em 1919. O emprego media na produ

ção de bens de capital era de 23 operarios por estabelecimen

tos, media um pouco superior ã da indústria de transformação 

como um todo, que alcançava 21 operarias, mas o número de ca

valos-vapor por estabelecimento e por operaria era inferiorao 

da indústria como um todo, cujas medias eram fortemente in

fluenciadas pela indústria textil. Por outro lado, o salario 

media na indústria de bens de capital era cerca de 32% mais 

elevado do que o valor correspondente ã media da indústria de 

tr ansf armação, sugerindo o emprego de op erar ia s ma is espec ia-

1izados naquele setor. 

Quanto ao Quadro 11.13, que permite comparaçoes 

entre 1907 e 1919 entre agregados mais abrangentes do que a

queles especificamente relativos a bens de capital apresentados 

no Quadro II.12, uma primeira constatação que se pode fazer 

e que o aumento do número de estabelecimentos de cerca de 

173% foi acompanhado e inclusive ultrapassado pelo aumento da 

força motriz em cavalos-vapor (R.P.) que cresceu 183%, desem

penho que apresenta forte contraste com a evolução do emprego 

que teria aumentado apenas 5%. Tal tendência do emprego no se

tor de bens de capital segundo esta definição mais abrangente 

esta distintamente relacionada com o declínio da construçao 

naval após 1907, que refletiu a incapacidade da produção lo

cal de adaptar-se de f~rma competitiva aos mais modernos pa

drões de fabricação de embarcações de ferro, apesar dos esfor

çosdesenvolvidos ate o final do seculo XIX. De fato, o emprego no setor 

declinoude 2.822 para 951 empregados, evidenciando o pequeno 

porte dos 11 estabelecimentos de construção naval recenseados 



em 1919. Nos demais setores enquanto 

estabelecimento declinou de 42 pa.ra 

mentou 28% em 12 anos, de 8.863 para 

52. 

o número de empregados por 

'* 19 , o emprego total au-

11.319 empregados, tendo 

crescido 42,4% no caso do ramo carros, carroças, vagões, etc, 

e 23,2% no ramo mecanica-metalurgia. O aumento consideràvel

mente mais rápido da força motriz nos vários subsetores indica 

uma clara tendência para metodos de produção mais intensivos 

de capital no setor, tendo aumentado de 0,3 para 0,8 a rela-
- 11 /, -çao cavalo-vapor por trabalhador, uma proxy para a relaçao ca-

pital-trabalho, de 1907 para 1919. 

A queda no emprego medio e no valor da produ

ção por estabelecimento revelada pelos dados do Quadro 11.13 

indica a proliferação de estabelecimentos de pequeno porte nos 

diversos ramos da indústria de bens de capital. De fato, entre 

os estabelecimentos com 100 ou mais operários em 1919 segundo 

o censo, havia 13 estabelecimentos de fundição, laminação de 

ferro, etc, 3 de fabricação de carros, carroças, vagões, etc, 

e 3 de construção de barcos, enquanto entre aqueles cuja pro

dução excedia 1.000 contos havia apenas 7 de fundição, etc, 2 _ u 
de carros, carroças, vagoes, etc,e 2 de construçao naval.Quan-

to ao valor de produção por trabalhador no total dos ramos 

listados no Quadro 11.13, es~e apresentou ~~ aumento de 4,3 

contos para 9,0 contos, ou seja de cerca de f 269 para f 484. 

(Excluindo-se o ramo de construç~o naval, tal aumento teria 

sido de 5 contos para 9,2 contos, ou seja, de f 278 para f 

495). Em ambos os casos, mesmo lembrando que a desvalorização 

do milreis não acompanhou a inflação interna, parece provável 

que não tenha ocorrido uma queda na produção por trabalhador 

no setor de bens de capital, apesar da diminuição no tamanho 

medio dos estabelecimentos. Tal fato pode ter decorrido da 

utilização mais intensiva de capital por trabalhador, aumen

tando sua produtividade, mas poderia tambem evidenciar que o 

aumento relativo de estabelecimentos de menor porte não im-

'* 
Abstraindo-se a provável subestimação 

nores no inquérito industrial de 1907, 
d~inuiria aquele primeiro valor. 

'*'* 

do número de estabelec~entos me
que se corrigida, possivelmente 

Recenseamento do Brasil, 1920, VoI. v, la. pEl.rte, LXXX e LXXXI. 
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plica necessariamente em produtividade menor por trabalhador 

em determinados setores, podendo inclusive resultar em maior 

produtividade. De qualquer forma, a aceitação de uma produti-

vidade media do trabalho não decrescente justifica a adoção 

da taxa de crescimento do emprego como um piso para o cresci

mento da produção real do setor de bens de capital entre 1907 

e 1919 ~xclusive construção naval) segundo a definição mais 

abrangente do Quadro 11.13, que foi de 28% em 12 anos ou se

ja, de 2,1% ao ano. Por outro lado, o aumento do valor da pro

dução total em libras esterlinas do mesmo segmento da indús

tria de bens de capital no mesmo período, que foi de cerca de 

101% pode ser tomado como um teto para a expansão da produção 

real do setor ex-construção naval resultando uma taxa m~ia de 

crescimento anual da ordem de 6%. Pode-se portanto tentativa

mente. adotar o intervalo de 2,1% a 6% para a taxa de cresci

mento do setor produtor de bens de capital ex-construçao na

val, ficando o teto em 5,5% ao ano ao se incluir o valor da 

produção da construção naval nos 2 anos de comparação~ 

Os dados dos Quadros 11. e 11. sugerem que 

ate 1920 era ainda pequena a participação de grandes empresas 

estrangeiras, hoje classificadas como multinacionais, na in

dústria brasileira de bens de capital. Entre as exceções, in

cluem-se a Ford, listada em 1919 como fabricante de carros, 

carroças, etc, a Middletown Car Company do Rio de Janeiro, 

construtora de carros e vagoes e quatro outras empresas dos 

ramos de mecânica e de material eletrico e de telecomunica-

ções importantes hoje em dia. De fato, as informações 

níveis indicam a entrada de maior número de grandes 

estrangeiras nas decadas seguintes e especialmente a 

da 2a. Guerra Mundial. Quanto às empresas nacionais 

* 

dispo

empresas 

partir 

incluin-

O valor da produção de bens de capital ex-construção naval em 1907 e 
1919 segundo os dados do Quadro 11.13 convertidos em libras esterlinas 
era de respectivamente í 2.781,3 mil e í 5.620,7 mil. Por outro lado, a 
conversão do valor total da produção em 1907 e 1919 no Quadro 11.13 em 
libras esterlinas resulta respectivamente em [ 3.145,2 mil e L 5.963,5 
mil. A adoção do cresc~ento do valor em libras esterlinas como teto par
te do pressuposto que o cresc~ento dos preços internos dos diversos e
quipamentos excedeu a desvalorização do mi1reis no período 1907-1919, o 
que torna o cresc~ento daquele valor uma superestimação do crescünento 
real efetivo neste período. 
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do as empresas de estrangeiros só operando no Brasil repe-

tem-se em 1919 muitos nomes já listados em 1907 e nao se nota 

o aparecimento de um número significativo de novas empresas de 

grande porte. Ao lado da Lidgerwood, em Campinas e em S.Paulo, 

subristem por exemplo, a Companhia Mecânica Importadora, a 

Companhia Mac Hardy e a Viúva Craig & Cia., em são Paulo e a 

Trajano de Medeiros & Cia., no Rio de Janeiro, enquanto se 

destaca como nova fundição de máquinas importante nesta cida

de a M. Hilpert & Cia. Algumas das empresas nacionais lista-

das no Quadro 11. como tendo sido fundadas antes de 1920, 

ainda não se dedicavam ã produção de máquinas, como era o ca

so da Cia. Santa Matilde, hoje produtora de material ferroviá

rio e de equipamentos agrícolas e que em 1919 era empresa de 

minçração. Outras empresas, como por exemplo a Villares, ain

da não tinham ultrapa.sado o estágio"de grandes oficinas. Em 

suma, do ponto de visia do tamanho das empresas, se havia al

guma alteração com relação a 1907, era no sentido de um au-

mento de empresas menores o que já foi ressaltado anterior-

mente. Não raro, especialmente no caso de são Paulo, eram pe

quenas oficinas de imigrantes que passariam nas décadas se

guintes a fabricas com centenas de operários. Outros estabe

lecimentos, porém, teriam resultado do investimento de fundos 

oriundos da cafeicultura e do comercio importador, segundo um 

* estudo do setor. 

Quanto ã localização da indústria de bens de 

capital, notava-se já em 1919 uma tendênciaã uma concentraçao 

em são Paulo. O Quadro 11.14 apresenta a distribuição regio

nal da produção do setor tal como definido no Quadro 11.12. 

Naquele ano, o valor da produção paulista de cerca de 38.000 

contos já excedia o do Distrito Federal que al~~nç~va apenas 

cerca de 28.000 contos. Seguiam-se o Rio Grande do Sul e Mi

nas Gerais com produção muito inferior, no valor respectiva

mente de cerca de 3,8 e 2,2 mil contos. Jã se delineava por

tanto na epoca a distr,ibuição regional atual daindústria, con

centrada nos mesmos estados. são Paulo liderava a produção dos 

* Sobre a origem do capital de indústria de bens de capital no início do 
seculo XX, veja-se Natbaniel H. Leff, The Brazilian Capital Goods Indus
try, 1929-l964,Harva~d University Press, Cambridge, 1968, 19 Capítulo. 



QUADRO I!~ 

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA "INDUSTRIA DE BENS DE CAPITAL", 

SEGUNDO PRINCIPAIS UNIDADES DA PRODUÇXJ!)19l9 

Ramos, Setores e Estados Números de 
Estabelecimentos 

Capital 
(contos) 

Força Motriz 
(H.P. ) 

Mecânica-Meta1urgia~---~~- ~-~-- .. ~- ~ - ~ ~ ~ ~ - - - u_~ ~~~ ~ ~ ~ ~_~~n~ ----

Fundição e Laminação de Ferro 
Construção de Máquinas em Geral 

são Paulo 
Distrito Federal 
Rio Grande do Sul 
Minas Gerais 

Oficinas Mecânicas e Fabricação de 
Peças e Acessórios 

Distrito Federal 
são Paulo 
Amazonas 
Minas Gerais 

Material de Transporte 
Construção Naval 

Distrito Federal 

Carros, Carroças, Vagões, etc. 
são. Paulo 
Distrito Federal 
Rio Grande do Sul 
Minas Gerais 

Material Eletrico e de Telecomunicações. 

116 

35 
16 
21 
32 

29 

7 
11 
3 
4 

11 
3 

221 
136 

24 
39 

5 

23.870 

10.424 
9.001 
1.687 
1.317 

1.279 

400 
259 
172 
147 

3.452 
3.296 

16.165 
7.129 
7.534 

985 
192 

.050 Reparação de Motores Eletricos 3 1 
Distrito Federál . 2 1 .050 
são Paulo 1 1 .050 

3.629 

1.707 
1.149 

293 
290 

219 

86 
51 
32 
15 

541 
529 

3.348 
1.032 
2.102 

82 
68 

67 
67 
67 

NÚmero de 
Operários 

4.859 

1.668 
2.057 

420 
375 

372 

109 
104 

50 
42 

951 
693 

2.447 
958 

1.057 
169 
145 

Valor da 
Produção 
(comys) 

33.051 

15.844 
11. 713 

2.793 
1.536 

1.995 

831 
386 
265 

86 

6.362 
5.783 

32.486 
21.217 

9.148 
1.013 

528 

NOTA: ( 1 ) Os saldos entre os totais dos setores e a soma dos estados do quadro referem-se às unidades da Federação 
restantes. 

FONTE: Recenseamento do Brasil, 1920, Vol. V, la. parte, pp. 467 e 489 e Quadro 11.12. 

VI 
VI 
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setores de fundição e laminação de ferro, etc, e de c4rros, car

roças e vagões, enquanto o Distrito Federal ainda predominava 

nos setores de construção naval e de oficinas mecânicas e de 

reparação de motores elétricos. Note-se porim, que do ponto de 

vista do emprego total nos vários subsetores, o Distrito Fe

deral continuava em primeiro lugar como em 1907, com cerca de 

3.900 empregados contra menoa de 2,800 e~ são Paulo, e menos 

de 600 tanto no Rio Grande do Sul como em Minas Gerais, pre

dominância que também se verificava quanto ã força motriz ins

talada. Assim, no setor de bens de capital a perda de posição 

relativa do Distrito Federal com relaçÃo a são Paulo entre 

1907 e 1919 foi menos pronunciada do que no caso da indGstria 

de transformação como um todo, visto que em 1919 sio Paulo res

'pondia por 33,1% do valor de produção e por 30,6% do emprego 

desta, cabendo ao Distrito Federal apenas 28,5% e 26,4% dos 

mesmos totais. 

A diversificação da produção de bens de capi~ 

tal no Brasil em 1919 não era neg1igenciâve1 e aumentara com 

relação a 1907. Produziam-se diversas máquinas para a indús

tria e a lavoura, caldeiras, turbinas, válvulas, bombas, tan

ques e reservatórios, elevadores, carrÇ)s e vagões de estrada de 

ferro e de transporte urbano, engrenagens e acessSrios de ca

minhões e diversas outras peças e acessórios para produtos im~ 

portados. Algumas peças já eram de certo p~rte como a turbi

na de 2.000 HP., "uma das maiores no Brasil, . construída de 

" ferro e aço nacionais" pela Ki1peri.: & eia e "válvulas-borbo-

leta" para turbinas de 4.000 HP. Porem, grande parte dos equi

pamentos mais sofisticados e a totalidade do. bens de capital 

classificáveis como material eletrico e de telecomunicações (ex

ceto reparos) continuava a ser importada. O Quadro 11.16 apre

senta uma comparação da produção interna com as importações de 

máquinas e equipamentos similares em 1919, com base no Quadro 11.15, que 

lista detalhadamente as importações de bens de capital naquele ano, e no 

Quadro II.l2. O dado do valor da produção nacional do genero me

cânica é superestimado por incluir certos produtos metalúrgicos processa-
" ' .' 

Vejam-se as ilustrações face às páginas XXVI e exxx do Volt 5,t>arte 19 
do Recenseamento do Brasil em 1920. Outras ilustrações incluem as ofiei ... 
nas de grande porte da Trajano Medeiros & eia. ede E. de Bernet & Irmãos 
para fabricação de material de transporte. 
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,QUADRO 11.15 

BRASIL - IMPORTAÇÕES APARENTES DE RENS DE CAPITAL, 1919 

RAMOS e PRODUTOS 

Mecânica - Metalurgia 

Máquinas não Especificadas para a Indústria 
Máquinas e Aparelhos não Especificados 
Caldeiras 
Moinhos de Vento 
Moinhos não Especificados 
Alambiques 
Chocadeiras e Criadeiras 
Guindastes 
Prensas de Qualquer Qualidade 
Bombas Hidrául~cas e Acessórios 
Balanças 
Motores ã Vapor 
Motores a Petróleo e a Gasolina 
Motores não Especificados 
Máquinas não Especificadas para Fiação e 
Tecelagem 
Cilindros para Estamparia 
Teares 
Acessórios não Especificados para Mãquinas de 
Fiação e Tecelagem 
Máquinas não Especificadas para Lavoura 
Arados 
Pontas de Aço e Acessórios não Especificados 
para Arado 
Máquinas e Aparelhos Aratórios não Especificados 
Debulhadores 
Sementeiras 
Trilhos e Talas de Junções e outros acesso p/estr. de 

Material Elétrico e de Telecomunicações 

Cabos Eletricos 
Equipamentos para Eletricidade e Iluminação 
Elétrica 
Dinamos e Geradores Elétricos 
Motores Elétricos 
Transformadores Eletricos 

ti Esterlinas 

1919 

4.519.222 

601.591 
1. 287.713 

77.778 
12.175 
14.689 

954 
917 

110.315 
128.091 
74.266 
36.010 

8.488 
14.512 
35.841 

1.152.043 
29 

31.184 

232.426 
175.817 

61.400 

1.536 
19.421 

7.280 
477 

ferro 434.269 
1.265.836 

167.966 

769.700 
47.616 

141.906 
138.648 

Continua ••• 



Continuação. 

RAMOS e PRODUTOS 

Material de Transporte {. ex-autom~ve~s 
1nc. automove1s 

Automóveis para Passageiros 

Automóveis de Carga 
} 

Eixos, Rodas e Pertences para Outros 
Veículos 
Carros para Estrada de Ferro 
Locomotivas 
Eixos, Rodas e Pertenc.es para carros de ·Estrada 
de Ferro 
Locomóveis 
Aeroplanos 
Pertences para Aeroplanos 
Navios a Vapor ou a Vela 
Barcos e Embarcações 

Total Bens de Capital ex-automóveis 

inc. automóveis 

58. 

f.L Esterlinas 

1919 

{ 1.491. 073 
2.429.440 

938.367 

9.755 
335.170 
460.805 

292.335 
56.466 
40.798 
28.407 

187.783 
79.554 

u: 7.276.131 

u: 8.214.493 

FONTE: Comercio Exterior do Brasil, Diretoria de Estatística Cammercia1, 
Ministerio da Fazenda, Jan. a Dez. 1918 a 1922, .Officina da Esta
tística, Rio de Janeiro, 1923. 



dos em estabelecimentos mecânicos, o que torna a participação 

nacional na oferta global de produtos mecânicos reproduzida 

no Quadro 11.16 um teto para a participação real, que era cer

tamente inferior, apesar da inclusão nas importações da cate

goria "Trilhos e Talas de Junção e Acessórios para Estradas de 

Ferro", que inclue produtos do genero metalurgia com produção 

interna insignificante. Quanto ao genero material eletrico e 

de comunic.ções, a estatistica brasileira se refere apenas a 

estabelecimentos de reparação de motores eletricos que no má

ximo produziriam peças e acessórios. Finalmente, no tocante a 

material de transporte, a estatística de importação não dife

rencia entre automóveis e c~minhões antes de meados da decada 

de 1920, o que motivou o exame de dois agregados, incluindo 

ou não automóveis. Segundo os dados disponíveis para 1919, a 

produção interna supr~a entre 32,9 e 35,6% da oferta global de 

bens de capital, cabendo o restante ã importação. Como já foi 

ressaltado a dependência era completa com relação a material 

eletrico e de telecomunicações~ A produção interna respondia 

por no máximo 29,5% da oferta global de produtos mecânicos, en

quanto tal participação alcançava entre 46 e 58% (automóveis 

inclusive ou não) no caso de material de transporte. 

Os dados apresentados acima confirmam a grande 

dependência brasileira de importações de be'ns de capital em 

1919, mas visto que naquele ano as importações totais em li

bras esterlinas já tinham recuperado e inclusive ultrapassado 

'* o seu nível em 1913, indicam tambem a existência indiscutível 
-de um parque produtor nacional suprindo uma parcela nao ne-

'* Estas a:'cançaram f 78.177 mil, contra f 67.166 mil em 1913. O ano de 
1913 foi um ano de importações muito elevadas de carrO$ para estrada de 
ferro, no valor de f 1.890,5 mil contra f 335,2 mil em 1919 e uma media 
de cerca de f. 646 mil entre 1920 e 1925, o que torna atípico o valor to
tal das llnportações de material de transporte naquele ano. Portanto, o 
grau de internalização da oferta de material de transporte, visto como a 
parcela da oferta global suprida por produção interna, pode ter sido um 
pouco inflado em 1919, mas não descaracteriza a maior autoeficiência bra
sileira naquele genero de indústria com relação a mecânica e material 
eletrico e de telecomunicações. Note-se também, que nas importações to
tais de mecânica-,netalurgia, as importações de trilhos e acessórios de 
estrada de ferro que tinham alcançado f. 2.313,7 mil em 1913, somavam ape
nas f 434,3 mil em 1919 contra uma media de f 1.363,3 mil entre 1920 e 
1925. Assim, as importações de bens de capital ex-automóveis representa
ram apenas 9,3% das importações totais. 
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gligenciável da demanda interna de bens de capital~ 

* Note-se que a demanda pelos vários tipos de bens de capital era ai~ 
muito limitada e só veio a acelerar-se nas décadas seguintes, aceleraçao 
que foi concomitante com uma maior dependência de importações em vários 
ramos. 
O setor agrícola, a mais importante atividade econômica do país, utiliza
va implementos agrícolas em muito pequena escala. Apenas 97.301 estabele
cimentos num total de 648.153 possuiam algum instrumento ou máquina para 
a cultura dos campos. Destes, 13,9% empregavam arados, 7,1% grades, 1,2% 
semeadores, 1,7% cultivadores, 0,8% ceifadores e 0,2% tratores. 



QUADRO r1.l6 

BRASIL - OFERTA GLOBAL APARENTE DE BENS DE CAPITAL, 1919 

Gelleros Industriais 

Mecânica - Metalurgia 

Material Elétrico e de Telecomunicações 

Material de Transporte 
ex-automóveis 

com automóveis 

TOTAL 

ex-automóveis 

- . (3) com automove1S 

Valor da Produçao 
InternJl) Lmportações 

(1) 

1.888.254 

46.282(2) 

~200930104 

(4 0027 0640 

(2) 

4.519.222 

1. 265 .836 

~. 1.491.073 

( 2.429.440 

~ 7.276.131 

/8.214.498 

NOTAS: ( 1 ) - Dados do Quadro 11.12 convertidos em EE esterlinas. 
( 2 ) - Reparação de motores eletricos. 
( 3 ) - Inclui automóveis e caminhões não classificados separadamente. 

FONTE: Quadro 11.12 e 11.15. 

Oferta Global 
(1) + (2) 

(3) 

6.407.476 

1.312.118 

3.584.177 

4.522.5/,4 

11.303.771 

12.242.138 

u: Esterlinas 

%_1_ 
3 

(4) 

29,5 

3,12) 

58,4 

46,3 

35,6 

32,9 

O' 
~ 



Resumo e Conclusões 

No presente trabalho procurou-se rapidamente 

destacar os principais fatores tais como políticas governa

mentais, demanda, disponibilidade de insumos, etc, que expli

cam o surgimento de um embrião de uma indústria de bens de ca

pital ainda no seculo XIX no Brasil. A demanda proveniente de 

estabelecimentos de processamento de produtos agrícolas e das 

necessidades do trabalho dos campos nas grandes propriedades 

rurais parece ter sido nio-apenas o primeiro mas tambem um 

constante estímulo i proliferaçio de oficinas de reparaçio 

de máquinas que evoluiram numa segunda fase para a produçio de 

equipamentos. O elev~do peso de certos equipamentos como cal

deiras e outras peça:; de maior porte tornava frequentemente o 

seu custo de transporte num país sem u~a estrutura viária ade

quada quase proibitivo, estimulando a produçio local, que 

muitas vezes se dava por uma questão de prazo de entrega, 

caso de inúmeras peças de engenho que quando importadas eram 

mais baratas e de melhor qualidade. Outro fator de estímulo do 

lado da demanda foi a procura estatal por certos bens em cer

tos períodos do seculo XIX. Assim o estabelecimento de Ponta 

de Areia tornou-se viável graças a encomenlias do Governo Im

perial, aliadas a insenções de impostos de importaçio de ma

terias-primas. Do lado da oferta, o alto custo destas e da mão

-de-obra especializada durante o século XI~ constituiram gran

des obstáculos para o desenvolvimento industrial brasileiro, 

apesar de que os diversos ramos da indústria se beneficiassem 

de crescente proteçio em virtude da elevaçio de tarifas por 

motivos fiscais e da desvalorizaçio do milreig. A falta de 

conhecimentos tecnicos no país também constituía um obstáculo 

adicional, que porem foi paulatinamente compensado pela "im

portação" de engenheiros e operários especializados e pela for

maçio de engenheiros brasileiros no exterior. Quanto ã origem 

do capital empregado no setor, foi visto que diversos estabe

lecimentos dos mais importantes no seculo XIX foram fundados 

por estrangeiros com recursos proprios, em certos casos pro

venientes de uma atividade importadora anterior. Mas não fal-
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taram também "entrepreneurs" locais, principalmente no início 

do século XX quando já existiam diversas sociedades anônimas 

importantes no setor, que obtiveram fundos de diversas ori-

gens. 

Os dados apresentados no presente estudo neces

sitam ser complementados por informações ainda mais detalha

das, mas parece valido concluir que ja antes da la. Guerra Mun

dial existia uma certa capacidade de produção de bens de ca-
-pital instalada no Brasil e que esta aumentou de forma nao 

negligenciavel durante o conflito mundial, propiciando" também 

um maior fornecimento interno de equipamentos para os diversos 

setores. Se em 1919 o emprego no setor não excedia 9.000 ope

rarios e o valor da produção 4 milhões de libras, já se pro

duzia no Brasil uma gama de bens de-capital cuja importação se 

tornava pau1atinament~e desnecessaria. O grau de internalização 

da oferta de bens de capital em 1919, que atingia cerca de 35% 

da oferta global atesta a existência efetiva de um setor de 

bens de capital no Brasil naquele ano, em oposição a frequen

tes afirmações em contrario na literatura especializada. A 

indústria surgira apesar da inexistência de políticas no sen

tido de promovê-la, mas beneficiara-se em diversos períodos 

da política cambial e tarifaria do governo central. 



Q.uad:.co A' i 

EMPRESAS TIA JMOS~RA IBRE/FGV, SEGUNDO :,jASrOlJALIDADE E éPOCA DE FUNDAÇÃO 

~ANO DA FillffiAÇÃO Desc,Q 1850 1901 1921 1931 194 1 1951 1956 1961 1965 
1971 

NQ Tota.1 

R1u~~_, ____________ 

nheoi a a a a a a a a a de 
do 1900 1920 1930 19.JO 19]0 1955 1960 1964 1970 

a 
l.mpT8Sél-f1 

Mec;mica Nac. 8 1 ) 3 -' 14 4 4 2 t6 
Est. 5 2 , 1 11 7 3 1 31 

Equip. Inclnstriais Nac 4 1 :;- 5 ? 2 .i ':.7 
E::ot. 1 \ 4 1 1 JJ ..) 

M&Q.' Agrícolas Nac. 2 ;.; 5 1 3 " 16 ,-

Est. 1 3 1 1 G 

Máq . Ro,ioviárias Nac. 1 1 
Est. 3 ') 

<- 1 9 

M" t. Tran~';i)Ol' te Nac. 5 1 
, 6 2 

, Ir; 
.l. .J.. \.. 

Est. 1 1 1 1 1 1 í 

Mat. Ferro-,riário Nac. 3 
E~3 t. 1 

CO'j:) i. N ,,-,ré, 1 Nac. 1 
,.., 

1 1 1 
, 

,: .i.. 

Est. 2 .:.: 

Ind. Ac:::oná'lticél Nac. 1 1 ~ 

Est. -, 

~at.Elcit., Tel~com. .tI a(~· 4 1 1 1 1 
I' .) 2 3 1 J. O ( 

Est. 7 ? .) 
" 

, 6 7 1 1 1 '6 

Rstr.ILlrns M8t~llC2S Nac. 1 i 2 2 G 
Est. 1 1 2-

'rOTAIS I'AHCIAlS Nac. 24 4 9 7 11 ·1J 12 14 10 , 2 137 "T 

Es t. 16 5 4 ~1. 8 24 30 6 3 3 1"") 
~ -' 

'1'0 rr A L GERAI, 
-. . -~ 

':":'LU 

----_ .. _----------

FO:1 tE~ : GT"lVO de 'rréJoalho - Bens de Capital lIHI.B/FD V. '" .l> 



QU.3.dro A." 

SUBSIDIÁRIAS DE E!IIj.>m~SAS ?tfúI,T:LUACIONJ..IS AM.ERICIJ~A;:; NO BRASI L 

:~M SETORES DE ATIVl:DADr~ ECONÔI.:IGA SELESIJUAI)OS POR ÉPOCA DE F'ül'.'1)A.çÃO, 19 1/,.-1967( 1) 

-....::::::::::~_ ANO DE C:RJ~ÇÃO---191-4-19~-\; 192') 193'0 193') 1940 
a 'a a a 

1919 1924 1929 19J4 1939 1945 

-_ .. _. 
1946 1951 19~)6 1960 1961j 'rO-:;il 1 

a a a a a 196E 19)0 1955 1959 1963 l°{,'" _ _ I.J ( 

a il 
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PrOGC:,~3~JIIl""lto rle ~et(11.s 
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-_._--_._---_._--------

1 

1 

1 2 

1 

:~ 

] . 1 

;-:: 2 1 

1 

1 
, .~ h 

·t "r ~ 

._-----

1 

1 

? 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

C) 
c. 

]. 

.:; 

·1 

2 

J 

J 

.3 

6 

.3 

22 

:? 1 

1 

2 

? 1 

.3 3 

3 1 

1 

13 7 

12 

., 

.L 

1 

,r 
-" 

l 

(; 

'( 1 

(1) Nenh'imi:l das 187 multinacionais 3JTl8ri(~anas selesionadé;'s pelo estudo tinha. êiubsidiáriils no Brasil antes de lC:ld. 

(2) Excl~i eletrodom~sticos. 

Fonte dos ::Jad)s Brll-!:,os: J.W.Vaupe1 e J.P.C'_lr:lél.n, "'rue J,1aking of ~·:ultiné1tio:13.1 Enterpl'ise", Boston, 1969, 
pp. 1115-154· 
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F-ESUMO 

o presente trabalhe procura avelíar os efeitos de 

duas formes alternativas de 1L0bilizaçeo de recursos da agri

cultura para o crescimento~ impostos de exportaça0 5 como a 

taxa de câmbio sobrevalorizada~ e um imposto sobre a terra. 

c O N C L U SÃO 

Os resultados indicam que uma queda de 10 por cen

to nos preços agrícolas, como resultado de uma taxa de câm -

bio sobrevalorizada~ teria um efeito considerável no emprego 

e no uso de capital na agricultura, enquanto que teria um e

feito relativamente pequeno na utilização da terra no agrega 

do, O capital usado na agricultura será reduzido em 27 por 

cento, o emprego em 18 por cento e a utilização da terra en: 

6 por cento. Os efeitos sobre a remuneração aos fatores de 

produção são bastante diferentes ~ naturelmente. 

ção ã terra decresce 16 por cento, os salários 

to e o retorno ao capital somente 4 por cento. 

A remunera-

14 po r cen-

A análise por tamanho da propriedade indicou que; 

houve, por parte de cada fator de produção um comportamento 

bastante nítido ã medida que as propriedades aumentam. Para 

as propriedades pequenas o ajustamento no emprego e utiliza

ção da terra seo relativamente pequenos~ enquanto o ajustam~n 

to no nível de uso de capital é relativamente maior. Para 

estas propriedades i o retorno ao trabalho declina menos pro

porcionalmente que o retorno ao capital e ã terra. Para as 

propriedades maiores a queda no nível de emprego tende a ser 

maior e este efeito de desemprego se torna ainda maior ã me

dida que cresce o tamanho da propriedade. Em contraste C0m 

um declínio de somente 3 a 4 por cento no emprego da força 

de trabalho entre as pequenas propriedades ~ a redução no e~

prego passa a ser de 22 a 26 por cento para as propriedades 

de tamanho médio, e entre 32 e 34 por cento para as proprie

dades grandes. Uma mesma relação se mantém para o capital 

com reduções de 24 a 26 por cento no uso de capital entre &s 

propriedades de tamanho médio e de 36 a 43 por cento entre 

as propriedades grandes. O ajustamento imposto ao fator te!. 

ra também aumenta ã medida que o tamanho das propriedades au 

men ta. 
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Em contraste co~ estes ajustamentos bastante pro

f~ndos nos recursos. impostos por um~ taxa cambial sobreva 

lorizada, a tributação através de um inposto sobre a terra 

foi considerado como tendo produzido um impacto ~uito pe -

queno na utilização de recursos e na rem~neração ao traba

lho e ao capital. Uma característica importante do impos

to sobre a terras entretanto~ é a de que eleva os preços 

dos produtos agrícolas (embora ligeiramente) comparado coo 

uma situação sem impostos) enquanto que U2a taxa de câmbio 

sobrevalorizada tem a tendência de baixar o preço relativo 

dos produtos agrícolas. Esta diferença nos efeitos destas 

duas políticas ilustra a efic~cia da pclítica de taxa de 

câmbio na transferência de recursos, diretamente para os 

grupos dos consumidores urbanos, na forma de preços relati 

vamente mais baixos para os alimentos. 
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I - INTRODUÇÃO 

1.1 - A Transferência de Excedentes da Agricultura 

Huito embora hajn consenso generalizado ',uanto ao 

valor da contribuiçio que a agricultura pode prestar ao de 

senvolvimento econômico~ particularmente nos primeiros es

tagios do processe, consideravel debate tem se concentrado 

em torno de conjunto ou "pacote" de políticas econômicas 

específicas adotadas para promover o fluxo intersetorial 

de recuros e produtos necessários ao desenvolvimento. Este 

debate tem sido alímentaco pela constataçeo, na prática,de 

que tais políticas adotadas têm efeitos colaterais severos, 

tais como o agravareento do processo de distribuição de ren 

da. 

Nos países em desenvolvimento, a necessidade cru

cial de acumulação de capital para o crescimento econômico 

tem atraído a atenção dos formuladores da política econômi 

ca para o seter agrícola, come talvez o único setor capaz 

de gerar algum "excedente" pera este processo de acumula -

çio de cap i tal. 

Esse e~cedente agrícola assume um grande número 

de formas. Os alimentos - através dos salários dos traba

lhadores - e as matérias-primas ajudam a reduzir os custos 

industriais promovendo a acumulação de capital naquele se

tor. As exportações agrícolas geram receitas indispensá 

veis ao processo de crescimento. Hã também a transferên 

cia de trabalho - necessária ã manutenção dos salários in

dustriais baixos - e de capital. Hã transferência de ou

tras formas de c~pital, como o capital humano investido no 
. ~ 

trabalhador migrante, sendo que o trabalhador coe. ma10r U1. 

vel de treinamento tende a abandona~ mais facilmente o se

tor agrícola. Ha a transferência do fator empresa~ial-tio 

importante para o setor agrícola - que também migra do se

tor com muita facilidade, desfalcanco-o do seu talento em 

presarial. Finalmente c governo tendz a taxar a agricult~ 

ra atraves dos impostos diretos e indiretos) estes últimos 

sobre insumos e produtes que a agricultura compra ~u vende. 
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~ssim~ a formulaçio da política econCC1ca contem

poranea nas nações em dcse~volvi~ento te~ sido forte~ente 

dcminada pela noção de qU€ c setor agríccla dispõe :ie abun 

dantes recursos e~ termos tanto de produtos agrícolas como 

de fatores de produçio que po~em ser extreídos do setor.re 

acordo com esta perspect:va~ a fonte müis important~ de r~ 

cursos para financia~ c desenvolvimento econômico, especi

almente quando se origina em uma base predo~inantemente a

grícola, tem que ser um fluxo de recursos líquidos que são 

retirados da agricultura. Esta idéia tem sido u~ elemento 

-chave na fcrmulação de política econêmica nas nações em 

desenvolvimento. 

Embora seja reconhecido que tais transferências 

de recursos têm que acontecer no caso de um país em desen-

volvimento, o conjuLto específico de políticas adctadas 

frequentemente assunto para severas críticas. 

-e 

Tais críticas baseiac-se na ccnstataçao de que na 

realidade urr dado conjunto de políticas destinadas a mobi

lizar tais recursos "transferíveis'; podia ::lê. prética ter 

aceleradc o processo de transferência da tal ordeffi que c 

setor agrícole~ descapitalizando-se, não podie contribuir 

com sua parcela no processo de desenvclvi~ento. Pontos ne 

vrãlgicos do problema passaram a ser recente4:lerte o efeito 

regressivo sobre e distribuição de renda que tais conjun -

tos de políticas pessarem a apresentar e as crises de pro

duç~o e preços eleve~os dos produtos agrfcolas em momentos 

críticos em que estava em jogo o combate e inflação. 

Governos de pGíses em desenvolvinento têm persis

tentemente usado pülítices castinades a extrair os exceden 

tes da ag~icultura qUE têm discrimi~ado à2 forma muito se-

vera contra a agricultura. ~ grande falha dos orientado -

res da política econômica em neo reconhecerem integralmen

te este "trade-cff" ent?:'e políticas econêü:.icas~ te!!: intrc~ 

duzido distorç;es nos mercados de produto e fatores e uma 

conco~itante ~ã distribuição de rcn~a que~ às vezes~ rete~ 

da ou nesmo interrompe o crescimento do próprio setor agrí 

cole .. 
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Nos P ê.~ S e 3 em desenvolvimento a busca de objeti-

vos tais eooo a industrialização para a substituição de 

importações. controle da inflação$ políticas de alimenta

ção barata e diversificação das exportações agrícolas tr~ 

clicionais tem resultado em políticas que se voltam contra 

a agricultura. Os instrumentos usados incluem altas tari 

fas protecionistas sobre as importações de artigos indus

triais~ impostes de exportação, quotas ce exportação e em 

bargos, manipulação das relações de trocas internas, con

trole e tabelamento de preços~ taxas ce câmbio sobrevalo

rizadas e políticas de crédito subsidiado e ce preços de 

fatores de produção que~ eo última análise, favorecem o 

setor industrial. 

Essas políticas, quando adotadas em conjunto,co~s 

tituem-se em um bom exemplo de um pacote particular de p~ 

líticas que resulta em severa discrioinação contra a a

gricultur6. Os efeitos acumulados éesse grupo de políti

cas magnificam os efeitos das políticaG individuais. A in 

posição de uma tarifa sobre os produtos industriais tem o 

mesmo efeito que a imposição de um imposto de exportaçao 

sobre os produtos agrícolas s devido ao efeito anti~prote

cionista simétrico que uma tarifa sobre um setor tem se -

bre outro setor. Se alem da tarifa que protege os produ-

tos industriais 1mpomcs um outro imposto de exportaçao so 

bre os produtos agricol?-s. tem-se um efeito duplo anti 

protecionista para o setor agrícola de "dois i:npostos de 

exportação". Finalmente. o controle !"le preços internos 

reforça os efeitos da sobre-taxação da agricultura atra -

vês da manipulação dos termos de troca internos. 

Quando per~itides ao longo de extensos períodos 

de tempo, entretanto, as distorsões no m~rcedo de fatores 

e produtos ~ produzidas por políticas comerciais e de pre

ços domésticos, frequentemente têm tido efeitos muito for 

tes na produção. (1) Consequentemente, a produção de ali

Dentos em muitos casos não tem acompanhado o aumento dn 

demanda e as possibilidac~s de exportação não têm sido in 

teiramente aproveitadas. Um resultado co!!',um e estas poli 

ticas ê o de que a relação de trocas,frequ2ntemente, pas-
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seu a favorecer a agricultura~ fortes crises na oferta de 

produtos agrícolas tê~ ocorrido e; en algu~s cases, os 

países têm passado de exportadores líquidos de produtos ~ 

grícolas pare aposição desconfortêvel de importadores lí 

quicas, revertendo seu padrão ce comercio. Com iss0 9 pa~ 

saram a usar as sues limitadas reservas de câmbio para a

limentar suas populações em lugar de construir seus seto

res industriais. 

Este estudo e uma tentativa de desenvolver o nos 

so conhecimento acerca do papel de$empenhaão pela pOlíti

ca econômica na transferência de recursos entre os seto -

res agrícola e não-agrícola no Brasil. o principal obje-

tivo desta análise empírica é avaliar o impacto das polí

ticas que afetam os preços dos produtos agrícolas no uso 

e na remuneração dos fatores de produção na agricultura' 

brasileira. Como base de ~omparação, uma outra análise é 

também feita do impacto que um i~posto sobre a terra pod~ 

ria produzir na mobilização de recursos da agricultura e 

no uso e na remuneração aos fatores de procução. A hipó

tese bêsica do estudo é a de que as políticas de clesenvo1 

vimento que se concer.traram na extraçao de excedentes 

agricultura, preponderantemente atraves cos mercados 

produto, tem tido consequencias bastante prejudiciais 

da 

do 

-a 

agricultura e influenciado de forma importante no car3ter 

geral do desenvolvimento. 

1.2 - A Colocação do Problema 

o Brasil é um exemplo per excelêncie de um país 

que tem buscado uma política de industrialização para su~s 

tituir importações. Devido ao seu grande cercado domesti 

co~ foi capaz de persistir en tais políticas por um perío 

do de tempo mais dilatado e com mais vigor do que a maio

ria dos países que o tentaram. Ainda mais 9 tem usado qu~ 

se toda a gama de políticas que existem para executar tal 

política de desenvolvimento. }~didas protecionistas pa

ra o setor industrial tê~ atingido níveis bastante eleva

dos ~ a taxa de câmbio tem sido crônica e substancialmente 
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sobr~velorizaGa e os investimentos maC1ços têm sido dire

tamente canaliz~cos para o setor industrial. 

Ao setor industrial foraE conferidos subsídios 

sob diversas formas tais come' (1) tarifas e/cu controles 

de câobio,(2) tratamento preferencial na importaçãc de 

bens de capital ~ara novas indústrias. (3) taxas de cam -

bio preferenciais na importação de matêrias-prinas indus

triais, petr51eo e bens intermedi~rios. (4) fi~anciamen -

tos subsidiados por bancos Ge cesenvolvimento para ind~s

trias favorecidas. (5) financiemento pelo setor público' 

de infra-estrutura visando a expansão do setor industrial; 

e (6) participação direta do estado em alguns setores in

~~ustriais~ principalnente na indústria pesada, 

~ agricultura, por outro lado~ tas sofrido seve

ra ciscrimínação, A eleveda proteçeo ~o setor industrial 

comparada com a proteç~o negativa do setor agrfcola resul 

tou em uma importante mudança nas relações de troca con -

tra a agricultura, 

A persiste~te sohrevalorização do cruze1ro se 

constituiu em um imposto de exportação i~plícito contra o 

setor agrícola. Isto fci refcrçadc por vários impostos de 

exportação explrcitos~ quotc.s e eII'be.rgos sebre a exporta

çãc de prcdutcs agrícclas e complicados ~~todos de licen

ciamento previo das exportações. 

Embora as políticas comerciais e as taxas c.e cam 

hio constituisseII' um import~nte meie de extrair os exc~ -

dentes d . 1 l~'" ·a agr1cu tura; uma po ~tLca 1nte=na ce centrole de 

p reç os frequente~ante operou na cGs~a direção. Os preços 

dos alinentos t~m sido sub~etidos E tetos que 5 II'es~o sere 

terem sidc ffianti~os por loncos perfodcs ~ tim pelo renos 

produzido cor..sic!erãveis incertezas sobre relações de pre~ 

ços, Crises temporérias no abastecimento (que foram~ pe-

lo menos em parte; uo subproduto ~as meGidas econômicas 

discriminatórias) tês siêo enfrentadas recorrendo-se -a 

importação de produtos alimentfcios de outros pafses. E 
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interver.ções de vários tipos tê~ ocorrido nc sistema de co 

mercialização. 

Além destas numerosas intervenções que têm afeta

do a agricultura, houve tembé~ omissões importantes. Per 

exemplo$ a despeito ce um sistema bastante extenso de esta 

ções experimentais e de um serviço nacional de extensão, o 

investimento em capital humano para este sistema foi, até 

recentemente~ bastante limitado. Daí s a nao ser no cas o 
-ce são F eu lo e umas poucas exceçoes co~ alguns produtos in 

cividuais em outros pontos, não ter se materializado um 

fluxo constante de nova tecnologia de produção para o se 

tor agrícola. 

ll.cresce ainda que o Brasil, por uma arr,pla margem, 

tem investido ~uito pouco no treinamento e na instrução ce 

sua população rural. A C'.isparidade entre o que foi atingi 

de no campo educecional nas areas ur:'ar.as e rurais é muito 

grande. Daí porque os emigrantes deixam o setor rural po~ 

co preparados para procurar emprego no setor não-agrícola. 

o conjunto das políticas seguidas pele governo Gm 

deixado a sua marca no caráter do processo de desenvolvi -

::le n to no B r as i I • o protecionismo ao setor inciustrial tem 

resultado en uua elevada e auto-sustentaca taxa de expan -

são industrial. v setor agrícola; entretanto s não tem man 

tico o mesmo rit~o de ~esenvolvimento global, seja em ter

mos de expansão de produção seja em termos de renda per ca 

pita da população rural. Durante os últimos anos da déca-

da de 60 a expansão da produção~ r.a sua maior partE. ,seguiu 

de perto o crescimento da demanda doméstica, 

t!:ntretanto, houve crises de abastecimento periódi-.. 

cas e as exportaçoes agrícolas no conjunto não étingiram 

níveis compatíveis com seu potencial. Por isto, o setor a 

grícola não contribuiu para o desenvolvimento como poderia 

ter feito se a produção tivesse se expandido a uma taxa ma 

is elevada do que a demanda doméstica e se as exportações 

houvessem crescido de acerco com seu potencial. 
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Ainda w~is_ neste período de rápida expansao ~a 

economia brasileira que se estendeu de 1968 até 1973 o 

1974~ a expensac ~a pro~uç~o no setor agrícola n~o se man 

teve e~ ritco cc~petíve: com 2 demanda e~ crescimento de 

vido~ em parte, ao au~ento das exporteç;es e a crescen

te renda per capita ca economia. Por iste~ nest~ perío

co, a relação C2 trocas se voltou acentuadamente a favor 

da agricultura. 

Ü1:1 out:-o a.specto ir:!portante do prcc2sso de de -

senvolvimento teffi sico o êxodo da força de trabalho do 

setor rural. Esta saíca tem ocorrido acentuacamente a 

partir do período da 11 Guerra Mundial. Entretanto, du

rante os anos de 1960 o fluxo de emigração acentuou-se -

ainda Qais. ~ ccnsequência, naturalnente~ teo sido a ri 

pida urbanização de país, poré~ com une grande proporção 

desses emigrantes se acumulando no mercado marginal de 

trabalho dos centres urbanos em vez c:e ccnseguir emprego 

no setor industrial E~ rápida expansão. 

A despeito da rápida emigraçao partindo do se

ter agrícola, as rendas per capita na agricultura têm 
. . - - ~ 

f~cado substancL~lnente aquern daquelas do setor nao-agr~-

cola. Os dados constantes de Quadre I se referem i ren

da per capite média baseada no re~ensea=cr.to de 1970.Ho~ 

t r a!!l que a r e n d e D. e d i a i n d i v i c U é:. I 1". o s e t c r a g r r c o 1 a 
.. 
e 

quase um terço do que a ':'0 setor r:.e.o-agríccla. i~eSIllO que 

se faça um reajustamentc para se levar e~ conta a dife -

rença no custe ce vida entre os setores rural e urbano,a 

disparidade da renca entre os dois setores seria ainda 

bem grande. ~ais aindc,coreo foi Illostrado por Lengoni 

este diferencial realmente aumentou durante a ~écada de 

1960~ a despeito da ripida migraçio da força de trabalho 

do setor agrrcol~. 

Colocando o problema em uma perspectiv~ ligeir~ 

meute diferente;; a maior parte dA. pobreza ne. economia bm 

sileira esti concentrada no setor rural. Alé~ cisto, co 
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f . " . \..1 C::) -. mo O~ cos'::ra~c per F1.s;l Olv ,esta pobreza e dev1da~em 

srende parte~ ã baixa produtividade ce recursos na agri

cu 1 t u r a b r as i 1 e i r a • 

Existe taobém uca impcrtante dualidade dentre 

do setor. Ào lado cas grandes propriecac8s agrícolas co 

merC1&1S existe u~ grênd~ né~Ero de peq~en&s fazendas que 

produzem pouco mais co que a su~sist2ncía básica para os 

seus donos, Esta dualidade é refletide na forca e1tacen 

te distorciia da distribuiç~o ru rais no 

Brasil. Ainda Eais, una iDportante parte da pobreza na 

agricultura está cencentrada entre esses pequenos prcpr1~ 

tários de te:-ras. 

QU AD~'O I 

COMI> LRAÇÃO Dl-. ?END<~ per:. SETORES - '3 F.ASI 1 - 19 :'0 

SE TOiiliS REND,"_ YÉ::JIA 
(eI!: cruzeiros) 

Primário 138 

Secundário 360 

Terci~rio 387 

b r as i 1 281 

Fonte; Langoni,C,G. Distribuição de Kenda e Desenvolvi -
nentü Econo~ic~ do Brasil. Editora 
Expressa0 e Cultura, Rio de Janeiro, 
1973~ p~gina3 26-30 

A hipótese funda~ental deste estuco é que una i 

causa inportante para c baix2. rentabilidade generelizeda 

do setor agrfccla s~o es po1rticas econ~t:licas ~iscri~in~ 

tórias postas e~ prática contra a agricultura. 

líticas tentaram extrair os excedentes ca africultura a-

trav~s ~e priticas que ngira~ pri~ariamente no r:lC r c a('~ c 

ce pro:::ut c. na cusêncie de uo flL".xO cubstanciéCl e conti 

nuo ~e tecnologia de produção (con exceçãc Ge são Paulo 

e regiões circunvizinhes) a consequência dessas polfti 

cas c'.e expulsar tante e. fcrçé:. de trabalho como o 

capitals que sa1U ~a agricultura para o setor n~o-agrrcc 

léC. Â mucança de direção dos recursos foi tal que dei -
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xc~ a a[ricultura ~uma 3ituaç~0 ~e e2bilidadc. Embore a 

produção egrícol~ tenha continuado a crescer e~ brande 

parte ~través ca abertur~ de novas terras e através de 

aumento de força de trc.bal~o~ te~ havido pequer,c cresci-

nento na produtivi~ade como um todo. Deí~ iste t~dc ter 

proporcionado uma bese frágil para un declínic nos pre-

ç o s r e 1 a t i v c s dos P l' o d u te s a g r í c o 1 as. c 00 o 3 e r i a d.:! s e j ~

vel no processo de crescinento, e pouca base para u:na e

levação na renda per capita da população rural. 

As medidas políticas nao precisariac ter tomede 

esta direção particular. Existem outras for~as ce ex

trair os excedentes agrícolas tais como u~ sficaz impos

to de renda ou um icposto sobre a terra. 

Para servir cooe base c.e -comparaçao~ um i~posto 

sobre a terra seri anslisadc neste estude como uma meci-

da fiscal alternativa. l, pesquise c.r.!p1:rica z.qui c'.escri-

ta é uua comparação de políticas que atuac no sentido de 

baixar o preço relativc dos ~rodutos at;rícolas, por um 
1 • 
~é.co~ e um imposto sobre a terra~ de outro. Em essência, 

o estudo ê una an21ise com?arativa de fornas alternativas 

de mobilizar recursos qU2 possan ser investidos fora do 

setor agrícola, Ec virtude da impcrtância das pequenas 

propriedades na agricultura crasileira; ~ ~nélise ser~ , 

estruturada de forme B oferecer una anilise comparativa 

taobêm levando-se em conte. o tamanho das propriedades. 
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11 - HIPÔTESES A SEREM TESTADAS 

2.1. Introdução 

Essa parte do trabalho for~ula 38 principais hipó

teses a serem testa~as empiricamente. ~s hip~teses foram fo~ 

muladas com base eD uma analise teórica de incidência dos I 

dois instrumentos fiscais alternativos para Gobilização de I 

recursos da agricultura: o imposto de exportação e o imposto 

sobre a terr2. A proposição cas hipóteses termina com a dis

cussão dos efeitos que polítieas específicas podem ter em 

urna agricultura heterogênea corno e a p.gricultura brasileira. 

A literatura sobre a política tributaria para paí

ses em desenvolvimento geralmente reconhece que a tributação 

da agricultura e vital para o dese~volvimento. O setor aerí

cola e visto corno uma fonte potencial de poupanças para inves 

timentos no setor não-agrícola.(3) Entretanto s a teoria ca 
tributação dá preferência ã neutralidade, a evitar-se os ex -

cessos de encargos e os impostos com forte êfeito substitui -

çao, tais como impostos sobre pessoas específicas, produtos 

serviços e particularmente setores de economia. Nesta base o 

sistema tributário deveria evitar taxaç;o ciscrininatória ou 

com tendências discriminatórias contra a agricultura. Em ternos 

do que seria recomendado para um sistcc:!8 tributario- iT"postos 

neutros, diretos e de carater geral deve~ ser pr~feridos. ( It ) 

Embora i~postos de exportação tenhaM sido largamen~ 

d d ~ dI' (5) . d t c a o t a os p o r p a 1 s e sem e s e n v o '.T 1 me n to: C o rn o me 1 o C co 

bilização de recursos agrícolas nara o dcss~volvimento, a li

teratura aconselha que este sistema s~ja eventualmente abando 

nado em favor de alternativas tais como imrostos sobre a ter

ra e imposto de renda. 

Para nosso objetivo o imposto sobre a terra foi es

colhido como a alternativa central. ~ base pare esta escolha 

e que representa uma alternativa bastante plausível nas condi 

ções brasileirns. ~lem do mais, os custes relativamente altos 

e a pequena base relativa para ue i~postc de re~Qa rural no 

Brasil faz este imposto parecer menos vi~vcl como meio de ex

trair recursos substanciais do setor a8ricola~ muito embora I 

esta hipótese não seja ec absoluto afastada. 
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2.2. A Taxação cas Exportações 

A taxaçao 2ns exportaçoes roderie ser definida ce 

uma forBa ampla, incluindo tanto os impostos explicitos so

bre as exportaçoes COMO tembem a! formas mais sutis de impo~ 

tos implícitos. Os último~ incluem a i~posição de quotas e 

embargos sobre as exportaçõe!, a exigência de licença pré -

via~ a política de contingeneiamento e a sobrevalorizaçãc / 

das taxas de câmbio~ ineluindo-se o uso de taxas de câmbio 

múltiplas. Estas pálíticas~ proposital ou acidentalmente, / 

tencem a mobilizar recursos da agricultura. De u~ modo ge

ral~ elas mantêm os produtos agríc:olas "representa::os" nos 

mercados domesticos s pela limitação dos mercados de export~ 

çao, e com isto modificam as relações de troca domesticas 

Assim, transferem tanto a produção quanto os rec:ursos do se 

tor agrícola para o setor não-aerícola. 

No caso Co Br~sil, esta discriminação eontra a a

gricultura e reforçada pelas políticas de pre~os internas e 

pelas políticas de vendas de produto, as ehamadas políticas 

de "comida barat"'l" que incluerr: várias formas dc controle de 

preços, intervenção no mercado pelo controle direto das mar 

gens de comercializacão, participação direta do governo em 

atividades do mercado, c pela importação de produtos sele -

cionados para aliviar temporariamente ss ~ificulda~es de a

lastecimento, frequentemente provocadas por outras políti -

caso 

Os dois conjuntos de políticas constituem inter -

venção governamental direta no mecanismo ~os cercados. Sua 

consequência ê usar as relações de trocas comesticas como uma 

forma implícita de taxação agrícola. De fato, nobilizan re

cursos produtivos tais co~o não-ce-obra, capital e produç;o 

agrícola. Uma possível explicação para esta combinação de po 

lrticas; que é tão cor~m nos países em desenvolvimento, -e 

que as políticas dO!!lesticas são altamente complementares as 

taxações sobre exportaçõe~. Os eontroles de preços domesti

cas em vigor reforça~ a taxação das export2ções e evitam ou 

reduzem a possibilidade de tran~ferência de volta co i~pos

to dos produtores para os consumidores urbanos. 
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Para o nosso propósito a ênfase será posta na taxa 

ção das exportaçoes como a essência deste sistema de taxaçao 

agrícola. A nosso ver este tem sido o recurso fundamental a

traves do qual os atores e os produtos têm sido extraídos do 

setor agrícola. Em vista do caráter geral do modelo analíti

co usado para a análise empírica, o impacto de outras formas 

de intervenção nos preços pode ser avaliado com mesmos resul 

tados empíricos. 

Uma taxa de câmbio sobrevalorizada e uc i~posto i~ 

plícito sobre o setor de exportação da economia. Os exporta

dores pagam um imposto no sentido de que recebem menos pela! 

receita de exportação em moeda nacional do que receberiam ! 

sob taxas de câmbio ce equilíbrio. Este imposto implícito ne 

cessariamente não discrimina u~ produto específico de expor

tação a não ser que um sistema de taxas de câmbio múltiplo! 

seja usado. Dependendo das possibilidades de substituição, ! 

tanto em consumo como em produção, o imposto pode ter uc efei 

to que se eltenda alem do produto particular ou produtos so

bre os quais foi lançado. Na medida que estas possibilidades 

de substituição existem, os impostos ce exportaçao podem ter 

um efeito geral sobre o setor agrícola no nível ce uso e na 

remuneração dos fatores de produção, tanto das cul turas de ex 

portaçao quanto das culturas de consumo interno. 

A discussão que se segue e formulada em termos de 

um imposto i~plícito de exportação~ com uma taxa de câmbio! 

sobrevalorizada, que e usada como base de análise. Outras for 

mas de impostos implícitos podem ser consideracas como equi

valentes ã uma taxa cambial sobrevalorizada e COE exceção ! 

das restrições apontadas abaixo, um i~posto implícito e equi 

valente a um imposto explícito. 

2.2.1. A Incidência de um Imposto de Exportação 

Muito embora o setor exportador receba o primeiro! 

impacto, parte ou todo o imposto de exportação pode ser trans 

ferido para outros grupos, dentro do seter, atraves de mudan 

ças nos preços relativos. Para c. setor agrícola, particularme~ 

te, o ~h~s do imposto pode ser compartilhado entre diversos! 

grupos: (a) entre os exportadores~ intermediários e produto

res; (b) entre os proprietários de terra, trabalhadores e em 
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presários; e (c) entre os meeiros e arrendatários, pequenos 

proprietários e ~ranr.es fazendeiros ros est~belecimentos co

merciais. Alem cesses grupos, dois outros tambem podem ser ~ 

fetados e eventualmente compartilh8r do ~nus do imposto. Es

tes incluem as pequenas !irmas de atividades relacionadas / 

com a agricultura, em centros locais ou urbanos-ruruis, e as 

ind~strias que produzem insumos agricolas nos centros indus

triais urbanos. 

Considere-·se primeiramente 8 possivel transferin -

eia do imposto entre os exportadores e internediários. A pos

sibilidade Ge transferência do imposto dos exportadores para 

os intermediários dependeri ~a elasticidade-preço da oferta e 

da demanda entre os ~ois gruposs(6)~a ~obilidade relativa dos 

recursos dos exportadores, assiI". como cas oportunic.'ldes alte!. 

nativas de negocio que eles desfrutem. Dependera portanto do 

Telat~vo poder de barBtinha entre os dois grupos. Se os exp0E. 

tadores confrontam··se COll uma de::tlsnde relativamente elástica 

p~ra o produto exportado, ~ao usam equipamento e Maquinaria 

especializadnr, e podem usar seus armazéns para outros produ

tos bem como exercer a~ividades de exportaçio alternativas, 

eles pode0 transferir o ônus do i~posto inteiramente para o 

intermediário. Até o ponto em que se porle usar o pressuposto 

de um pequeno pais: R 1emunda com a qual se defrontam os ex

portadores será eltamente ou perfeitamente elástica. 

Uma parcela do encargo tribut?rio pode recair sobr~ 

os intermediários no caso de produtos agrícolas. A oferta / 

dos intermediários aos exportadores pc1e ser relativamente i 

nelistica se ~ sua segunda alternativa for vender o produto 

no reercado doméstico sob condições de demanda relativamente 

inelástica no agregado. Se o sistema e altamente competitivo 

e os intermediários dis~õen de um grau nais elev~do de fixi

~ez de recursos ou fatores de produç~o do que os exportado -

res, eles pode0 ter que arcar con urna parcela Gubst~nci~l do 

anus do imposto, pelo menos a curte prazo. Er~ termos ce ?c

ríodos de tempo mais 10nBos, nos quais ê possível um ID3ior I 

reajustamento de recursos 9 c ônus pode ser transferido para 

o produtor. Alternativemente, mesmo no curto prazos o impos

to pode ser passado diretamente aos produtores se as condi -

ções de mercado não forem perfeitamente competitivas entreos 

interl,ediários e/ou se ~-es se cc~_stitueo em uma fonte ':!ominante ce 
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cr~dito pare c~t~os produtoreG. 

Os rro~~tore3 t~$ geralmente DOUCRS possibilidades 

de escapar do iQDostO. especialmente no curto prazo, uma vez 

que, colhido Q rroJ~tor a oferta torna-se inelistica. Neste 

p o n t c p o ,~ e - s e e 'L t e n c: e r o p a p e 1 ri e II 08. P o 1 í t i c a de p r e ç o s ~'i. i -

nimos. à exist~ncia cle u~a polrtica (~ preço-~uD0rte, q~e f! 

rantR ao produtor ue preço mínino pr6ximo ao preço ~e merca

de força os intermedi~rios a arcarem com n parte do inposto 

que lhes ~ devid~. evitando que o imposto seja inteiramente 

transferido ao prorlutor • 

. entro nin~a do setor de prorluç~oJ e imposto inci

':e de maneir.s. diferente entre grupos (:e prodetores. Por exe!!!. 

pIo, o grande produtor comercial: que disp~e de facilidades/ 

d~ armazenam~nto e de cr~dito ~e comercializaç~o) al~m de es 

tar Em condiç~es d~ acompanhar o mercado e comercializar sua 

produç~09 sem depender muito do interme~iirio, pode escapar/ 

do imposte. Sem as alternativas do grande propriet~rio, o 

pequeno produtor n~o roderia, pelo menos no curto prAzo~ es

capar deste mesmo i~posto. 

Prosseguirdo na an~lise fe incid~ncia) entre grupos 

de produtores, cs peq~enos agricultores ~sam quase que unica 

mente fatores tradicionais C s eventu~lmente9 compram alguns 

insumos produzidos no setor ::~o-agrícol.:1. Nesté?s co~'diç~es 

este grupo de produtores praticamente n~o ~eria ccn~iç~es de 

escapar deste imposto~ rrincipalmente se o trabalh0 é forne

ci20 pelos cenbros da famrlia; se esta rn~o-de-obrc nao t~rn 

oportunidade de e~pre~o fora ~o setor Blrícola, e se a terra 

pertence ao prcd~tcr. Prorrietirios no setor ~e suh6ist~ncia 

tendc8 a ser bastante im5veis no sentido de terem li~itadas 

alternativas de empr~go fore da a:ricultura. Daí, ~entre to

~os os grupos~ os pequenos produtores s~o provavelmente aque

les que arcar~o co~ a rraior pa~te do imposto. 

Os grandes propriet~rios. por outro lado~ US3~ uma 

porcentagem mais 01evada de 1nsumos cOID?rados ne f>etor nao--a 

grícola e contrata~ a m2ior parte dos trabalhadores agríco -

las, alêrr de possurre~ sua plópria terra e capital fixo. Eles 

arcarão com uma parcela do imposto referente ã terrz que p02 

suem e seu capital fixo. Ent~etanto, terão conGiç~es de trans 

ferir uma part9 do imfosto reduzinco as suas ~quisiçoes de 

insunos e o número de trabalhadores contratados. Esta alternativa de 
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transfer~ncia ·is imp02tos nio est~ ao alcance do pequeno agr! 

cultor. 

A existência de políticas CP. credito subsidiado e 

insumos tambeI!: sui,sidiados. (tais como fertilizantes, por exem 

pIo) adiciona um~ nove dimensio ao problema da transferincia. 

Na medida em qUt tais políticês sio implementa~as como meiode 

compensar alcuns dos efeitos perniciosos do imposto, elas pr~ 

porcionam uma forma pele qual o imposto é finalmente transfe

rido de volta para os contribuintes em geral ou para aqueles 

que arcem com o ônus do imposto inflacionário. Se os grandes/ 

proprietários usam a maior parte dos insumos subsidiados e do 

credito, como eles geralmente o fazem$ as possibilidades de 

transferincia do imposto são grandemente aumentadas. Os pequ~ 

nos agricultores, que nio se beneficia~ dos subsídios~ arca -

rio assim; com o maior onus do imposto. Estas possibilidades 

de transferência do imposto para trás, para os produtoreE~ s~ 

rio ainda discutid~s em termos de grupos .los que poss~~m fato 

res produtivos como terra, trabalho e capital. 

A dimensão seguinte na qual a questao da incidência 

pode ser analisadc é em termos de proprietários de terras tra 

balhadores e empresários. Até que ponto 0 imposto é transferi 

do a grupos particulares de proprietários de fatores, depend~ 

ra outra vez des elasticidader-preço relativas da demanda e 

oferta e da mobilidade relativa dos fatores de produçio. Na 

verdade, a incidência dependeri da extensão em que a terra, o 

trabalho e o capital pc~em ser retirados da produçio quando a 

renda, salários e lucros estiverG~ em declínio. 

A terra tem usos alternativos limitados fera da agr! 

cultura e; por isso, ela é consi~erada como relativamente im6 

velo Nestas circunstâncias, os seus proprietários arcaria com 

a totalidade do ônus ê.o imposto e este irrposto incidirá dire

tamente sobre n renda econômica. Soh certas circunstincias.e~ 

tretanto, uma parte do ônus do imposto pode ser transferida. 

Se a terra é cultivada intensamente, por exemplo, parte do i~ 

posto seri transferi~o para as ind~striaR que produzem insu -

mos para agricultura. Paradoxalmente. nações em cesenvolvime~ 

to que desejam reforçar a base tecno16gica de sua agricultura, 

frequentemente implementam políticas de preço e políticas co

merciais que acabam por taxa~ justamente ~ indústrie que mais 

procuram proteger. 
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Se a terra i cu1tiva~n extensivemente~ CODO ec a1g~ 

mns ê.reas pobres e ~ridas, ou est~ no licite extensivo, o pr~ 

prietârio poderá vir a arcar com o 8rcsso do encargo do i8po~ 

to. EntTetanto, se os tra~alhadores que ele contrata nso têm 

oportunidade fora da agricultura, o proprietário pode ser ca

paz de transferir o imposto para estes trabalhadores atravis 

da demissão deles, fazendo assim com que eles participem do 

ônus do imposto. Alguns ~gricultores de baixa renda podem ter 

altos custos de trnnsferincia se pretenderem deixar o setor . 

Tais grupos arcarão finalmente eom u~a importante parcela ce 

ônus do imposto porquanto não conseguem reajustar os seus re 

cursos produtivos ou deixar c setor. 

No caso de fazendas relativamente Br~ndes e moder -

nas, existe frequentemente benfeitorias na prorriedade~ tais 

como sistemas de terraceamefito e drenagem, investimentos em ca 

lagem e adub2ç~0. tudo isto sonado ao capital investido ~ pr~ 

dias e outras instalações. Os proprietários podem, a longo / 

p+azo~ transferir parte do imposto para os consumidores perml 

tindo si~plesmente que a terra se deteriore e os pridiosse ar 
. - - (,) -

rU1nem~ provocando desta forna um decrescimo na produçao os 

proprietários não seriam capazes de transferir o imposto para 

aquel~s outras formas de capital, uma vez que o investimento 

já foi feito e o que passou, passou. Assim ele assume aquela/ 

parcela do imposto sobre os recursos por ele possuIdos. 

Entretanto, há uma forma de transferincia que e se

melhante iquela que ocorreu no caso de insumos ~edernos. As 

polItic~s discriminatórias contra a agricultura reduzem os in 

centivos privados para investimentos tais corro cesnatamento , 

drenagem e melhoria dos solos. ~ ~edida que o governo eventua! 

mente começa a proporcionar subsIdies a tais atividades, o im 

posto esta: com efeito, sendo transferi~c de volta para os / 

contribuintes do tesouro pfiblico ou recaindo so~re aqueles / 

que arcam con o ônus do imposto inflacionário. 

Para resumir, os proprietários ~e grandes fazendas 

conerctais arcam com uma parcela do imposto a curto prazo. / 

ainda que, mesmo assim, parte do encargo p08sa ser transferi

do para os trabalhadores aerIcolas e pare as indfistrias de i~ 

sumos nodernos. A longo p-azo, entret8nto~ um~ parte cada vez 

maior do inposto e transferida pa~a o consumidor. Dependendo 
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J- reaç~o do governo, e~ tercos de políticas de subsldios a 

investimentos. parte ~o ~nus pode ser transferida para os con 

tribuintes em seral. 

Voltando nossas atençoes agora para o fator trabs

lho, haveri um efeito diferencial entre os grupos de traba -

lhadores, dependendo de sua relativ~ cohilidade. Por exemplo. 

os trabalhadorEs jovens e ~2is be~ treinados t~~ uma tendin

C1a a ser relativamente cais n5veis e a deixar o setor quan

Jo os salirios relativos decrescem. Neste sentido, estes gr~ 

pos podem escapar ao imposto. Entretanto. outros grupos sao 

menos m5veis devido a obrigaç~~e familiares, idade e falta I 

de treinamento para emprego err outras atividaJes. E8ses gru

pos menos m6veis teria pequena possibilidade de escapar ao im 

posto e eventualmente arcarao com uma parte importante doônus 

tributário. 

A legislação trabalhista rod~ tentar rrotegerestes 

gru~os Genos ~5v~is de trabalhadores agrrcolas atr2vi~ de me 

d "e! 1"'> 1-" "" 1"" d • 1 as como e1S ~e S8 ar10 m1n180 ~ outras po 1t1cas est1n~ 

das a ~roteger os salirios ~os trabalhadores. Entretanto, a 

transfer~ncia do i~posto de produtor para o trabalhador pode 

assumir formas sutis que não sejam imediatamente sentidas p~ 

las partes interessadas. Os granrles ~ronrietirios que contra 

tam uma grande quantidade de mão-de-obra poderian ter suces

so na transferência de parte do imposto, reduzindo a ji rel~ 

tivamente pobre qualidade das casas de trabalhadores e redu-
o - -" (8) z1ndo tambem os ragamentos e8 espec1e . 

Se os trabalhadores rodem ou ~ão escapar do impos

to que lhes esti sendo transferirlo ~esta forma pelo propric

tirio, dependeri, PO final das contas? das oportunidades al

ternativas de emprego e da decisao cos trabalhadores rle acei 

tá-las. r. imposto tenderi a recair sobre os trabelhadores ru 

ra~s que rermanecem no setor. 

Estes, por sua vez~ são os idosos e as menos qual! 

~icados que. pag~ndo este imposto; são levados n padr~cs de 

viea muito baixos. Portanto s justamente cem os egricúltores 

de baixa renda, os trabalhado·es arrrcolns i~esos e se~ trei 

namento ~êm maior probabilidade ~e arcar com a maior parcela 

do ônus ~o i~posto do setor agrrcola. Esta ~alvez seja u~a / 

dimensão dramitica da regressividade !este tipo de imposto. 
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Final~e~tc, os propriGt~rios dos estabelecimentos 

rurais r2cebem uma narcela do encargo ~o i~ryosto na qualid~ 

ce cc possuidores ctc capital, o Ítlti~o fator a ser analisa

do. Investinentcs em capital fixo tais como pr~dios, insta

laç~e9, maquinaria e culturas permanentes. tais como caf~ e 

cacau, têm pouca ou nenhuma possibilidade de uso fora do se 

tor agrícola. Os ~gricultores que possue~ a maior rarte des 

ses recursos no setor agricola. disp~e~ c!e poucos meios de 

transferência do imposto para grupos, pelo menos a curtopr~ 

ZOe 

o fluxo de poupança e de capital f>ara investimen

tos dos proprietários agrícolas e relativamente móvel, entr~ 

tanto pode fluir livremeote entre setores para procurar uti 

lização em qualquer outro setor da econoffiia. Daí haver teo

ricamente tr~nsferência de capital em larga escala ca agri

cultura quando este tipo de i~~osto ~ usado. 

Se a tributação da agricultura não ~ contratalan

çada por uma taxaçao equivalente en outros setores~ o capi

tal pode ser drenado para os setores de econo~ia onde os im 

postos sejam mais baixos. Os agricultores que possuem estGS 

rE:.cursos, f'ortanto" cscapan do imposto investindo fora do se 

tor agrícola. 

Ainrla 14!!la vez. os forr:luladores :::a política pocem / 

reagir proporcionando subsídios ao setor pare investimentos 

em benfeitorias o uaquinaria. equipamento e ~ovas plantaç~es 

e cultures permanentes. 

n iTIposto est~~ entao, outra vez ~endo transferi

do para o tesouro p~blico e eventualmente para o contri~uin 

te em geral (g)ou quem paga o imposto inflacionário. 

A discussão até este ponto tem ti~o sentido limi

tado, restrita apenas aosetor de culturas ~e exportaçao, e 

analisado a transferência do ônus do imposto entre os dife

rentes grupos dentro daquele setor. Entretanto~ existem ou

tras for~~s fe transferincia do imposto que se realiza dos 

produtos de exportação rara os produtos fe conSUEO interno. 

O imposto 1e exportação somente no inrcio incide sobre aqu~ 

les produtos. Depencendo das possibilidades de substituição 

entre fatores e pro~utos. qu~ na agricultura são frandes, o 

efeito do irnosto pode ser difundido de un 80~C geral atra

vés de todo setor agrícola. 
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Desta fcrnp- outros prc~utores no s€~cr agrlcola COM 

partilham ~o ~nus ~o imposto. De um mo~o geral. os recursos I 
rla agricultura são Dais moveis entre atividades, dentro do pr~ 

~rio setor ~grícolp-o do que o sao entre o setor agrlcola e o 

nio-agrícola. r~lo menos em prazo relativgmente curto. Basta 

notar que capital fixo, equipamento e terra rore~ ser usacos 

para ~roduzir una certa variedade de produtos agrícolas 9 embo 

ra tenham onortunidades bastante limitadas fora ~a agricultu

ra. Ate mesmo ~ mio-de-obra é mais móvel entre as atividades 

dentro do setor agrícola do que entre os setores agrícola e 

não-agrícola. Por estas razões, o imposto de exportaçao tende 

rã a produzir um impacto geral e difundir-se sobre todo o se

tor ~grícola? ainda que no início incida di~etanente sobre os 

proebtos de exportaçio. De fato, o iMposto ê transferic.o dos~ 

tor de exportação para os produtores de culturas de consumo I 

i~terno dentro ~o setor agrícola. 

Outras formas de transferincia ~o imposto per~iten? 

que alBumB parte do anus seja passada adi~Dte para outros gr~ 

pes de conSUMidores. Quand0 o p~rs e um importante fornecedor 

~e um dado produto en mercados internacionais. a demanda es -

trangeira pelo ~roduto n3cio~al pode ser relativamente inelis 

tica permitincto assim que o país explore sua posiç?o cominan

te no nercado. Nestas co~dições, o im~osto de exportaçio sera 

passado ~diante rara consumidores estrangeiros. 

Al~m dos casos j~ vistos, ~ois outros grupos da so

ciedade pode~ partilh~r o ~nus do imposto com os agricultores. 

O primeiro e o pequeno negociante esta~elecido nas co~unida 

Jes rurais que fornece ao agricultor bens de consumo~ produ 

çao e serviços. ~ reduçio de rendas ne setor egrícola provoca 

li m C e c I í f. i o n a ri ema n d a d e s s e s S 2 r v i ç os. Daí i aIs uma p a r t e do 

~nus do imposto ser tranferida de volta para esses grupos. O 

valor da transfer~ncia naturalmente ~epender~ da mobilidade / 

dos recursos naquele setor. Finalmente s as indústri~s que pr~ 

duzem insumos agrícolas como fertilizantes, se~entes) produ -

tos químicos e maquinaria~ tamb~m arcaria com una quota do I 

~nus cio imposto. 

2.~. A Tributaçio da Terra 

Impostos sobre c. terra poder constituir uma forma efi 
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caz de mobilizar recursos da agricultura. A tributaçio da 

terra tem potencial oao s~ para mobilizar recursos do setor 

agrícola e gerar U~ excedente de produto que pode ser trans

ferido~ mas também pera aumentar a eficiênci~ ca utilizaçio 

da terra. Ela é frequentemente aconselhada er~ termos de equi 

dade, porquanto ê paga pelos proprietários e po(~e ser progre!. 

siva em suas conse~uincias n2 distribuiç~o de ren~a. Compar~ 

do com outros impostos, o imposto sobre a terra tem a tendê~ 

cia de provocar menores impactos alocativos e tambem possuir 

grande simplicidaáe administrativa. 

Quando a terra cultivável e mantida fora de produ

çao por motivos puramente especulativos ou corno forma de ga

rantia contra a inflação. U1': imposto poce ser criado para el~ 

var o custo de reantê-la inativa. Isto induzirá os proprietá

rios a cultivá-la ou vendê-la a outra pessoa que certamente 

a cultivarão 

2.3.1. A Incidência do Imposto Sobre a Terra 

A teoria econômica sugere que um imposto sobre a 

r-enda "pura'" ou ricardiana da terra. incidirá sempre sobre o 

proprietário da mesma, desce que o imoosto não exceda aque

la renda econômica. Assumindo-se que a oferta de terra ê fi

xa~ que os mercados de fatores de produção são competitivos 

e que os produtores maximizam lucros, o efeito ce um imposto 

sobre a terra é o de reduzir o seu preço (10). 

Ainda mais, os preços de mercado ~os produtos agr! 

colas não serão afetados pela criação de tal imposto. porqua~ 

to, sob condições de concorrência, o preço de mercado dos pr~ 

dutos ê determinado pelo custo da produção na terra marginal 

e esta terra nao estê sujeita a imposto quando a base do im 
- ,- ~" d' d (11) -posto e restr1ta a renda econom1ca r1car 1ana a terra • 

Este princípio tem dois corolários. O primeiro ê o 

da incidência do imposto sobre o rendimento econômico inde -

pendentemente de ser a terra alugada ou cultivada pelo seu 

proprietário~ no final das contas, o imposto incidirá sempre 

-sobre o proprietário da terra. Se a oferta da terra e o nume 

ro de locatários permanece o mesmo derois do imposto, o valor 

de mercado de aluguel da terra 8erá o mesmo e o proprietário 

não pode transferir o imposto para o locatário. Se o contri-
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buinte e o locatário, o valor do arrendamento tenderia a ser 

reduzido pelas forças do mercado exatamente na medida neces

sária para transferir o imposto para o dono da terra. Segun

do, sob o pressuposto de maximização de lucros, os donos de 

terras nao podem transferir o imposto sobre a renda economi

c~ para os trabalhadores agrícolas, fornecedores de insumos! 

agrícolas ou consumidores s porqu.nto não há razão para acre

ditar que o imposto possa induzir reajustamentos nos níveis 

de produção ou na tecnologia usada (intensivamente no uso da 

terra no processo produtivo). 

O relaxamento de qualquer cestes pressupostos, en

tretanto, abrirá a possibilidade de transferência do imposto, 

tanto dentro do setor quanto entre setores. Entretanto, se o 

imposto e maior do que a renda econômica, porem menor do que 

a renda total (renda econômica mais o retorno sobre os inves 

timentos na terra), os proprietários podem deixar de manter! 

ou substituir investimentos de capital e deixar que a terra 

deterioré e as construções se arruinemo Neste eeso o imposto 

pode eventualmente produzir um declínio na produção, possibi 

litando a transferência intersetorial do imposto. Nessas con 

dições, parte do imposto será transferido a longo prazo para 

os consumidores na forma de preços mais elevados dos produ -

tos agrícolas. 

Alem disto, se o imposto e maior do que ototal da 

renda economica, ele reduzirá 0S investimentos na agricultu

ra e propiciará o abandono das terras marginais. Neste caso, 

o imposto será transferido de volta para os trabalhadores ru 

rais e para os que trabalham nas atividades ligadas ã agri -

cultura, e finalmente passado para a frente aos consumidores 

atraves de preços mais altos. 

Em termos de transferência intersetorial de impos

tos, o imposto da terra pode ser transferido para o setor nao 

agrícola qu~ndo o pressuposto ricardiano de uma oferta de ter 

ra perfeitamente inelástica for abandonado. Ate que ponto o 

imposto sobre a terra permanece no setor agrícola, depende ! 

em grande parte da elasticidade de oferta da terra. Um impo~ 

to sobre a terra, relativamente elevado, digamos, alem de sua 

renda econômica, pode induzir ã redução no uso deste fator. 

Se um imposto provoca a redução da produção, alguma parcela 

do ônus será provavelmente transferida para outros setores atra 
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vês de preços mais altos de matéria-prima de origem agrícola 

e alimentos. 

A possibili~nde da transferência depende em gran

de parte de condições existentes no setor agrícola. Com al

tos custos de transferência, a família do agricultor pode d~ 

cidir permanecer na area rural e continuar produzindo. Neste 

caso, mesmo um imposto relativamente elevado pode r.ão se.r ttrao.! 

ferido para outros setores. A mesma coisa ocorreria se os a

gricultores tivessem forte preferência pelas atividades agri 

colas, dentro da hipótese de Tweeten da imobilidade volunta

ria da força de trabalho. Em outros casos, os impostos sobre 

a terra podem levar a incorporação de mais terra à produção! 

e através do declínio de preços resultante, o setor agrícola 

pode ser duplamente onerado, com a tributação e os preçosbai 

xos. Em geral, o abandono da terra provocado pelo imposto se 

ra relativamente rrcnor em are as superpovoadas e maior nas a

reas onde a industrialização cria oportunidades atraentes de 

emprego fora da agricultura. 

Na pratica, naturalmente, ê muito difícil separar 

a renda econômica "pura" da terra no sentido ricardiano. A 

base do imposto quase sempre reflete o v~lor de algumas me -

lhorias feitas na terra. O imposto sobre a terra neste caso 

pode vir R afetar o retorno ao trabalho e ao capital, incor

porados a estas melhorias feitas na terra. Esses fatores po

dem deixar o setor como resultado do declínio de seus retor

nos, a produção caira e eventualmente se verificara a trans

ferência intersetorial do imposto. 

Em termos de transferência dentro do setor, a for

ma pela qual o onus do imposto sobre a terra ê dividido entre 

os diferentes grupos ê um assunto bastante complexo, uma vez 

que ele depende das condiçõ~s particulares de cada país. 

EICl resumo, um imposto sobre a terra, que e um impo,! 

to sobre um fator específico, pode, por varias razões, não 

ser transferido para outros grupos do setor agrícola, tais co 

mo trabalhadores, negociantes e aqueles que emprestam dinhei 

ro. Entretanto, alguma forma de transferência dentr~ do "se

tor pode ocorrer. Em países ou regiões onde a terra é fartaI 

e os donos da terra precisam competir para conseguir arrend~ 

tarios, o imposto tem a tendência de permanecer com o dono 
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da terra, exceto quando o imposto reduz a quantidade de ter

ra em cultivo. A conclus~o oposta ~ v5lida para paises cujas 

terrqs são escnssas. 

2.4. Algumas Hip6teses a Serem Testadas 

Um~ pr1ôe1ra hip~tese ~ ser testada ~ a de que o 

trabalho arcara com uma importante parcela de ônus do impos

to. em termos (e um~ re~uç~c :os salarios e uma reduç~o do 

nível de empreso. Uma se~unda hip6tese ê de que os propriet~ 

rios de fatores fixos tais como terra e capital fixo também 

compartilhat:l (10 ~JnllS do imrosto na forma de um declínio na re 

muneraçao a estes fatores, ainda que seus níveis de emprego 

sejam rr.enos aretaces ,~o que o nív,"l de emprego do fator tra

balho. Deve-se notar, 2ntretanto, que ~s magnitudes relati -

VêE de ~udanças nos nív2is de emprefo e ce retorno dos fato-

res s~o estritamente uma quest~o empírica, desde que e. ~lt! 
• - . d .l' .' ~ ma 1nst:1.nC1B .epen'Jem ·::,os ver::ar.e1ros rarametres CO mundo / 

real, t::is cer.1O as elasticir2:lr1C:s c1e; substituição dos fetaores na 

~rod~ção, das elasticidades de oferta dos fatores e assim por diante. 

Finalmente, um n terceir.1 hipótese é a de que 3.S pr~ 

priedades relativamente menores no setor de subsistincia,que 

usam muito pouco os ínsuDos nodern0S e o crédito, e por isso 

tiro menos oportuni.lat:es '::e transferir o imposto, arcarao com 

a maior parte rlo ~nus ~este imposto em termos ~e retornos me 

nores para os fntores que eles possuen, tais como m~c-cle-cbrn, 

terra e escasso c~pital. Em contraste, ~s propriedades rela

tivamente maiores t~m possibilidades 1e transferir pelo menos 

parte co im~osto conforme ViillOS. 

No que diz r e s p e i t o a o i lU P os te s o 9 r e a t e r r a, a te~ 

ria sugere que as distorçõ~s nos mercados de fatores serao / 

considerav~lmente menores se a base do i~posto ficar restri-

t~ ~ renea êconêmic~ da terra no sentico ricardiano. Muito 

da direç~o e ~a amplitude desses efeitos, entretanto, depen

de crucialmente dos pressupostos ~a an~lise de mercados com

petitivos de fatores, da existência de oferta fixa de terra e 

assim por diante. Estas suposições podem n~c ser inteiramen-

te confirmadas em uma situaçio do mundo real, 
., 

em um pa1s em 

desenvolvimento, ne qual os mercados dos fatores de produç~o 

não são perfeitaoente competitivos e existem a:::lplas reservas de terra. 
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Em ter!!lCS de incidências o imposte sobre a terra 

tende a incidir diretamente sobre c proprietêrio~ nao sen

co possível na maioria ('-OS casos ~ a transferência deste im 

pos to para os trab alhadores rurais. Daí a hipétese de que 

haveria efeitos t:luitc pequenos sobre os salarios e o nível 

ce emprego rurais. Se c pressuposto da oferta de terra fi 

xa for abandcnacc. s levando-se em linha de conta o fate de 

que é difícil se:;arar a renda econômica da terra~ pode- se 

formular uma hipétese de que pelo menos parte co imposto 

possa ser tre.nsfcrica, na medica em que se reduzem os salã 

rics e os níveis de emprego no meio rural. A mabnitude e 

a direção G2.S I2ucanças nos salarios e ne emprego são ambi

guas na teoria~ permanecendo essencial:nente uma questão em 

pírica. 

Alg~Das hipEteses acicienais -se rac fo rxr.ul adas na 

prcxima seçac. E n t r e t an t o ~ o t r e. b a 1 h o d e r e f i n am e n t c das 

hip~teses s~ ser~ conclufdo com a discussão ~a heterogene! .. 
de s~tcr asr1ccla. 

2.5 • Hctercgeneidade Tecnol~gica nc Setor Agrícola 

lrndicicne.lnente. muito da discussão sobre a polí 

tica agríceola é levaca a efeito scb a suposiçãc ioplícita 

de homc~eneidade entre as unidaces produtivas, por isso i~ 

ncrandc-se os possíveis inpactcs diferenciais de políticas 

alternativas en um setor afrícola tecnoloGicamente muito 
~ ( 12) 

heterogenee O seter agríccla ca maioria dos paises 

pede ser caracterizadc como tendo (1) uma Erande diversi

dade de produtos. encontrando-se mcs~c muitas cultures di

ferentes e civersos tipos de exploração recuéria em uma 

nesma prcpriecede; (2) uma ~ranGe ve.riedede ~e intensida -

c.es ne use de fateres e tecnologias diversas; inde desde 

p~quepequenes proprie~ac.es dc tipo ce subsistência até pr~ 

prie~Rdes de cultive ccfcrno, existincc ainda vérics tipos 

interme~i;rios, at5 meso.o na produção c.e uma mesma cultu -
( P) 

ra .J e (3) um grupo de propriedades. de subsistência com tecnolo-

gia estagnada, e, em outro extremo, um grupo de propriedades tecnolôg! 

CAmente desenvolvidas, que tem ao seu dispor uo. certo grau de tecnolo

gia avançada e que tem experimentado mudanças técnicas de certo porte. 

A coreplicação que este ambiente causa para a análise de uma 

certa política agrícolR e que certos efeitos dQ uma determi-

nada política podem vari ar de in t e n s i d ad e através. di 
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ramos, ~e grupos ~~ propriedades ~e diferentes tamanhos. Nes 

te estu~o estamos particularmente interessados na noçao de 

que 0S est~belecimentos agrícolas de tnmanhos diferentes con 

frontam-se com condiç;es de mercado 20s fatores de produçio / 

tamb~m rliferentes, c que este fato afEtnr; o tipo de reaçio e 

d f · l~ . ~ .os e e1tos que estas po 1t1cas agr1colas pedem causar. 

O efeito fin~l rle politicas que afetam cada erupo 

ce rroprie~ades dependerá, em últirra análise, do relativo vo 

lume ie recursos destinados para ca~a ~rupo atin~i~o FEIa p~ 

litica e da participaç~o na rrortuç~o total de ca~a grupo de 

propriedades. A existência de uma ~iver~ência na relação de 

preços de fatores induz uma diversidade na combinaçio de fa

tores e na tecnolo8ia adotada. O reconhecimento de uma tal 

situação e um elemento chave para compreender o 

qual a formulação da política se realiza. 

- . cenar10 no 

Existem entretanto~ naturalmente) v~rias razões po~ 

siveis para tal divergência nas relaç;es ~e preços de fatores 

de produção. Para as propriedajes relativamente maiores, por 

exemplo, o capital pode ter-se tornado~ de forma artificial, 

relativamente barato. por força de cr~rlito subsidiado e in

portaç~es de máquinas a taxas de cimbio sobrevalorizadas. O 

fator trabalho, por outro l~do, pode ter-se tornado relativ~ 

mente mais c~ro, através de, diga~cs, uma lef,islação traba -

lhistn que poderia vir a afetar preponderantemente as Lrandes 

propriedades. 

No outro extremo, o preço do capital ou do crêrlito 

para proprie~arles pequenas pode ser muito alto, urea vez que 

as políticas de crê~ito geralmente não alcançam o pequeno agri 

cultor. O trabalho, ror outro laco, poce virtual~c~te ter um 

cu~to de oportunidade zero, fora ~a agricultura, e ainda, em 

virtude da remuneração bem baixa. Os custos de oportunidade 

s~o cruciais para determinar-se o retorno do fator trabàlhd 

r2presado no sêtor de subsistência. Como o preço ca terra -e 

tamb~rn detErminado em gran~e parte como resrduo, ele também 

pode variar muito entre os grupos de propriedades, assim pr~ 

vocando uma frande variação nas relaç~es terra/mio-de-obra e 

terra/capital. 

Em ambos os casos consicerados~ as difere~ças nas 

relaç~es de preços dos fatores. induzidas por certos tipos ce 
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]
." . . ~ 

pO .1t1ca de preços ~e fatores, ror um lado, e a eX1stencia de 

uma 2TIpla gamA rtc rrtnrnos a0 fator trabalho, que os agricul

tores estariam 1ispostos n aceitar. ~0 nutro. induzem a uma 

grande :iversidarle ~e intensidades na combinaç~o ~e fatores 

Acresce ainda que os rreços d03 fatores de rro~uç~o observ~os 

ne mercado, dizem muito pouco acerca ~os custos de cportunid~ 

de reais destes fatcres para cada gruro ~e estabelecimentos / 

rurais, na nedida em que persistirem si?nificativas imperfei

çoes nos mercados ~e fatores de produç~o. 

O reconhecimento da exist~ncin de uma certa diversi 

dade tecnclôrica qt!e resulta de diferentes condições nos mer

cados ~e fatores, com que se defrontarr os diversos tamanhos / 

das propriedades. reforça ainda mais nossa terceira hip6tese 

de que politicas como as dos impostos de exportaçio e de 1m

pC'stos sobre a terra por'1.em resultar (e/ou objetar) impactos di. 
ferentes de acordo com o tamanho dos estabelecimentos agrico

las. Para o caso especial do imposto sobre 2 terra, um siste

na proSressivo ~e tributaç~o bosea1o no ta~anhc ~a proprieda

de rode agora ser apresentado sem entrar em conflito com a S1 

tuaçao no munrlo real. 

~ plausibilid2~e ~esta hir~tese (e heterogenei2ade 

na agricultura brasileir.::t r'ode ser constatada no Quadro 11 que 

apresenta ?ados sobre a nedia das rrorricdnces para vérios gru 

pos df:: tamanho. Os dar1.os sobre a ll:~o-de-ohra, item 3 no qua-

dro, uso de m~o-de-cbra "'_umenta com o tamanho / 

da proprie~ade, partindo de uma media de 2 pessoas nas propri~ 

daces menores-até atingir uma media cc 49 rara as proprieda-

des maiores. O principal componente cta força de trabalho nas 

propriedades pequenas ê o trabalho contratado. O número de tra 

balha~ores agricolas empregados aumenta sensivelmente nos três 

últimos tamanhos de propriedades. 

O ~mprego de capital aumenta sensivelmente ã medida 

que o tamanho da propriec;ade aumenta, ~esmo se a terra e ex

clurda do cilculo do capital total do estabelecimento. 

A relaç~c capital/trabalho aumenta dc uma forma re

lativamente su~ve a medida que o tamanho 2a propriedade aume~ 

ta, eomo foi sU7ericlo acima, e 
. ,. 

pél.rece :lnC1.car uma arricu'tura 

bastante heterogênea. O mesmo padrão persiste quando a terra 

ê exclurda (item 5.2) do cálculo co ca~ital. 
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No caso c.e ~nsumos comprados, as pequenas prcpri~ 

cedes edquir~m um~ menor p~rcentege~ de tais insumos dos 

5i2torcs nãc-2.sríccl<:>.s :.c que o fezen es prcpriedades I!laio

n:!s i Proprí~GP.C2S de tar-anho néC:ic e brande compram muito 

ne.1S ínsuL::o CCEil' .Eertilizé',ntes~ forragens e inseticidas do 

que 8,5 pequenas prcpríece,::es. 

o it2!TI. 5.2 sugere que as propriedades maiores u-

sem cerca cc tres vezes main néquinas e equi?amentos cc 
que as prc~,rie(:3dee relatival:lente menores. 

Estr:s cLservaçocs fineis reforçam es hipóteses ce 

senv::>lviGé:s :::0 lS:1gc cc t,:ca esta perte cs trabalho. 



QUADRO II 

Valores Médios da Produção, dos Níveis de Uso dos Fatores, do Capital, da Relação entre 

Insumos Comprados e a Produção, Segundo o Tamanho da Propriedade, Dados da Amostra dos 

Sete Estados, Brasil. 1963/1964. 

Tamanho da Propriedade 

Valores Médios Todas as Até 4,9 De 5 a De 10 a De 50 a De 100 a De 500 a De 1.000 ha 
Propriedades ha. 9,9 ha 49,9 ha 99,9 ha 499,9 ha 999,9 ha e Mais 

1. Valor da Produção 
(Cr$ 1.000.000) 0,294 0,050 0,049 0,079 0,157 0,463 0,875 4,01 

2. Terra 
2.1. Terra de Cultura (ha) 28,9 1,68 4,10 9,76 19,80 48,62 129,52 295,39 

3. Trabalho 
3.1. Trabalho Total 7,32 1,65 2,63 4,44 6,80 12,58 25,19 48,71 
3.2. Trabalho Familiar 2,23 1,14 1,97 2,52 2,35 2,26 1,15 1,08 
3.3. Trabalho Contratado 5,09 0,51 0,66 1,92 4,44 10,33 24,04 47,6"3 

4. Capital 
(Cr$ 1.000) 

4.1. Capital Total 23,86 1,91 2,14 5,36 11,77 37,38 100,39 332,59 
4.2. Capital Sem a Terra 9,02 1,01 1,38 2,57 5,68 14,81 46,30 95,65 

5. Relação Capital-Trabalho 
(Cr$ 1.000/HE) 1 

5.1. Capital Total 3,26 1,15 0,81 1,21 1,73 2,97 3,99 6,83 
5.2. Capital Sem a Terra 1,23 0,61 0,52 0,58 0,84 1,18 1,84 1,96 

6. Relação Insumos Comprados-
Produção 2 0,10 0,04 0,06 0,04 0,05 0,09 0,12 0,19 

, 

I 

N 
\O 

» 

FONTE: Dados da Amostra e FGV - CEA Características Econômicas das Explorações Rurais(1963/1964).Vo1s.1 a VII.1974. 
NOTAS: 1/ H.E.= Equivalente Homem. ;" 2/ Insumos comprados inclui todos os insumos provenientes do setor não-agrí

- cola, tais como fertilizantes, alimentos, medicamentos, herbicidas, etc.Os dados de são Paulo foram ex -
cluidos desta estatística. 
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111 - MODELOS ANALtTICOS E AVALIA~ÃO DOS fARÃMETROS RELE~ENTES 

J.1. 

O interesse do presente trabal~o concentra-se nos 

efeitos c02pareti~es} de um imposto de exportaçio implícito e 

de um imposto sobre a terra, sobre a utilização e o r~torno 

aos fatores na agricultura, sendo a análise estrutural. de tal 

forma a permitir una avaliação dos efeitos relativos entre os 

jiferentes tamanhos das propriedades. 

Os modelos analíticos empregados para avaliar os 

efeitos das duas políticas tributárias são baseados em uc mode 

I · I . (4) . f . - . o aesenvo v1do por Floyd para ana11sar o e e1to de var1as 

políticas de preço-suporte na agricultura nos Estados Unidos. 

Esta seção contêm uma discussão desses dois modelos 

analíticos. além de alguma estimação economêtrica levada a 

efeito para estimar os parâmetros necessários ã implementação 

dos referidos modelos. Nos casos em que as estimativas dos p~ 

râmetros relevantes são tiradas de outros ?studos, ou baseadas 

em determinadas pressuposições. uma breve avaliação e justifi

cação ~a escolha dos parâmetros será ~presentada. 

3.~. Modelo Analítico Para a Avaliação do Imp~~to de um I~pos

to ~e Exporta~ãu I~plicito. 

A sobrevalcrizaçãe da moeda dê um país (u~ imposto 

implícito sobre a exportação) pr~d~z um efeito a nível d~ pro

dutCl agrícola exportável, um efeito sobre os preços internos ~ 

queles produtos e um efeito sobre a distribuiç?o de rGcursos 

~ntre os setor •• de culturas de exportação e de culturas de 

consumo interno. O principal interesse deste estudo ê o efei-

to da taxa ca~binl sobrevalorizada sobre o retorno aos fatores 

2 o nível de ~tilização de recursos na agricultura brasilei~a. 

As exportações são importantes para a agricultura bra

sileira. Portanto, u~ imposto sobre as exportações pode ter 

importantes implicações para o setor. Seu impacto ocorre pr1n

cipalmente atrav~s de um declínio dos preços internos dos pro-

dutos agrícolas i comparado com o que eles seriam na ausencia 

do imposto. O efeito relativo sobre os preços dos produtos,d~ 
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~ende em primeiro lugar da importância relativa das exporta-

ções brasileiras nos ~ercados internacionais. Se o pressuposto 

de pequeno país se aplica, o declínio dos preços relativos se

ra igual ao valor da sobrevalorização. Se o Brasil e suficien 

t~ment~ importante nos me=cados mundiais a ponto de que o ní

vel de suas exportações afete os preços mundiais,então o efei

to sobre os preços internos será determinado pela relativa pr~ 

?orçac dos produtos ~grícolas exportados e as elasticidaces rele-

vantes da demanda. Contudo, o Brasil ~ relativamente pouco i~ 

portante em seus mercados de exportaçao de produtos agrícolas. 

com exceçao do c~fe. sOJa e sucos cítricos. predominantemente. 

Logo no começo do período de após a Segunda Gerra Mundial. o 

Brasil usou a política da taxa de c~mbio, numa tentativa de ex 

?lorar sua pcsição dominante neste mercado, 

A análise que se segue abstrai o caso especial do ca 

fé e soja, e S2 refere ao restante do setor agrícola. O pres

suposto fun-;!8!nental ê de que o Brasil é ;;pequ~no país". A aná

lise continua pressupondo que o efeito d2 uma taxa de câmbio so 

brevalorizada em 107. é de baixar internamente o preço relativo 

dos produtos agrícolas em 10 por cente, Isto proporciona uma 

forma de avaliar o efeito relativo da política cambial sobre o 

r2tornO 30S fatores e a utilizaç~o dos mesmos. 

o valor da sobrevalorização tem variado grandemente 

com o temp~. 

25 por cent'J 

~stimativas empíricas poem-na como sendo de 20 a 
~ (15 ; 

e!n alguns per~odos,' . enbora alguns observado-

res acr~dit€;ü t~~r ela sido ate mai;)r, '3.lgumas vezes. Em o·..ltros 

p~riodos. cano nos da dec~da de 1970, a ~axa de câmbio prova

v~lmsnte chegou perto do seu valor de squilíbrio.dependendo n~ 

turalmente do q~e estava acontecendo co~ o balanço de pagamen-

tos e co~ as reservas externas. 

A utilizaç;;:,: ,ie t.I!'~i impat:to de 10 po:- cento sobre os preços r e 

lativos internos n~o tem n~nhuma i2plicaç~c de um ~nico valor 

estimado do efeito da política cambial sobre os preços r2lati 

vos ie prodll,(os agrícolas com o passar do tempo. :E simplE.smeE. 

te uma forma conveniente de levar adiante a an~lise e proporei 

ona uma maneira de analisar os efeitos relativos da polItica. 

O mod2lo desenvolvido por Floyd proporciona uma for 

ma de an~lis~r o impacto de um declínio de 10 por cento nos p.~ 

ços relativos dos produtos agrícolas. sobre o retorno aos fato 

res e sobre o nível de ~!tilizaç~o de recursos na ~gricultur~ . 
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o seu modelo consiste de um sistema de oito -equaçoes; 

f(a .!l.c) 
f"t 

b f v 
.{ = :::: a c' (1) 

Pa = ôX Px = a X Px (7) 
da '.! 

Pb = ax p)-~ ... 6 X fx 
ã'b b 

Pc = ~ :,;: t'x v ." Pv: '. 
-~.-

rJC c 

a = Pa Ba (j) 

b = Pb
Bb 

(6) 

c = Pc Bc (7) 

X Px 
n 

= (3) 

A equação (1) 2 a funç~o -c~ e p r () C ~.l ç r: o '; X referindo-se 

ao produto agrr~olq, Cal ~ terra. (b) 30 trabalho a (c) ao C~ 

p i L1 1 .\ s c q U 3 ç Q c s ( 2 ) a (I~) '3 ã o ~ s c o n d i ç õ c s de equilíbrio p~ 

ra utilização dos f?tores de prOd\!ç20 e representam. a demanda 

desses ·cl!9E!'lOS. (5) .'l (7) - -sao as equaçoes de ofcr 

!::: dos -a equaç'1o ê a dem,::nda pelo 

p-::-oduto. Os p's repr2>'2r:t~n os pr0ços de fetores a produtos. 

As elasticiri~~es r~12v~nte~ extrardas das equaçoes _ 

nalrticas que mostram o ~feito do Freço ~o produto sobre o rE 

torno 80S fatores c o nivel d~ utilizaç;n de recars~s são: 

TI Ct;.".> Px) 

TI (?b, Px) = [K? Bb + 1 K1:, 
+ Be + 1 

". (P .: ~ Px) - [Ka Bc + 1 'i{c 

Ba + .. 1 

Kc Sa + l' 
+ Bc + l_i 

K::- Sb + li + Bc 1 ~ .. 

Kb Bc + 1 i + 61:, 1 + 

-1 

._1 .. 
(lO) 

--1 
(lI) 
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7T (2, Px) = 8a . TI (P'i > Fx) (l~) 

TI (b, I'x) = 8b TI (Pb. Px) OJ) 

TI (c J 1':;;:) Se TI (PC, Px) 04 ) 

(/'; K/s repr2senta:n 'JS ·f~ctcr rí2L'1tive shétres". 

Esta especifi~~ç~o de ~odelo ~bre a p~ssibil{daie de 

inte-aç~~ 2nt~e insu~0s e SEUS pRrimctros. :'or exenplc. da 
-equ3çao (:0) pode-se ver que quqntc m~icr for ~ clasticid3d2~~ 

oferta ~c c~pit2l, tnnt n ~'iior ser~ o efeito que uma darla mudan 

ç a no p r e ç C' d o r -::- o d u to t e rãs:") b r 'õ o: sal ã r i os. t 11 dom a i s p e rra ~ 

necendo ccnst~nt0. 
_. • .; 1 -

Os parametrns requ~~1d0s p3ra ~ ~mp_ement3çao deste 

m3tivas da elastitidade-preço da demanda pelo pr~dutb. O cál

culo destes parâmetros e 0S testes apropriados serão discuti -

pos mais arliant€. 

3.3. Modelo An~litico Para do Efeito 

(, s ~. ~~ ~~ t u r? ccnceitll'11 

~nterior sugerc que ~ c~iaç;o de ur ic~osto sobre ~ terr3 b~1 

xétra 0 preço ~~ terra em condiç;~s de -. . c:, J C ;:n' r e fi c 1.:l P e r f e 1 ta; me.E. 

cados perfeitos de fntor~s. e de que os produtores maximizam 

seus lt;~rcG. 

A ~~;lise de um i~posto s0~r0 ~ ~crrR 3s~elme~tP prcs 

supoe que <;. .)f;:rt3. de ter':""é:', sei 'J ~cl - tj.v:~~~nte incl qstic·"- 2 

G u 2. P o r i s s: r, S C f;;: i te S '<l .'11:1 C a c:; 
~ . 

t c S!l o m 1. rl J_ TI) ') S • Este pressupnsto t;.~'·. i']': s·,"r test~d0 U·_' caso 

do úrasil, ~ 

po·~que ~ pa~s t~fI'! s?:"e.ndes ~reas de tcrr2 n~o utili-

z~das c ~ fronteira agrrcol~ tem se ex)q~di~0 ~ um ritmo acalc 

rada en d~cadas recentes. Mcs~r nas -a::-cas tr,".dicion~!Ís • umá 

grande quentidedc de terra te~ si~n incorpor~iR 5 pr0duç~o. 

o n~r~~rl0 de terra, co~ a curva da oferta,tendo por 

prassupOS1ça0 Gm~ inclinaç~o positiva. esti retratada na Fig~ 

ra 1. A demanda de terra ~ urna deman~~ deriveda naturalflentc. 

€ o modc:o se refere ; de~anda e 3 oferta de terr~ para a agri 
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Considcr':l::los o ceso de 'J!"1 i::1post,: ""lr!. v~lorem" cons -

tante sobre J preç8 d'l. terrél. Un:rc cu!"v,<; de ~~m'lnd:1 "líquida" c'u 

rença ~ntrE o preto da ~c~~n~~ n2 ~~s~nci~ 40 imposto e cem o 

inpcsto. D 11) ; -nao e p~ 

r~le10 ~ DD. Seri~ naralel ~omente se o i~POSt0 ::0~;::' ,. um mor. 

tante - . unlCO fixo. 

O 1 ' 1·' .,.-]. r:; p os: n e v a a u n :, ,~ C ]. n ]. .:) '1 ;: li t 1. ". ]. Z a ç [! c 

Op* plra DF~ e UM ~cclrnio PO custo lfquidn ~u preç0 ~a terr"l 

de op'" par.a or. Se .~ t',"rra ê cc'nsidera6'l cnno 50ndo SODentl;; um 

].~sumo produtivo 0 ignor~n~0-S? c seu v'll~r c~rno ~rn Rtivo,o qee 

ocorre ~ que ~ pr~cisn reduzir su~ ~tilizaç~o n~ra elevar él pro 

dutividade marginal dq terra necess~ria p~ra pagar o inposto.~0 

mesmo tempo~ o preçc líquido dn deman~~ pela terra declina e a 

quantidade de terra oferecida também je.clina. 

posto na figura ~ AB. 

o montante do i~ 

Na situaçio de ~0VQ cquilfbri0, ~ receita do imp~sto 

monta a P~BAPa. EstB reccit~ de imprstc naderia ser devolvid~ ~ 

agricultura na forma de iuvcstinentc)s OQ infr3-~strutur3 física, 

programas ~~ bem-estar social. ou inv2sti~2ntcs en pesquisa a-

sríccla c c~ucaç~o r~ral). AlterLativ1nente, poderia ser tr~ns 

ferid~ para for~ do setor. Este ~ltimo. s~r12 c case de os in 

~~stos fosse3 USAdos p~r~ captar 0 ~xce~e~te da agricultur~ e 

transferI-lc pBra o setor n;o-~gr:col~. 

~.1 " t c. - 3 e que r p a g a TI e n t c; b r u t '';' d 0 f a t~, L a c S 

riJs de Os prcprietErios 

de terras para us~ na a8ric~!tura sofrC2 um prejuízo no 2YCe~en 

te ~o pro~utc.'r ou nR renda cco~2nic~ no v~lor de P*EA? .A terra 
a 

n o v:. ~ () r rl e f~ t E A O"', :: 1 i b e r 3 d a p a r a c \: t r (' S f i n s. s \r- ~) n cLJ - :3 <2 q U 2 

a curva dn oferta refl~te 0S usas altern2~ivos d~ terra. 

A renda aos propriet~ri~s de c~rital e tr~balho ~ecli 

na de PEP*:.; a r" ~ 1': P I •• Dais o prejuízn liqui~0 desses grupos 

prc?rict~rias de recursos ~ PABEP*. Ist n traz ~ ton~ ~m ponto 

importante a respeito da incid~ncia de um imposto sobre a terra 

qu~ndc a curv~~a 0fert~ teM uma inclinaç~o positiva. Uma parte 

do imposto ~ passAda adiante para outras categorias de proprie

tários de fatores, sendo que o valer passado adiante depende das 

elasticidades relativas de 1emanda c oferta de terra. 
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Um mo~c10 3nalitic~ p~ra an3lis~T 0 efeito do inp~s

tc sobr0 a utiliz~ç;c ~a t~~ra c do r~tcrn~ a terr~, pode SGr 

desenvolvi2o especificandc-se um nndelo sinples do mercado de 

oferta e rlemand3" 

D: + b, 
j 

Cf + t) .., 

fI - b l 
Pa= ~l - c I + bIt 

t) • 

" + fIt' "I ~ (15) 

c (16 ) 

(17) 

C2~2 ~:~c-se notar, c ef~it~ 20 iepostosobre o pre

ço e utiIiz3ç~o dn terr~, ~ uma f~nç~c dos par;matros das equ~ 

çoes da lenandn c 0f2r~~ c ia valor ~c imposto (t).Entret~nto. 

nosso irytercsse vai al~m do efeito irne~i~to sobre o mercado de 

terra. f intcrcGsante saber que efeito o iQPos~o ter i no ret~r 

no a outros fatores. e no nivel de utilizaç~o d~s outros fato-

res. existe uma outra c0nsequ~ncia ~o impc s to s0bre 

necendo cqnstante, re'uzir~ c procluto agricola e induz um ." .. _. 
'-_ i.,J. 

mento nos seus preços. Daí. uma inportante diferença entre o 

emprego de um ir.r:;:.osto soore ri te~ra c: llhl imposto f!e exp::r::tlç;!o 

implícita r~ra mobilizar o exce~ente da ~gricultura: o efeit~ 

relativo ne preço d~s alimentos que. no fim. os consumidores 

terãe ·-ie pagar. 

Ul:l.1. 0xtens.,,:o i~O modelo ric Floy:1 podE! ser utiliz2.Ja p~ 

ra anali~ar o Qfcit~ que U~ imposte so~r~ ~ terra ter~ sabre o 

p r c ç o, (' , í v c 1:'. c u til i z a ç ã o ,1 C sou t r ~) s in!'; time s c sob r e ~; p r e ç o 

da produção agrrcola final. O i~pqcto ~o i~posto sobre ~ terra. 

sobre ~ p=eç~ ~a terra e o ~rvel de utilizaç~o d~ terr~, po~e 

ser ~eduzidn d~reta~ente 
(16) (17) 

das equaçoes e Express;cs 

podem ent;o se~ derivadas par~ o impacto ia modificaç~o no uso 

da terra no pr2ço :10 produto) 1".0 preço 'as ':lutras categori!ls de 
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insum~s c no nfvc1 rle uti1izrç;o ~~ Gutrc 1nsuco. 

As '1 P r o ~ r i a ,1 a s -
sao~ 

TI (-::::- ) k:. (C' + Bb) \ 1:- ~:::t 
X 

(l8) 

nG + Bb U~ . ., Tl 
_. 

u 0) 
~'b ~ 

. ,- (O' + ri ) ( -.-. ,a) 

........ :--
7T 

. ~; 

Gb (t~~. n I(~ a) n0 -,-
.... ~ 

(b K Cc ..... ~) 
TI , :1) .- ~ 

na + le ~Tl - 'K a 
Sb b 

(20) 

on(!c '::JS p.'!r:'!l2t:rcs Sé'..:J os ,Q':'''W.:JS rlefinic'cs '1:1tcriormente. O 

fator b passa ~ ser um fat:or qU2 agr2ga o c2pit~1 c o trabalh~l6) 

trab,úho ao c?\"ital. 

Diversos pr::1tos Sé'.(' dignos :~2 noU~ sobre estas expressoes e a 

anilisc pr0post~. Friueiro, fcsrle que a el~sticidaje preço da 

demanda pele pro:l,~tú> Tl. ê, pr:r pressuposiÇ2C, negativa~ os de 

ncmina10rcs de (18), (19), c (20) ser;o negativos. O numerador 

de (18).por 0utro lajo, sera positivo. Por co~segui~te. a inp~ 

siç;o de um impost8 sobre a terra fari subir Q preço ~o produto 

sob as ~cndiç~0s propostas n~ modelo. 

Segundo, ,'1G rcperc.1.~ssc.cs 'J: (!q'lilíbrio g8ral do raode 

lo nao Ecr~o usadas para ~val;~r o efeito do iraposto sobre a 

terra, sobre. c TOerca,~o d3. terra. Em vez .'lis te, c moclelo é segmeE, 

tadc. tratando ~ ~ema~~~ 2 2 oferta ~c ~crr~ como um modelo com 

p12to, ignora~~0-sc D ~fcit0 J c equilibrio ge~~l no mercad2 rlo 

produto. Esta for~~ ~2 procc~~r & juotificadp uca vez que G c 
-, ~ 

e R ~nal~s€ e g~an-

demente si~plific~da. ienoran1n-sc est2 efeito. En~retanto. de 

ve-sc lembrar que a ~~~anç~ ~stim3.~~ no uso rln terra co~stitui 

um limit2 sup?rior nessas 
. ~, 

:' !_ r c u r~ s t .1. !1 C :. li S • 

T:infllmL:~~2; ":2VC s;:~r nota6o q:ie 05 !1'-.lrr:~r~':or2.s de (19) 

e ( 2 O ) s e r ã Co P o s i I: i ',' o S S €: t '1 i < a. Es outras p2lavras, um 

posto sobre a terra aumentara a remuneraç~o ~o trabalhe e de 

outros fator~s, e o c~prego ~c cutrns rec~rS0S. sament~ quando 

a elasticidade preçC' c1.a CCT:::1n,'é'. pele. pro 'uto ;:: nenor do que a 

elasticida1e 'e substi~uição ne pr~~~ç~0 entre as categorias 2e 
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recursos. Portantc', Si:; se pode f!1zer o rrcssuposto ~c "pequeno 

país" em relaçilo :10 cClmêrcio exterior, com o rcs'.lltado de que 

a ~emanda pelo pr~duto ~ relativa~cnte elistica. n tenderi 2 

ser maior ~o ~un 0. e o preço rla outra c~tegoria de insumo c 

o nível ce uso 40 recurso tEnderão a ~0clinar C0~ a imposiçao 

do imposto sobre a terra. Dar. nas con~iç~es enfrentadas pelo 

Brasil, se 05 8er~<:l'"l:Js interné'.cionais sstivt;,ssem relativamente 

abertos, a i'lll.osição ele: imposto sobre a terra poeer-se-ii, 

esperar qUe tivesse um efeito negc:.tiv: n0S sal;'irios daagric'ul-:_ 

te!'a o no ... , -
n~VCl cc emprego. 

Para concluir, dcv~-se n~~dr qu~ o imposto so~re a 

terra pode sor progressivo, no senti:c ~e que a taxa de im?o~ 

to que fosse aplicada para as gran~cs propriedades fosse ~ais 

alta lo qu~ ~ 13S pequenas propric~a~es. Uma anilise siste=~

tica ~e tal ?clitica exige um mod~lo nais complex~ do que 

usa,lo aqui. 

PaL'1 implementar él anilisco proposta do impacto '~n 

i m p os t G sob r,~ "- ': 2 r !' a, ê n e c e s s ã r i o o c o n h e c i r:l e n t o de. b a s i c l:: 

mente, o mesmo conjunto de parâmetros que para ~ ~nilise da 

taxa de câmbio sobrevóllorizada. Os únicos parâmetros adicionais 

rar~ os quais uma estimativa ê necessiria. são o da elastici

Jade preço da dcmand3 pela terra e a da elasticidade de subs-

tituiçãr.: entre 2. e b. 

VQffiOS nos voltar agora, para o estudo dos paramc 

tros relev=:ntes. 

3.4. Estimativas das Participaç;es Relativas dos Fatores 

Estimativas das participaç;es relativas dos fatores 

(os !ifactor relative sharcs" on K'l s) podem ser feitas por me

~o .:ic duas abordagens bastante diferentes. Dados contâb8is do 

uso dos fatores e dos seus preços podem ser usados para cal -

cular as participaç;es diretamente, usando. tanto dados micro, 
-como dados macro. C ,,;n os .:iar!os micro este 'f~pproach't e r22:03-

velmente direto, na medida em que informaç;cs exatas estejam 

disponfveis. Ao nível macro, uma certa forma de imputaçio -c 

necessiria no caso da agricultura, porquanto os agricultores 

tendem a possuir recurS0S tais COffiC terra, trabalho e capital 

2, por isto, recebem sua renda como renda residual. 



U!'l ""!.prroach" alterr'.ativo é reCOI'.:'eccr que as elas ti 

cidades de produç~~ Je un~ funç~o de produç~o do tipo Cobb-Do~ 

1 ,. -
g as re~resentam p~rt1c1paçoes 

b d 'f' '.~ (17), ' . em .e 1n1.as . t_ est1l!lat1V·'1 

cic fatores soh certas con~iç;es 

das participações relativas je 

f a t o r e 5 p ç. :- e s t e rr. ,d. (.. 0 T'l e nos G X i g e n t c c:" t (õ r mos dos d a dos C 

dos procedimentos de implltac~o necess~rios, mas a p13us1b111da 

de das pressuposiçoes relevantes tem tanb~m qu~ ser consi~era

da. As rre9~uposiç~cs r21ev~ntcs sao as 0e que a descriç~o da 

furç~o de Cnb~-nouglas do processo de ~TO~UÇ~O ~ ~propriada>je 

que os retorr'.cs i esca1n sao constantes a de que os mercaJos de 

fatores s~o perfeitos no sentido ~e que os recursos racebac o 

valor d~ sua contribuiç~o marginal ã produç~o. 

Foi decidido calcular as partici-aç;es dos fatores 

por me10 da estimativa direta d~s par~metros da funçio de pr~ 

duçio de Cobb-rouglas. Una r~z~o importante para esta escolha 

foi a de que se pretnndcm avaliar o efeito das po1iticas 3lter 

nativas em rclaçio ao tacanho ~a propriedade. 

o conjl!:;':c de dados consiste de uma amosJ:ra de 1771 

propriedades €ffi sete estados do pais com grande importância na 

agricultura. Estes '!3d0S foran col~tados ryele Fundaç~o Get~lia 

Vargas em 1963-64, pnra um estudo ~c projeç~es de oferta e !e 

mandn dos produtos 
~ (16) 

agr1colas . Para nossos fins, '}sta 300B -

tra fei estratifica~a de acordo com c ta~anhc das pro?rie~ajcs 

em sete suce:C.1;:'cs ~ (~) até I:; 9 hcct'lres; (2) .:i€ 5 a 9" 9 hecta

ros, (3) cc 10 a 49,9 hectares; (4) de 50 ê 99,9 hectares~ (5) 

de 100 ['. 499,7 hectares; (6) ~e 500 ~ 993,9 hectares: e (7) da 

1.000 hectares e ma1S. 

riginali~ade usada pela Fundaçio Get~lia Varg3s 

qual a amostra foi originalmente extraida. 

aquela ~ 
-e e a baSE: da 

Os parâmetros estimados para G funç30 de produção u 

tiliz~ndo 09 dados Ja Fundaç~o Get~li0 Vargas e9t~o apresenta

dos ne Quadro 111. O mais imoortantc a ser obscrva~c ~ que to 

das as variáv'2is foram :::ecidas con;:' fluxo ,-1.:- serviços .~ em cru 

zeiros. Uma s~rie ~c testes foi feita co~ formas alternativas 

de medir as variáveis, por~rn, virtualmente n~o houve nenhuma~! 

ferença nrs cálculos dos ;laranetros entre essas especific~ç;cs 

~ltcrnativas ~e m2~i~as. 

o Quadro 111 cont~n estimativas ias funç;es rte prod~ 

çao COTI terra. trabalho e capital especificados como vari~veis 

inJepen~entes. No Quadro IV, trabalho e capital foram combina-
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QUADRO III 

ESTIMATIVA DOS ?ARÂMETROS DAS FUNÇÕES DE PRODUÇÃO DO COBB - JOUGLAS, AMOSTRA DOS 

SETE EST~~OS) SEGUNDO O Tt~Â~~O DA PROPRIEDADE. 

Tamanho das 

Propriedades 

Todas as Propriedades 

Ate 4,9 ha. 

De 5 a 9,9 ha. 

I>e 10 a 49,9 ha. 

De 50 a 99,9 ha. 

0e 100 a 499,9 ha. 

De 500 a 999,9 ha. 

~e 1000 ha. e Mais 

Termo 

Constante 

In A 1/ 

2,9210* 

(5,,5) 

2,5770* 

(5,1) 

2,3711* 

(9,1) 

1,5919* 

(5,6) 

3,2476* 

1,7152* 

(2,6) 

BRASIL, 1963/1964 

C02ficientes Estimado de 
Elasticidade de Produçio 

Terra Trabalho 

O.1l631* 0,34602* 

(9,1) (17.1) 

0.12683 0,32823* 

0,7) (4,2) 

0,06514 0,43673* 

0,0) 

0,15432* 0,38193* 

(8,9) 

0,21906* O) 19B91* 

(J,2) (5,6) 

0,12681* 0,50516:.1· 

(L,3) 02,0) 

0,06863 

(0,08) (L,5) 

0,19761* 

(2,1) 0,8) 

ForPE usados na estimação logarítimos neper1anos 

R2 Corrigido 

Os asteriscos são os níveis de significância: ° - 0,05 e * 0,01. 

Os numeros entre parênteses são valores de "t". 

Capital 

0,52824* 0,32 

0,53 

0,58794* 

(lO ,0) 

0,49491* 0,68 

0,48801* 0,60 

(14.6) 

0,63708* 0,67 

(14.2) 

C ,432.06* 0.83 

(8.8) 

0.3;3235* 

(3,4) 

0,69724* 0,81 

(4 s 2) 



QUADRO IV 

ESTIy,ATIVA DOS PArJJ1ETR08 "'::lc FUNÇÃO 2E PRC~UÇÃO DE COBB - DOUGLAS, TRABALHO E 

CAPITAL C Of-ill ElfiliOS , /JofOSTR.\ l'OS SETE EST/.:JOS 9 SEGTJ~IDC O 

T J.i!lanh o d;::s 

Propri",dades 

Te~o 

Const.::nte 

Todes as Propriedades 1, [,293*3 

( 'j L )!!./ . ) . 

Até L,9 ha. 

Je _'" 9,9 ha 1 31. <2° 
~ . -.-' -

'Je 10 a ít9,9 ha. 

Je 50 e. 99,9 ha. 1,1994* 

~e 100 2 ~99,9 ha. 1,i58í,* 

De 500 a 999, ~ 11 '". 

(3) 5) 

:2 1000 ha. e Mais O,/~577j· 

0,1) 

liot3.: Vej~ ° QUADRO TIl 

1963/1964 

Esti~ativa~ dos Coeficientes de 
Elasticidade ~e Produção 

Ter!d 

(14~L) 

0,05553 

(1,3) 

(2,1) 

0,22731f. 

(5.0) 

0,23666* 

(7 )3) 

(2,3) 

O;1019~~ 

0,J6]67° 

0,7) 

Trabnlho 
Capital 

0,3100]* 

(40 9 4) 

0:;87468* 

(11,8) 

(13,7) 

0,85093* 

0,70584* 

(22,3) 

0,303S3* 

(15,5) 

(14,3) 

-2'];./ 
R" 

0,78 

(0,51 

0,50 

0,66 

0,83 

0,77 
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imf'csto sobre a terra. 

De ~ma fGrna gcr~lJ cs r~sulta~os estatisticos fGran 
- . 

!'azo1'\VC~S. :)8 cOE.ficientes, - • • .c • sao 2J..gn1.cl.C~ 

tivamente ~ifcrcnt2s de zero 0 30 niv21 ~c signific~ncia de 5 

por centc; ()~, m21.hor. Os coeficientes :10 :~(;;tornin~ção nultipln corrigi 

dos sao relativ3m.e::te -1: tos. ':~nbor.? tc~.-l.I'I . .L' P. ser um poucc mais baixe 

quan~~ o capital ~ n trnb~lha for32 ~gr2~a:~s CD uma variivel. 

Na s U '"' .1 a i o r par te, a s c n 3. ~ as c 1 é'. S :: i c i j ~/ e 5 -: '2 produção s ;:,) 

Os coeficientes estima~os no Qu~~ro 111 sugerem que 

o c-::pital • •• - 1· tem a ma10r partLc1paç~o re~at1va, seguido pelo tra 

talho. Bastante significativamente, p~rece não haver um padrão 

sistemitico nas par~icipaç;es relativas e~ relação ao tamanhe. 

A aplicaçio d~ test~ do ~hrw para igcnl~~dc ~as cquaç;es 'le 
-regressao, resultou em um v~lo~ F ~e 21,17, sendo G valor tabu 

lado ~e 3,78 para um nivcl de signific~nci~ d~ 5 por cento. Is 

to sugere que as regrcssces não podem ser combinadas. Isto e 
as funç~es de pro1uçio são ~iferentes 2nt7~ os diferentes tama 

nhos. 

Quan~0 c trabalho e o capital são combinados (Quadro 

IV), o nivel de signific~ncia p3ra o ~ocflc1ente a terra cor-

e f i c i e n t e s f c- r a m s i g n i f i c a t i v 11 TIl 2 ~ t r: d i f e r c n t E' S .-.~ ~ z e r c J C. o 

vé~l de significancia --1(' 5 ?or cento~ e 2:Jis cOGficis!\tes nai, 

f~rqm 9isnific=ntes ~quele ~rvel. 

Os coeficientes p~rn tc=ra c~trctantü~ nao es~ivecn8 

muito e~t~veis comparq~os ~qu~12s do Quadr0 III. para ests mc~ 

ma especificaçic. O teste de Chcy cin~~ umn vez indicou que as 

regressões não podiam ser combin:ldas _; enbor~ as eqt!ações fossem 

estatisticamente diferentes somente ~c nIvel de significân~ia 

de 5 por cento, comparadas com o nível de 1 per cento eu casos 

anteriores. (o valor de F foi 3,51~ contra um valor t~bulado de 

3.00). 

..J • .:; • Elasticidades de Substi~uição Entre Fatores 

Estimativas 1as elasticida3es de substituição entre 

fato~es. para o nodelo do imposto sobre a terra. foram obtidas 

~traves do uso da uma função de ?rodução de elasticidade de s~ 

bstituição co~stan~c (CES). Esta função de produção permite que 
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a elasticidade de substituiçio seja diferente ~c um. em contra 

dição com a de Cobb-~ouglas, porêN restringe ~ elasticidade a 

ser constante qO longo de toda a supcrficie de produção. 

Temos a funç~o de produçic CES do tipo geral: 

L - p + B ~_" ~ p } '-_1 Y ." :(L,K) = {o. "'-
p (21) 

~artin:o-sc de ~ma ~bord~~~~ 2c mininizaç~o de CUGto 

a equaçao (21) & ~ifer2nci~da. e~ relaç~o ao fator L e do fa-

tor K, e a relaçGo entre os produtos marginais resultantes 

igualada 2 relaç~o ~~trc os preços dos fatores; 

(22) 

-e 

Partindo-se de uma abordagem de minimização d~ custo 

a equ~ção (21) ê diferenciada, em relação ao fator L e do fa 

tor K< e a relação entre os proiutos marginais resultantes 

igualada ~ relação entre os preços dos fatores: 

K 
10g

L 
= cr--log B 

a + U (23) 

-e 

Por pre~suposto ainda. sendo c preço do fator K cons 

tante para todas as propried2~es, 

10g K = a l('lg fi - 10g P + (I' 102; P + .. 
'-' . (24) 

L o. k L 

-que e forma final a se~ estimac.a. 

As estimativas dos p~r~~etros da3 ~quaço~s estao mos 

tradas n2 Qu~dr0 V onde o carital e o trabalho foras Egregados 

e a elastici~ade substituiç~o entre os (eis e a terra foi esti 

mnd., usando um preço implícito da terr3. 

D~ uma mar.cira geral, os resultados estatísticos fa 

ram bastant~ bons. O coeficiente do preço do fator i signific~ 

tivamente diferente ;te zero, ac nível de significância de I por 

cento, embora a magnitude de' R2 sugira que outr0s fatores além da relação 

cte preços estãc afetando as proporçõe~ das combinações dos fatores. Isto, 

naturalmente, não e um resultaco inesperado. 

Do ponto de vista econômico, o que ê interessante e snber se 

as elasticidades de substituição são estatisticamente diferente de um. 
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Em ger:ll s 0S c()(:fici:::ntcs estiM!'l.<ios eram menores r)--- que Q. uni,Ja 

je, com somente um coeficiente ~aior ~o que a unidade. Interva 

los de confiança 1e noventa c cinco per cento foram estabeleci 

dos para os coeficientes estima~os cone forma te~tar se os coe 

fi~ientes eram significativamente diferenciais de JIT.. 

3 • 6 • A ~lasticiJa!e da Oferta de Tr~b~~~o 

As estimativas da elasticida1e ~a oferta do trabalho 

foram tirRrtas ~e um estudo ant0rior por Alves (19)~ que 

zou a mesma 9rnostr~ de dados dos sete estados, coletada 

Fundação Gétúlio Vargas. 

utili 

Alves sugeriu que os seguintes valores das elastici-

~ades estruturais fossem usados na an~lise ~e pclltica: 

A~ complementar c mo~clo ar~litieo na parte seguinte, 

estas cstim~tivas serÃo utiliz!'l.rlas) juntamente COM outras esti 

n~tivas do citado tr!'l.balho. para cst~belecer os limites da c

l~sticidade ia oferta, com0 parte ~e lIma qn~lisc ~e sensitivi 

dede. Elas ser~o tanh~m usadas para jar uma id~iR de como a e 

lasticidade da oferta ~e trabalho poderia, por pressuposiç~o 

variar de acorrlc com o tam~nh0 das propriedarles. 

3. 7 . Elasticidade da Oferte de Capital 

O capital é interpre~~do aqu~ CGIDO crejito ou recur 

sos m~veis Je investimentc em contraste com a oferta de bens de 

capital fixo. As fontes dE fun~os para o setor agrfcola no Bra 

sil s~c da duas naturezas: cr~dito institucional acessfvel a 

trav~s ~o governo e dos baness p~rticulares e c~~dita le origcc 

~3rticular. C grosso rlo cr~dito institucional ofcr2cido ~ agri 

cultura, tem historicamente vin~o ~n BancD lo Brasil. 

'lnos recentes tOGOS os bancos têm sico sclicitad:Js a manterUI!la 

certa porcentagem dos seus 1e~~sitos) e~ emprEsti~os ~ agrieu! 

tura. 

., aC0SSG ~o cr~~it0 institucional vari~ grandemente~ 

em relaç~o ao t'1~anho ~a propriedade. Fequenos agricultores não 

têrr. virtualmante acesso ao credito institucicnal, (21) em pa~ 

te porque o credito é basead0 na pr0priedade de terra, como g~ 
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ESTI~ATIVA3 nAS ELASTICIDA~ES ~E SUPSTITUIÇÃO E~TRE 

ESTAJOS, ~~~2ILi 1953/t9(! 

T3.rrL:,,-h·~) 

c~ as 
?:'0pried'1G:':s 

T0Ci':C 
as 

Propri2dadE:s 

De 5 " 9,9 ha 

De lOGO G? (.~ 

ülais 

CGnst2:L~2 
1 ! 

In .!-,..::...' 

(30,9) !!..! 

(12.5) 

('17 j S) 

,..., ., -c:"'" 
t . ..J ; j J.'.J 

l·mTL" Veja o QU . .':..DRO III, 

Fstir.J.!!tiv:1S dc-s IntervD.los de 

F l·:> c; t ic i·i ~\r.íc:s 
de Substitt.:iç2:0 

(53,3) 

O. ·~014:/.: 

(13;8) 

(1(; > 1) 

(21.7) 

:".7460,* 

(27,5) 

1.0297* 

(10.0) 

95% 

0,70 - 0,85 

0;52 - 0,69 

0;58 - C : "lL.; 

" ,~ - C.53 u,l.}j 

OJ,l - O,7"! 

.. S9 - O ~ 8:J . 

O,; :J1 - 1,15 

0.62 

O,SLf 

0,58 

0,40 

0,52 

0,70 

(1,34 

0,57 
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QUADRO VI 

ELASTICIDADES ESTRUTURAIS DE OFERTA DE TRABALHO 

ELASTICIDADES ESTRUTURAIS DE OFERTA DE TRA3ALHO 
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REGIÃ0 2O /E NODELO ELASTICIDADE ESTRUTURAL 

Ofert"l de Trabalho da .,..., ~ - . 
l:'am~l1.a 

Região 1: l1c d·:; 1 o 1 0,46 

Região 1 : Modelo 1.1 3.89 

Regi;') 3 : Ho~elo 1 

Região 3- 'fod21o 1.1 0,40 

Região l. : MO'_~810 1 

Oferta -lc Tr.::.Lalho ContratnQO 

Região 2 ; i'10 i 01 o 2 
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rantia e em parte rteviJo ao rlSCO associado a tais empri~timos 

ser muito alto. Os proprietários maiores t~m maior acesso ~o 

crédito~ com esta f~cilidadc de acesso ao crédito dependenGo 

do tamanho da pr~pric~a~e. 

N~~ Qxisten estimativas a~tcriores ~a elasticida~c ~0 

oferta do créditc nn aericultura brasil~ira. nem existem ~a~os 

facilmente ~isronrvcis, atr~vês do~ q1lais possam ser feitas ta 
-is estim~tivas. Portanto, prcssup:,stos "rbitrãrics s e r a o '! r~ o t ~ 

dos snbre A clastieidadc da ofertn ~~ cr~iitc em relaç~o ao ta 

manha ~a proprie1a~e. Isto permitir~ que uma análise da se~Sl 

tividade ~o ~o~elo analrtic~ indique quao 
... . 

senS1V€:lS sera:~ 

resultados ;s mu~anças rlcste parametro. 

O pressuposto básico é de qU0 a oferta de capital,p~ 

ra as pequenas propriedades; 2 muitn baixa; que ela é substanci 

almente mais alta para as grandes propriedades € que a elasti

cidade aumenta i medida que cresce o tamanho da propriedade.R~ 

razoes teóricas reconhecidas para se esperar que esta relaç~o 

persista. Os bancos e outras fontes de empréstimos im~õem res 

trições externas de crédito às pequenas propriedades. As pequ~ 

nas propriedades sé dispõem de limitadas gara~tias para afere 

cer par~ os seus empr~stimos e a possibilidade de ~io-p~gamen

to do empréstimo para elas é geralmente considerada maior, po~ 

quanto elas t~m menores oportunidades de diversificar suas ati 

vidades econômicas. E, como foi dito acima. o custo de propor

cionar empréstimos aos pequenos agricultores é muito elevado 

independentemente no risco que eles envolvem. 

Para as propriedades ma10reS J a oferta de crédito es 

pera-se seja maior. Esta diferença por tamanho, na elasticidade 

da oferta de fundos, se origina na oferta de fundos gerada in 

ternamente. Ã medida que as propriedades se tornam maiores, 0 

uso de fundos para despesas domesticas se torna um componente 

cada vez Menor do fluxo total do capital circulante. As propr~ 

eadades muito grandes, espera-se, têm um "po!'tfolio" de ativos 

diversificado. composto de bens da sua propriedade e de 

timentos fora da propriedade. ~ flexibilidade de fundos 

invcs 

entre 

estas formas alternativas de utilizaç~o, conforme se poderia 

esperar. ê relativamente granõe, o que levaria a uma maior e 

lasticidade da oferta. 
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3.8. A Elasticiia2Q da Oferta de terra 

Na - . 
é' .. US0nC13 de estudos anteriores ~ccrca do mercaéc 

de terra no Brasil, }csenvolvenos nossas ~r~?rias estimativAs 

dos parimetros j~ un modelo deste mercado. O modelo pressupo~ 

to foi um mode10 ~c cquaç;es sinultineas de oferta e demanda. 

Esti~ativas dos par;n~tros foram feitas com dados da s~ries 

temporais e corte transversal. Entretanto s o Gorlelo usando da 

dos de séries temporais faIh2ram na identificação da equação 

de oferta~ portanto n~o scr~o relataios aqei. O modelo de COE 

te transversal foi adaptado com observaç;cs ao nivel de esta

do, com dados censit?rios, para as variáveis relevantes, par~ 

um total de 20 estados do Brasil. 

Se a terra for considerada estritamente cc~o uo ~n 

sumo produtivo R demanda ~ela terra origina-se das condiç;es 

de primeira ordem de maximizaçãn de lucro da firma, da mesma 

forma qUE a demanda por outros insumos. Isto resulta na se

guinte equação de demanda. 

(25) 

L 
onde QD - -e a quantidade de terra demandada, PL e o preço da 

terra, PA ~ o preço dn produto, Po ~ o preço dos outros insu 

m.:;s, c T ~ a tecnologia. Num modelo de corte transversal a 

variação ne preços dos produtos agricolas, espera-se, seja p~ 

quena. Acresce ainda que, para usar tal vari~vel. um indice 

de preços teria si~o necess~rio, e as variaç;es geogrificasde 

tal inuice refletiriam variações na combinação dos 

da mesma forma que variaç;es nos preços de um dado 

Portanto esta variável foi abandonada neste modelo. 

produtos, 

produto. 

Com respeito aos ?reços de outros insumos. h~ vari 

ações geográficas substanciais nos preços, tanto dos fertili 

zantes como do trabalho. Como se considera que o trabalho -e 

um complemente da terra e o fertilizante um substit~to,ambos 

forao mantidos no modelo. O nível de prooutividade ou a tecn~ 

logia se sabe que varia grandemente por esta~o no Brasil e 

por isto, tambem fei conserva~o no mo~elo. 

Um problemQ importante na especificação de um made 

lo de mercajo cc terra ê que o preço ~a terra rcpresentamais 

co que a utilização ~a terra na proctução. A terra e mantida 

também como ativa. e no Brasil, com uma taxa de inflação,alta 
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2 instável, a c1em8P·1f' ~clél terra para este fin é cnnsiAcravelmente alta. 

Entretanto, !J.s con~iç;cs que influenciam este 2o~ponente ca demanda ::e 

terra nao se csp~r~ q~e v~riem muito nos estados, ~ortanto 

este aspecto da de~apda de terra pode ser omitido no modelo. 

Entretanto, existem outros tipos de demanda por te!. 

ra, que não a agrícola; e elas variarão grandemente ?or esta 

do. Duas variáveis foram introduzidas para levar em conta es 

te componente da demanda: densidade da ropulação e um índice 

do nível de industrialização. A ~ltima variável foi medida 

como um índic0 da renda no setor industrial. 

A oferta de terra para fins agríeolas foi postul~ 

da como uma funç~o do preço da terra, para atividades agrop~ 

cunrias, o preço da terra 2m utilização não agrícola, a ex 

tensão da infra-estrutura dos transportes, o custo da trans

formação de florestas ou terra virgem, em terra agrícola, e 

o custo ~e recuperação e drenagem. Não existem dados disponi 

veis de uma forma sistemática seja do valor da terra em uti 

lização alternativa 011 sobre os custos de limpeza e recuper~ 

ção. Daí, ter sido necessnrio trabalhar COM uma versão alta

mente simplificada da equação da oferta. 

Os resulta~os estatísticos da cstim3tiva dos par~ 

metros deste modelo cst~o apresentados no Quadro VII. Os p~ 

râmetros foram estimados utilizando-se estirnadores de mínimos 

quadrados~ de dois estágios porque foi qdotad~ n hipótese de 

que o preço da terra c a quantid~~c de terra usada s~o ieter 
2 - -

ninadas conjunt~mcnte. O teste 't" (~.e Student e o R sao,po!. 

tantos irrelevantes, embora os erros -padrão dos coeficien -

tes, tenham si~o apresentados como uma indicação a grosso mo 

do da "qualià~rle" ~os result'!dos cstL1tísticos. 

Duas vcrs~es b~sicas do Eodclo foraM estimadas COM 

os Modelos I, 3, e 4 utilizando o valor ~a terra como a vari 

ável preço c o Modele 2 usando o valor de arrendamento como 

preço. Os Mocelos 3 e 4 s~o diferentes do Modelo 1 com variá 

veis diferentes selecionadas -em caCl.3 equaçao. 

Os resultados estatísticos sao cneorajadores no sen 

tido de que naqueles casos nos quais foi possível colocar res 

trições, "a • • ir prJ.or 1. no sinal nns coeficientes, os sinais com 

portaram-se conforme o ~sperado eo todcs com exceç~o de um 

(renda do setor industrial). Os resultados sugerem que o tra 

balho é um substituto para a terra e que o fertilizante -e 



QUADRO VII 

RESULTADOS ESTATfsTICOS: EQUAÇÕES ESTRUTURAIS DE OFERTA I DEMANDA 

NO MERCADO DE TERRA, DADOS DO CENSO, 20 ESTADOS, BRASIL, 1970. 

TERMO ESTIMATIVAS DAS ELASTICIDADES DAS EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

Salário Preço Densidade Renda do 

M"DEl')S 

E 

EQl''\ÇÕ~S 
CONSTANTE Preço 

da Terra R 1 F d01· Tecno1ogin P 1 . 1 ISctor . 1 Transporte ura erE1 1zante 'opu aC10na ndustr1n 

Modelo 1 
Deluanda 

,', 

Oferta 

Modelo 2'!:J 
D~nallrla 

Ofertl'! 

Modei.o .;1' 
Derrandn 

Oferta 

Horlelo J.I 
Demanda 

Oferta 

-14,6623 -6,99471 
(49,1645)!/ (10,6754) 

9,9421 
(0,9358) 

16,9784 
(6,9859) 

9,8388 
(0,9788) 

146,51749 
(221,2664) 

10,0226 
(9,4804) 

-15,3367 
(42,3553) 

9,9716 
(0,9699) 

0,18662 
(0,1892) 

-3,53765 
(2,55403) 

0,20788 
(0,1986) 

-7,56346 
(11,3516) 

0,16934 
(0,19204) 

-'7,55174 
(11,6435) 

0,18004 
(0,19676) 

'9,34137 
(16,5369) 

2,28868 
(2,38931) 

3,85141 
(6,9998) 

9,29384 
(15,4310) 

-8,99635 
(13,0183) 

-8 12954 ; , , 

(6,2986) 

-19,13[,83 
(30.9379) 

2~70821 

(2,6854) 

3,177 l }6 
(3,6333) 

2,18208 
(1,1064) 

2,71935 
(2,9521) 

1,33589 
(2,5360) 

1.78979 
(3,0124) 

-9,2830 
(1,82853) 

0,24143 
0,47821) 

-0,34433 
-(1,08671) 

0,84112 
(O ,08487) 

0,83549 
(0,0866) 

0,84552 
(0,08512) 

0,84273 
(0,08596) 

'" \O 
c:: 

NOTJ()~ 1/ Os valores entre parênteses são os respectivos erros-padri~. 
2' A ,iifcri~nça entn~ os Modelos 1 e 2 ê que) '10 Modelo 2, f) preço d!l tcrr:l 886i mcrli(LJ cm ternos~n valor 

':,) ,"rrcn("qmento In terr,'1. 
jl Os modelos 3 e L, t3r:, basici'lI!h2nt.:! a L,:c3ma especificação do Modelo 1, exceto no fat.~ de que a1sumas 
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plausíveis. 

A quest~o princip~l. ?rovavelmente teria a ver com o sinal ~o 

coeficiente do p.cç~ da vari~vel fertiliz~nte. Mas a relaçio 

complementar observada, provavelmente rcflet2 0 fato de que 

o fertilizant3 ~ usadn em nível comparativamente baixo ne Bra 

sil e que a so10 do 

tropical submetidos 

... . 
pa1S C~ng1stc, ~a nua ~A10r parte 9 d e solo 

~ forte processo rlc er0s~o. Nestas condi-

ç;es~ seri3 de ge esper3r uma relação complementar. 

O coeficiente da vari;vel tecnologia portou-se con 

forme o espcra~0, quando se estima a equaçio con dados rle cor 

te transversal. Deste modo, o efeito de equilíbrio geral da 

produçio aumentada p~la tecnologia é ignorado. Em consequên -

C1a, o efeito de um mais alto nível de tecnologia seria o de 

elevar o rendimento físico da terra e isto, por sua vez, au 

mentaria a quantidade deoandada, desde que tudo permanecesse 

constante. 

Em termos do que seria um teste "t", os resultados 

estatísticos não inspiram confiança. A ~nica variável que po~ 

sui um coeficiente que é consistentemente significativo, de 

acordo com o critério estatístico usual ê o coeficiente dosis 

tema de transportes. 

O coeficiente da vari~vel preço da terra ê razoavel 

mente estável sob especificações alternativas das equações de 

demanda e de ofert~. Contudo~ o coeficiente da variável decli 

na n~ equação da demanda, quan~o o preçn ca terra é medido em 

termos de valor de arren~amento (Modelo 2). Os resultados su 

gerem que a oferta de terra é relativamente inelástica, 

que a demanda é relativamente elástica. Estes resultados 

plausíveis. 

mas 
-sao 
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IV - RESULTADOS ANALíTICOS E SUA DISCUSSÃO 

Esta parte contém os resultados analíticos mais 

importantes co trabalho. Os modelos analíticos especifi 

c a do s n a p r i me i r a p e r t e cl o c ap í tu I o an t e r i o r f o r am i mp I ~ 

nentaclos com as estimativas :ios parâmetros obtidos na úl 

tima parte daquele mesmo capítulo e com valores assumi -

dos pare os perê.1!:atros, para os quais nãc era possível d> 

ter-se estimativas. 

cip ais. 

Esta parte está organizada em duas seções prin

A primeira contém uma análise do efeito da taxa 

de câmbio sobrevalorizada. L segunda apresenta a análise 

do imposto sobre a terra. Terminaremos com alguns comen 

tãrios finais nos qu~is se faz a comparação das duas po

líticas alternativas para a mobilização de recursos da 

agricultura. 

Os parâmetros estimados a partir dos dados da 

amostra de sete estados da Fundação Getulio Vargas serão 

usaclos na análise com um modelo "nacional", com todos os 

estabelecimentos agrícolas, e os modelos destinac:os a. re 

presentar os diferentes grupamentos de!:; propriedades em 

re I a ç ã o a o seu t am an h o • O o b j e t i vo, e c ú I til!'. a an á li se, é 

ilustrar possíveis efeitos diferenciais das políticas por 

tamanho da propriedade. Os intervalos de variação das 

elasticicades de oferta dos fatores usados para imp~eme!!. 

tar estes modelos estão consignados no Quadro VIII. 

As variações são impostas nos parâmetros em du

as dimensões. Na primeira, as elasticidades de oferta' 

dos fatores $ se supõe, variam com o tamanho da propried.! 

de. Na segunda~ são assumidos um limite superior e um 

limite inferior para cada parâmetro, para serem usados 

em uma análise cla sensibilidade dos resultados. Para a 

elasticidade de substituição dos fatores e para a part!. 

cipação relativa do fator foi usada apenas uma estimati

va, ao invés ce um intervalo de variação. Os valores u

sados para estes dois últimos parâmetros estão consigna

dos nos quadros da parte 111 anterior. 
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Para se av~lia"!:' o efeito das políticas, por ta-

manho dê propriC:Célce í as s(;te class2s Cê te.manhc fora~ di 

vididas EO tr~s g~~pos usan~C-SE os mesmos paric8tros pa-

ra cariú. grupo, Propriedaces requenas foram ccnsídera'::as 

e.quelas ce até lú hectares as cc te.illanho médio ce 10 a 

c.e 500 hectares 500 hecte.res, e as gre.r~ces proprie(.!:!.(~es ~ 

ou mais. A divisio ~ um tanto cu quanto arbitriria~ po 

r~n c interesse pr~ncípal da análise fo::' (: de examinar o 

efeito relativo das políticas Le acordo ~crr, c tamanho da 

prcpriecad.e. 

o press'.lpcsto básico da análise foi c.e que as 

respectivas elastícidec.es da oferta seriam rr:aiores a me

dida qUê crescesse o taI!,anho das propriedades. A base 

ceosta prassu;:;osiç~o foi o conhecimento 'Ia priori" da agri. 

cultura brasileira e <':e como funciona!!! os me:-cacos de fa

tores de produção, No case do mercado de terra. coneen -

trar-sê-â aper:as r:a oferta ele terra para atívícades de pr_e 

dução. H dif.~r8nça nas elasticidades da cferta~ como se 

supoe, reflete em grande parte a diferença na disponibili 

dacle de tern: inativ2- per taoanho da ?ropriecade. As pe

quenas prq::.riec'.ades tencem a '...i.se.r a maior parte ca sua 

terra nas ativicades de pro~ução c semente podem adquirir 

terra adicional se entrareü no ne~cad8. Se as pequenas 

propriedaêes fizesse~ isto, organizacss em grupo~ causa -

rI.em a elev3çe.o 2.0 preço da terra dc fcrITa besté..nte acen

tuaca. Ls propriedades tTla::'ores, por outrc lado, geralme~ 

te têr:. terras em reserva ou inati'!as ~ 02. ~ se configuram c~n 

diç~es econ~~icas adequ3das p podeE ?6-las cc pro~uçao com 

aurr.entc ,::uito pequer,o no preço da oferta. são estas cife 

rença::; nas condiçces do mercado que se supõe ~ acarretar:, j 

diferenças na elasticidade da oferta, C~ acô~do cor: o ta

manho dc propriedade, O intervalo ce variaçuo escolhido 

(mais ou menos arbitrariamente) foi dê 0.01 alO. 

No caso ela elasticidace da oferta do trabalho,as 

diferenças giram em torno das proporções relativas entre 

trabalho farr.iliLr e empregados contratados. Se o traba-



Elasticidades de 
Oferta 

Elasticidade da Oferta 
de Terra 

Mêdia 
Mínima 
Máxima 

Elasticidade da Oferta 
de Mio-de-Õ6ra 

Mêdía 
Mínima 
Máxima 

Elasticidade da Oferta 
dê fãt!a1 

Mínima 
Máxima 

Notas: 

QUADRO VIII 

Valores das Elasticidades da Oferta Usados no cálculo das Elasticidades Finais 
Pequenas Eropriedades ProEriedades Comerciais 

Todas as Até De 5 De 10 De 50 De 100 De 500 De 1.000 
4,-9 a 9,9 a 49,9 a 99,9 a 499,9 a 999,9 ha. e Propriedades ha. ha. ha. ha. ha. mais 

0,31 1/ 0,16 0,16 0,31 0,31 0,31 5,5 5,5 
0,11 2/ 0,01 0,01 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 

10,00 - 0,31 0,31 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 

1,23 y 0,38 0,38 1,23 1,23 1,23 1,23 1.23 
0,01 0,01 0,01 0,75 0,75 0,75 1,11 1,11 
3,89 0,75 0,75 2,34 2,34 2,34 3,89 3,89 

5,1 0,06 0,06 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
0,01 0,01 0,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10,00 0,10 0,10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

1/ Medias computadas de todas as estimativas incluídas nos Quadros 17,18 e 19. 

~ Usadas como valor extremo para uma oferta perfeitamente elástica. 

e".a 
N 
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lho for um ativo fixe para a f8cília 5 no sentido de que 

seu valor ~o prcciuto ~Ergincl na fazenda e ~enor do que 

seria para ccntre.t.s.:: c2.~s trabelhacores. porém caior do 

que o valor co salé::ic ele orortuni~a::'_~ fora ;.1:; propr~e'-

cede, sua ofer::e seria reletivamente ir.elê.sticé' .• De fe 

to~ as pequen2.3 prcpriedac.es fat:l.iliares tencer::. a ser co 

mo ilhas dentre '~elas prépri::s; eo termos de !:'.ercade de 

trabalho, e a c;o·-de-obra familiar constitui '-'TIl estoque 

real de trabalhc(22). Para estas prcpriecades, a oier

ta ce trabalho consiste primariamente de variações nos 

níveis de esforço ~e trabalho. 

hS grences propriedades. por oetro lados usam 

uma ~aior porçeo ~e mão-de-obra contratace., e a ofe rt a 

deste tipo de trabalho~ pode-se assumir 5 é relativamen-

te be~ nais alãsticc. c limite superior para a elastici 

G a de d a o f e r t a C. lO; t r aba I h o f o i c o n s i c e r a d o c om o a m a i s 

alta elasticidade encontrac.a por Alves como vimos. Pa

:z:-a a nédia fei toma2.a a elasticidade de oferta da mão-de 

-obra contratada, Fara as propriedades Lnenores:> a elas-

ticic.ade da cferta ac:otuda foi bem baixa. 

tio caso das el.::.sticic.ades c!a oferta de capitel, 

assumiu-se que a~ Ciferenças existentes se devem is res

trições externas do créê.ito, discu':ic.as no capítulo ante 

ri or. Tar..tc ['. font8 c.e c:z:-édito instítucionê..l como a pa,E. 

ticular rel~taG 2~ 8c~restar iqueles q~e somente disp;em 

de recurscs lirnite~cs para garantia. ~~a realica~e isto 

signifíca que l! ofert;s de recursos de crédito para os p~ 

quenos agric~ltores é quase perfeitarrente inelãstica. 

Para propriedades maiores que pocem oferecer 

ffiaiores garantias s a oferta ce crédito ser~a quase que 

perfeitenente elástica. 

U~a vez que pouco se sabes a partir de estudos 

econométricos acerca da elasticidade da oferta de crédi

to, é difícil saber qual deve ser o intervalo de varia -

çao para os valores cesta elasticidade. Um valor estima 
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do de 10 foi escolhido para o limite superior desta elas 

ticiclade, com u~ valor médio de 1 e um limite inferior de 

O 5 O I • 

É preciso reconhecer a natureza um tanto arbitrá 

ria destes pressupostos. Pare ce b as t an te p 1 aus í ve 1 que 

cada uma das elasticidades de oferta esteja possivelmente 

ccrrelacionada com o tamanho da propriedade. Contudo~ o 

intervalo exato em que as elasticidades varia!!l pode natu

ralmente ser pOlito em qu~stac. 

o efeito destas políticas foi calculado por U2 

processo de simulação. O efeito sobre una determinada va 

riáve1 de interesse» digamos, o uso da terra~ foi estima

do usando-se todas as combinações possíveis dos parâmetros 

estimados. Uma mécia simples destes efeitos foi entao u

saca como ponto médio dos efeitos esperados (com a reédia 

baseada de 12 a 18 observações). Esta !:'cédia está regis -

trada nos quadros abaixo, como a estimativa básica do e

feito. Apresentou-se também o menor efeito das várias si 

muI ações , .ta:'uladas C01:.0 o "!!!ínit!lo e o maior efeito, ta 

:'uladc-cou;c o"méxinc:". Este procedicentc ~ropcrciona uma 

frrma conveniente de conduzir a análise de sensitividad~, 

e ao mesmo tenpo reconhece a natureZl! prelicinar de algu-

!:l as das esticativas dos parânetros. 

4.1. O efeito da Taxa de Câmbio Scbrevalorizada. 

Para a análise do efeito da sobrevalorizaçãc da 

taxa de câmbio parte-se de u~a queda de 10 por cento nos 

preços relativos dos produtos agrícolas. Una sobreva1ori 

zação da taxa de câmbio de cerca de 10 por cento, dentro 

do pressuposto c.e"pequeno país", é consistente ou induz 

uma quede nos preços dos produtos agrícolas de cerca de 

10 por cento no mercado interno. Ccntudo, se a curva de 

demanda externa não for perfeitamente elástica, ou tiver 

alguma "inclinação"» o valor da ~obreva1orização teria 
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q\.:c ser maior do que 10 per ccr.to, para resultar em de

clínio de 10 por cento nes preços relativos cos proéutos 

agrí~olas no mercado interne, o rr..ontar.te e 1":". que a 30bre 

valorização precisaria ssr rnaior dependeria ce elasticí

d a G e d a de m a n ci a e x te rn a • 

Ss resu1taéos do moce10 estao resumidos nc Qua-

ciro IX, !:: precise lel!!brar que este noc:e10 assume que a 

e1asticid.ade c.e substituição entre os fatores é igual a 

Quafido est~ hip~tese foi testcca cem os dados da a-

rnostra s verificou-se não ser inteiramente apropriada. 

ua c.ec1ínic ce 10 per cento no preço relativo' 

dos produtos agrfcolas resulta en um decl{nio relativa -

cente mais acent~a~o no Lrvel de e~prego e no uso ce ca-

pital. de te!"re declina em termos percen-

tuais !"e1ativ~mente menos. 

o efeltc sobre o retorno aos Íetores é diferente. 

C reto!"no a terre e c qce êeclina l:'.ais (18 s 8 por cento); 

seguido pela remuneração ac trebalho (13 s 8). O retorno 

ao capital declina relativa~e~te canos. 

Quandc secomparam es resultados em relação ac ta 

manho das propriedades I h~ u~a tend~ncia para se encon -
. . -.. ... 

tr2.r acentc:aójas van.açoes nC8 nJ..veJ..s co uso e do retorno 

de fp-tores de acordo coe o tamanho. Bastante interessan 

te é c ::eto ée que s entre as propriecac.es pequenas,o re~ 

just2mentc no ere~rego e ~tilizaçãc da terra é relativa -

mente nenor, eLquanto que o reajust.::t::-.crLt'= no uso do cap.!.. 

t~l é relativactntê maior. c ceclrnio dos salários e c 

menor éeclínio comparativamente aos retornos das demais 

categorias ce fatores~ com o declínio de retorno a ter

ra e ~c capital sendo maior e ~ais ou menos da mesma or

dem de magnitude. 

Para as prcpriedaces maiores s a mudança no 
., 

n1-

vel de e~prego e maior, e tende a aumentar co~ o tamanho 
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QUADRO IX 

EFEITOS DE lf.fA SOBREVALORI~ DE 10 POR CENIO NA TAXA DE OMBIO SOBRE OS NtvEIS 

DE lITILI~ E DE RFMJNER.AÇru) DA TERRA, 00 TRABAIm E 00 CAPITAL; SEGUNOO O T~ 

Nf{) DAS PROPRIEDADES 

Tamanho das 
~Ieito Resultante rPercentagem1 

Uso Retorno Uso Retomo 
Propriedades Emprego Salários da 

.. 
do a ao 

• Terra Terra Capital Capital 

Todas as Propriedades -18,19 -13,83 - 6,23 -15,77 -26,64 - 3,71 
Máximo -32,47 -20,71 -12,32 -23,81 -35,21 - 9,89 
MíniIoo -10,37 - 9,11 - 4,54 -13 ,54 - 9,08 - 2,29 

Até 4,9 ha. - 3,25 - 7,23 - 1,66 - 9,08 - 1,01 9,59 

Máxüoo - 4,88 -10,12 - 2,70 -11,67 - 1,06 -10,01 

MíniIoo - 1,96 - 6,51 - ,66 - 7,57 - ,98 - 9,24 
De5a9,9ha. - 3,75 - 7,25 - 2,44 -10,56 - 1,05 -11,09 

Máximo - 5,45 -10,52 - 3,13 -12,26 - 1,20 -12,46 

Mínimo - 1,99 - 7,11 - 1,83 - 7,86 - ,88 -10,18 

De 10 a 49,9 ha. -24,62 -13,39 - 6,79 -19,01 -25,94 - 2,55 
Máximo -27,57 -18,64 - 7,91 -21,99 -31,44 - 6,76 
Mínimo -22,24 -12,49 - 3,47 -16,68 -19,49 - 2,08 

De 50 a 99,9 ha. -22,43 -14,78 - 6,53 -19,74 -23,42 - 3,04 
Máximo -23,57 -17,33 - 7,28 -24,85 -37,32 - 7,33 
Mínimo -21,29 -12,38 - 4,22 -15,55 -21,55 - 2,84 

De 100 a 499,9 ha. -25,55 -12,01 -11 ,09 -21,08 -24,61 - 1,58 

Máximo -27,02 -14,33 -18,04 -36,84 -35,28 - 2,51 

MíniIoo -24,07 -11,99 - 7,84 -19,13 -20,89 - ,87 
De 500 a 999,9 ha. -32,01 -16,36 -14,50 - 6,70 -42,72 - 4,35 

Máximo -39,82 -18,18 -16,03 -17,70 -61,87 - 6,70 

Mínimo -20,18 -15,06 - 9,08 - 3,49 -32,10 - 3,49 

De 1. 000 ha. e Mais -33,62 -17,56 -16,02 - 7,10 -36,42 - 4,88 

Máximo -42,81 -25,43 -27,90 -19,00 -50,43 - 7,18 
Mínimo -19,49 -16,15 - 9,91 - 4,88 -20,35 - 3,37 
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o mesmo S2 ,::.p li ca ao capit aI. A utilização de terra so-

fre uc pequeno d8créscimo, porém o reajustamento é maior 

à medida que o taQanho ca propriedade aumenta. 

Çuando se ve~ alé~ dos dois pri~eiros grupos de 

tarcanho da propriedac2, ? redução nos salarios é aproxi-

madamente e mesma. Linda . -' mal.S;, e. n:enor do que a redução 

no nível de enprego. 

C declírLio nos - -retornos a terra e maior entre 

as prop~ie~ades de tcmanho médio, É mencr~ contudo, cn-

tre as propriecedes maiores. Isto ocorre porque se fez 

o pressuposto de qU2 c elasticidade ;::a oferte. de -te r r a e 

relativar::ente r:,aior pare. estes dois é;rupcs. 

C re~crno :.0 ccr-ital declina menos do que o de 

qualquer das categories âe insun:os. I~ais ainda s este de 

clínio ~ão tem seita relação cor:: o tamóLho cas propried~ 

des. 

Os resultadcs para as propriedades pequenas mo~ 
~ 

trac que a remuneraçao do trabalho declina relativamente 

ma~s 10 que o nível de emprego. Os retornos ã terra e 

ao capital declinem proporcionalmente r::ais do que o uso 

~e3tes respectivos recursos~ sendo o efeito de redução' 

no retorno ao capital, maior do que qualquer das derr:ais 

categori.as c.e recursos. Estes efeitos refletem c f ato 

de que os agricultores menores t~m relativamente pouco 

pctencie.l para reajustame~to) com os recursos permanece~ 

GO literalmente presos dentro do setor. Por conse g'.lÍ n te; 

quando os ~reçGs dos produtos declinam; como resultado ' 

de um i~posto de exportação implrcito~ a consequ~ncia e 

re~uzi~ o retorno aos recursos que pertencem aos peque -

;:lOS proGutore!':, 

4 .2. Concl\;.s C2S • 

L anéíise acima sugere que tributar a agricult~ 

ra por meio ée uma taxa de câc.bio sobrevalorizada, pode 
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ter L= efe~to con5i~er~vel; tento ~o nível ~e utilizaç~o 

de recurscs quanto sobre os retor~os ~os fatcres de pro-
,.1 -",-uç e.c , ;,r.tes de péCssarr:.cs e ur:::. síntese c.é'.S conclusões 

que eoergem cc prese~te análise; vale a pena notar algu-

D.as ~c:s limiteçees desta anêlise. 

Primeiro~ as resulte~os provie~ de us mc~elo ~e 

As repercuss~es ~e equil!brio geral 
-sao:; er:::· sua lLeior parte, igncralles. Jaí i o Q.oc~lc poder 

dizer pouco de COtTlO as coisé'.s fu!:".cior.aI:l nos mercados de 

fatores na economia. O modelo indica somente qual seria 

.J primeiro it:lpacto que a política teria~ sem acor::IH!.nhar 

os suceasivos impactos que ocorrem nos r::ercados de fato

res na eccn02ia coso uc todo. 

Segunc.o ~ .3. Enãlise por tamanho cas propriedades ~ 

tem limitações semelhantes porquanto os efeitos da queda 

nos preços de pro~uto são me~i~os, em termos de um novo 

equilíbrio nos níveis de uso dos fatores~ dentro de cada 

grupo de proprieda~2s. Cada grupo e tretado como se fos 

se um setor indepenGente. -Portanto, nao se assume que 

haja reajustamentos entre os grupos de tnonnho. Na re a-' 

lidade:; hav~rie t.::.is reé:'.justamentos. Esta limitação da 

análise entrete.ntc, de certo node suavizada se se con 

si~era que o cé'.pital e a terra tendem a S2r recursos po~ 

suidos pelos agricultores. ~ anêlise, portanto, ~ost=a 

que acontece ?or um lE~o aos retornos impl[citc3 s e por 

outro laco, ao incentivo para reajustamento, 

Deixandc de lado estas restriç~ess a anêlise a

ci~c sugere que ~ scbrevalorização da taxa de câobio po

de na reali~ade ser uo meio eficiente de transferir re -

cursos do setor agrícola para o setor não-agrícola, 

Os resultados empíricos ~ostram que uo declínio 

de 10 por cento nos preços relativos agrícolas, induzi -

dos Feia polrtica cambial, reduze~ o nível de equilíbrio 

da utilizaçeo da mão-de-obra na agricultura em aproxima

damente lS por cento. Em outras palavras, 18 por cento 
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da força cc trabelho na agriculturas i fcrça~e a ~igrar 

porquanto r:.ao pcc.e er::entrar emprego no seter. 

mo tempo~ U~ ~eclrnic de 10 p~r cente ~o preço 

mes 

relativo 

do produto agrfccla libera ceis ou menos 27 por cento do 

capitel m~vel para investimentos no setor nio-agrícola. 

Entre os ~equenos agricultcres i somente 3 a 4 

por cento C:a força :':e trebalho teria que deixa.r o setor. 

Entre os agricultores de po~tc médio~ er:.t~e 22 e 26 por 

cento da força :::\0. trabalhos será transferida para fora 1 

de a[riculttlra. ~ntre as grandes propriecedes cerca de 

32 a 34 por cento da fCl'Çã .ic trê.oalho terá de abandonar 

o setor. Isto em Fartai explica o fen2meno da existin -

cia do chaca:o -bóie. fr~a , ~ tre~sferincia de capital 

serã relativ2.1:lcnte ma~or entre as prop,:,iecades grandes 

(entre 36 e 43 por cento do capital serã transferido) do 

q·,"e e:-tre as prorrieC:ades de té.!ilenho 1:lec.io (entre 23 e 

26 por cente). 

As ccnsequBr:cies ce tais transferências de re -

cursos t~m efeitos c.e alcance ~u~to naior. P r i m e i r o , c om 

una trensferência de w~o-de-obra da orGem ce 20 per cen

to ca força ~e t~[>.bal:-->o> fcrtes r-ressões sio exercidas 

sobre c ::ler(:.éde ce ':rc.balho. Irm.::. transferência ce mao 

-de-obra desta ~Ginitude~ requer mercados ce trabalho e-

ficientes. Se hO'..lver berrei ras p ara a I;J.obi lic'.ade da fo!. 

ça c.e trabalhc~ isto serã ce consequé'nc~as bastante gra

ves~ tanto e~ termos ce salários co=o e1:l ter~os ce dis -

tribuiçio de renda. 

Segunco. o valer 20 procuto marginal de trabalho 

na agricultura ~ecresce aproximadame~te lS por cento cono 

resultado deste pol:tica. o t!"e.balho é de fato subvalori 

zado ee. relaçeo aos seus custes de oport'..lniC:ades intelt"na

cíoneis. Quando istc l~ cOl"Q~inado coe. e sobrevalorização 

do trabalho nc.' setor industrié.l~ cevide ~ prcte.ção aquele 

setor. cemeça-se a corpreender e grande diferencial de 

rende que teo surgido entre ~s setores industrial e agrí

cola no Brasilo 
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Terceiro, a terra é retirada de pro~uçao ã razão 

de 7 a 11 por ce:'!.tc. entre as propriedades GI2. tal!lanho -me-

dia e de 15 a 16 por cento entre as gre.ndcs propriedades. 

Isto é um i~p8cto mU1to importante sobre a utilizaçio da 

terra. Pode-se ter 

minando-a pele la~c 

uma boa perspectiva desta mudança exa 

('posto, e notando qê.:e o Brasil pode -

ria ter o~tros 15 por cento de sua terre. em cultivo se u

ma política de taxas de câmbio !'1a1S epropriada fosse uti

li z ac a. 

Este resultado ajuda a explice.r a subutiliz.ação 

da terra~ que é tão comum no Brasil. Isto também explica 

porque c terra e~ 8rendes latifúndios é geralmente muito 

menos utilizada eo relação i terra em pequenas proprieda

des. De fato o os resultados empíricos sugerem que os 

grandes proprietérios têm mais conciçõ2s ce escapar 

tributação através de reajustamento apropriado de fatores, 

desde que tendem a usar ma1S o trabalhe contratados podem 

liberar os trab :::.lhac.ores, fezencc corr. que eles arquem com 

o ~nus do reajustacento e co imposto. Da meS8a forma e-

les reduzem suas aquisiçõe3 ce insumos modernos~ passando 

desta maneira parte 20 r2ajustamento e cc ónus co icposto 

a d i an t e 5 p a r a o s e t o r não -- a ~ r í c o 1 a . 

U!::. ecjustaClento lógico Serl.é-;s grances proprieti 

r10S venceren S!la terra para tra!:lalhadores que r.ao a pos

suissem ou para os pequenos proprietirios. Naturalmente, 

pelo menos parte disto tem ocorrido, porquanto a proprie

dade de tamanho médio tet::! declinado com o tempo. Mas, hi 

também incentives econômicos tra1;,alhando em outra direção. 

A inflaçio no Brasil ~ alte e muito instivel. Por esta ra 

zão, a terra adquire maior inportância como ativo ce in 

vestiI'lento, cer:.parade cora0 recurso produtivo. Acresce ain 

da que há télvez uma esperança persistente de que a polí-

tica podera mudar no futuro. Coo os lucros que se pode 

obter ao manter a terra como um seguro contra a inflação, 

há realmente r:lUito ~ouco incentivo pera vendê-la. 
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o E f e i t o d o I cp o s t c S c b r e a Te r r e .• 

i'.. enêlise do efeito ce um inposto sobre e. terra, 

envolve uma estimativa do efeito de uma mu2ança na utili-

zação c.a terra, induzida pelo imposto~ sobre os preços 

do proc.uto sobre a quantidade e e.. remuneraçeo co trabalho 

e capital. Estes efeitos sau finalc.ente avaliados por 

~eio das equações 18 a 20 na perte 111, 

mar estes efeitos algumas - . -c',e c~ soes f oran: 

Antes ce se esti 

ne ce s s ãr i es • 

Prineire~ terna-se necessário estinar o preço da 

terre. após o imposto e a quantidade ele terra em equilíbrio. 

Para fazi-lo s os pari~etros do modele de oferta e cemanca 

do merc.2.do de terr['.~ mencionado na parte 111 anterior,fo-

rao reescisades cem os cados na forna natural (sem a 

tn:.nsfermação logaritmica). E::! seguida, todes as variá -

ve~s que conpõem o Llodelo, exceto a variável preço da te!. 

~e. foran fixadas nos seus valores ~édios e multi~licadas 

pelos seus respectivos coeficientes. Os efeitos dessas 

variáveis ~olapse~' ou tê~ seu efeito reduzido ao tempo 

~onst~nte da cquaçso, As equações de oferta e demanda de 

terra foram dest€ mac.e reduzidas a~ 

TI 

Q~ = ~~66.250~0834 - 292,1411 P L e 

= 

hasolv~ndo este sistema temos u~ preço e um~ / 

quantidace de equi líbrio rie Cr$ 904,52 (a ~reços de 1970) 

e 1.985~67 milhares ce hecteres respectiva!:"ente. Est as 

duas equações f8ram então usadas para calc;.Ilê,r o preço e 

a quantidade de terra após o i~posto, expressos pelas e-

-quaçoes 16 e 17. 

C sefun·::c passo foi seleclÍ.onar a taxa de inposto 

de uma forma coepé'.tível com a legislaçÊo brasileira.Antes 

de 1965(23) os ir::postos sobre a terra eram cobrados pelos 

municípios e a i~te~çao da legislação, foi ter impostos I 
progressivos para c~sencorajar a acumulação de grandes 



posses ce teTr~:s ,,8 ;:-:aior parte ::os CE..GOS> entretanto ~ 

as tax8.S eram Lluito caixas e as avaliações para trit-ute -

ç~c fica=am mu~to aqu~m dos valores de merca~o. 1,$ taxas 

bésicas co imposto, baseadas no valor da terra eras~ 

F-egíão e i::staco 

~ORDES~E(Rio Grande do 
Norte) 

SUL (São Paulo) 

r/ais Altas Taxas de Imposte 

2,OO~ 

1.50 - 6,00% 

;,- taxa de 6% de são Paulo, foi escolhida coroo a 

base para calcular o impacto do imposto sobre a terra, ;, 

fim de se fazer uma análise de sensitividade; u~ lioite 

inferior foi escolhido baseado no atual ITR (Imposto Ter

ritorial Rural) que tem taxas que variam entre 0,024 a 

3~456(24)por ce~tc. O limite superior deste intervalo 

(3;45G), foi ~co~aco como o limite inferior de um imposto 

sobre a terrc., '-:> ites superiores de 10 a 15 por cento 

forar: também ut:ac.os ~~.e forma a nedir o impacto de um S1.S

tema de tributéç~c Luito el<;;!va~o sobre.?. terr"!, sobre os 

preços :':0 prociuto; 2.8 

de f:rabalhc e capital, 

remunerações e quanticaces usadas 

Alem da aplicação cas referidas 

taxas a todas as propriedades, excetc is pequenas, que e~ 

tão isentas do im?osto sobre a terra. um sistema de taxas 

progreSSl.vas foi taebém usado -para as propriedades comer

ciais come uma p~lítica alternativa de taxação progressi-

va. 

~ passo final consistiu ee selecionar a elastici 

dace-preço da demanda, !Jelos produtos agrícolas. De for

ma ccnsistente com as suposições feitas na parte 11 a e -

lastícidade-preçc foi consicerada como senco relativamen-

te alta (pressuposto de "pequeno país"). O valor escolhi 

do foi - 5~3~ elasticidade esta disponível em um estudo I 

a~terior pera U~ i~portente produto de exportação (algo 
,- \ ( 25) 
"ao/ . De nodo a medir o impacto do imposto sobre a 

te~=a em produtos ~ue são consumidos principal~€nte no 

merceco interno, valores alternativos para as elasticida

des-preço foram também considerad~s. Os valores escolhidos 
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foram -0;66 {de um estuco anterior da demanda estimada p~ 

ra !:li lhe) (26), -O ,16 (arroz) (27) e uma média de -O ~36 

para os procutos consumidos internamente como arroz, mi 

h .. - .. (28) 
1 c, fe~Jao 2 mancaoca • Uma vez que estas últimas e-

lasticidades de cen:anC!a sec mo2nores co que as elasticida

des de substituiçeo, espera-se que a tributação através 

C. o i m p os t c s e b r e a t e r r a a um e n t a r á a u til i z a çã o da rr. ã o - d e 

-obra, capital e as remuneraç~es a esses ceis fatores. 

4.4. Discussão ccs resultacos. 

A criaç~c 2c impcsto sobre a terra cem taxas tao 

altas como 10 e 15 per centc tereo um impacto muite pequ~ 

no nos preçes '='.0 pro;lutc (Quacro X). Como era ce se esp~ 

rar, sob a supcsiçac cc uoa cemanca b.::.stante elástica, u

rr.a taxa r:..éxima Co2 15 por centc teria precuzido um aumento 

nos preçcs (.0 prc('.utc Le senente O ,31 por cento. Entre -

tantos este aumento pece atingir até 1~4% quanco se trata 

de prccutos ce consume coméstico básice (n = -0,16). 

Estes resultadcs sugere!:. que c irr.posto sobre a 

terra teria um efeito relativamente suave nos preços agrI 

colas, mes~o se fixacos eo níveis elevades~ como de l5por 

ce n to. Entretanto, a comparação nais apropriada é cco o 

imposto alternativos a sobrevalcrizaçãc da taxa c.e câmbio. 

Neste case, as diferenças pecem ser da ordem de 10 a 11% 

ncs preçcs relativos de procutos agricclas, e iste tem con 

sequcncias iffipcrtantes na distribuição da renda. 

Voltanco acs efeitos co imposto sobre a terra na 

utilizeçec c na reouneração dos fatores, os resultados de 

penGem de el~stici~ece-preçc da cemanca. Sob uma cemenda 

moc.eracamente elástica, e um imposte ce 10 c. 15 per cento 

ncs valores .:'.a terra, as remuneraç~es do trabalhe e capi

tal decrescerão entre 0,4 e 0,2 per cento (Quacro X), o 

que é um impecto reletiva~ente muito pequenc. O efeito' 

scbre a utilizeçãc do capitel~ embore ligeiramente mais 

eltc, e e.inc.a extreoamente pequeno. Por outro ladc, sob 

ccn~iç~es ce uma cemance inelêstica (procutos ce consumo 
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Q U A D R O X 

IMPACTO DE TAXAS ALTERNATIVAS DE UM IMPOSTO SOBRE A TERRA SOBRE 
OS PREÇOS DO PRODUTO, SOBRE OS N!VEIS DE USO E RETORNOS AO TRA

BALHO E CAPITAL, SETOR AGR!COLA, BRASIL 

Taxas do Imposto e 
Efeito Resultante 

Efeito Percentual sobre os 
do Produto 
Efeito Percentual sobre os 

t= 15\ Retornos ao Trabalho e Ca
pital 

Efeito Percentual sobre os 
Níveis de Uso do Trabalho 
e Capital 
Efeito Percentual sobre os 
Preços do Produto 
Efeito Percentual sobre os 

t= 10\ Retornos ao Trabalho e Ca
pital 

t= 6\ 

Efeito Percentual sobre os 
Níveis de Uso do Trabalho 
e Capital 
Efeito Percentual sobre os 
Preços do Produto 
Efeito Percentual sobre os 
Retornos ao Trabalho e Ca
pital 
Efeito Percentual sobre os 
Níveis de Uso do Trabalho 
e Capital 
Efeito Percentual sobre os 
Preços do Produto 
Efeito Percentual sobre os 

t= 3,5\ Retornos ao Trabalho e Ca
pital 
Efeito Percentual sobre os 
Níveis de Uso do Trabalho 
e Capital 

Valores Alternativos da Elasticidãde 
Preço de Demanda 

n=-5,30 n=-O,66 n=-O,36 n=-O,16 

-0,31 1,03 -1,18 -1,42 

0,40 -0,03 -0,10 -0,28 

1,08 -0,09 -0,41 -0,65 

-0,22 -0,68 -0,79 -0,87 

0,21 -0,02 -o ,07 -0,11 

0,84 -0,06 -0,27 -0,45 

-0,13 -0,41 -0,47 -0,53 

0,13 -0,01 -0,04 -0,27 

0,51 -o ,Dl -o ,16 -0,07 

-0,08 -0,24 -0,27 -0,31 

0,07 -0,06 -0,02 -0,04 

0,29 -0,02 -0,09 -o ,15 
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doméstico), a taxe mal.S alta de imposto aumentaria os re 

tornos e mão-c~e-cbra e capital entre somente 0,03 e 0,28 

per cente. Portente, virtualmente não h~ nenhum impacto 

êc imposto sobre a terra, sobre esses fatores. 

Finalmente, o Quadro XI mostra os resultados da 

adoção c.e um imposto sobre a terra progressivo 7 em pro 

priedades de mais de 10 hectares (as propriedades meno -

res ficariam isentas êe qualquer imposto) • Quanco e de-

menda pelo produto é elástica, o efeito do imposte sobre 

a remunerE'.çãc do trabalhe e capital aumenta, a uma taxa 

lenta, à medida que o imposto se torna progressivo. Por 

tanto, um sistema progressivo de tributação ~a terra tem 

um efeite muito suave sebre os retornos ao trabalho e ca 

piteI, e sebre a utilização cesses 

o tamanhc, das propriededes aumenta. 

fatores, à medida que 

As propri€dac1.es mai~ 

res experimentarão um decréscimo de 1,60 por cento, na u 

tilizaç~o dos fatores que não o fator t€rra~ contra um 

~ecréscimo ~e apenas 0,63 na utilização desses fatores, 

entre as propriedades que possuem a taxa meis beixa cc 
imp os to. Em termos do velar c1.o produto mersinal do tra-

balhc e capital, esta diferença é e.inda menor: un: de

créscimo de 0,41 por cento nos retornos ao trabalhe e ca 

pital, entre as propriedades com a taxa de imposto de 14 

por cente, contra semente 0,27 ~e cecrescimo em re tor -

nos a ambos fetores ~ entre as propriedades com a taxe / 

mais baixa de imposte (6%). 

Com ume demanda inelãstica pe lo produto, o au-

do utilização do t rab alho - bem menta re torno e s ao peque-

nos. Em suma, o imp acto do imposto s eb re a terre nos / 
preços dc proc1.uto, ne utilização ce trabalho e capitel e 

nos retornos a esses fatores é muito pequeno, de fato 

quase negligível, até mesmo es taxas tão elevadas como 

15 por cento. Estes resultados sugerem que um imposte / 

sobre é\ terra poderia substituir .:1 tributação dc? expcrt~ 

çeo s como uma forma fiscal para mobilizar recursos da e.

gricultura, com a vantagem importante ce ter um impacto 
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QUADRO XI 

IMPACTO tE t:.f IMPOSro PROGRESSIVO SOBRE A TERRA SOBRE O USO E O RETOROO AO 
TRABAlliO E CAPITAL, SEGUNDJ O TAMANHO DAS PROPRIEDADES, TOros OS ESTAOOS, 

B R A S I L 

T~2riho das Propriedades, 
Taxas do Imposto e Efei- Elasticidades-Preço da Demanda 
tos Resu1 tantes do lIi1po~ 
to sobre a Terra 

n=-5,3 n=-O,66 n=-0,36 n=-0,16 

Efeito Percentual 50 t = 6\ 0,63 -0,09 -0,08 -0,24 
bre o Uso do Traba :: 

De 10 a lho e Capital t = 7\ 0,74 -O ,11 -0,09 -0,28 
49,9 ha Efeito Pêrcentual so t = 6\ 0,27 -o 03 -O 03 -0,10 , , 

bre o Retorno ao Tra 
balho e CaEita1 t = 7\ 0,32 -0,05 -0,04 -0,12 
Efei to Pêrcentua1 50 t = 8\ 0,69 -o 02 -o 24 -0,45 , , 
bre o Uso do Traba :: 

De 50 a lho e CaEital t = 9\ 0,78 -0,02 -0,27 -0,52 
99,9 ha Efeito Percentual 50 t = 8\ 0,30 -0,01 -0,10 -O 20 , 

bre o Retorno ao Trã 
balho e CaEital - t = 9\ 0,33 -0,01 -0,12 -0,22 
Efeito Percentual 50 t =10\ O, 77 -O OS -O 29 -o S4 , , , 
bre o Uso do Traba :: 

De 100 a lho e CaEita1 t =11\ 0,85 -0,06 -0,32 -0,60 
499,9 ha Efeito Percentual 50 t =10\ 0,33 -0,02 -0,12 -0,23 

bre o Retorno ao Tra 
balho e CaEita1 t =11\ 0,36 -0,03 -0,14 -0,26 
Efeito Percentual 50 t =12\ 0,51 -0,10 -0,22 -0,32 
bre o Uso do Traba :: 

De 500 a lho e CaEital t =13\ 0,54 -0,11 -0,24 -0,35 
999,9 ha Efeito Percentual 50 t =12\ 0,13 -0,03 -0,06 -0,08 

bre o Retorno <:'0 Tra 
balho e CaEita1 - t =13\ 0,14 -0,03 -0,06 -0,09 
Efeito Percentual 50 t =14\ 1,59 -0,27 -0,82 -1,44 
bre o uso do Traba :: 

De lho e Capital t =15\ 1,70 -0,29 -0,87 -1,54 
1000 ha Efeito Pêrcentua1 50 t =14\ 0,41 -0,07 -o 21 -O 37 , , 
e mais bre o RetOIT.O ao Tra 

ba1ho e CaEita1 t =15\ 0,44 -0,07 -O ,23 -0,40 
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mui t C menor s c~ re os 
,. . 

n:tvúlS r.e uti lizaçec e ce re!:!unc.re-

çec eos fatores na ~cricultura. 

Pera concluir~ cum~re cl;serv~r que cs resulta -
.r • -

~cs emplrlccs ~c calculo de im?0sto &ctre a terra 5 snc 

súnsívsis às elasticica~es c.a ~e~enda e ~G oferta ce ter-

ra. Os resultadcs estatísticos na parte 111:; sugerem que 

as elasticic:ac.:es ca oferte de terra sãc bastante :'aixas. 

Isto é provavelmente uma inferência vãlica, especialmen

te a curto praze. 

Da~:as as estimativé'.s dos pé'.rametros pera as e .. 

quaçoes que descrevem o mercado ca terra, a mudança per

centual nos preçcs da terra~ dos valores de equilíbrio i 

Ill.ClalS aos valores de equilíbrio fine.is, foi ce cerca de 

15 per centos enqu~nto as mudanças na quantidade ee ter-

ra usada não atingiram mais d.e 3 por cente, Assim a ine 

lasticic:adc na oferta de terra ('esen:penha, come a teoria 

su?ere~ um papel crucial na determinaçeo dos impactos do 

imposte sobre a tEorré'.. Ain~a que nãe haj a ume raz:;:o "a 

pricri"s par,: acrecitar que no Brasil as elas,:ici:'a·:'es -

preçc 2a oferta Je terra sejam zerc~ há re.zces para se 

acre~itar que seJam relativamente b~ixas. 

Esperé'.-'se que um impcsto sobre a terra~ tenha / 

um impacto adicicnal que não foi ccnsi~era~o aqui o seu 

efeito ~o nível dc investimentc. Na medida em qUê um i~ 

peste scbr~ a terra d8senccreja investimento na menuten

ç a o e me 1 h c r i a (2 a t e r r a ~ e 1 e p c r: e t e r u rr, e f e i t c a I (' n g o 

preze scbre a cferta c.e terra. Entretanto~ muitc pouco 

s~ ccnhece scbre a relativa importância :leste efeito. 

4,5. Ccmentnrics Finais. 

A i~~lementaçãc empírica cos modelos analíticos 

neste trabe.lhc" sugerem que é'. tributaçãc implícit:a ca a

gricultura brasileira~ atrav~s ~e uma taxa de cimbic 50-

brevalcrizac'.é'.~ po(~e produzir um impacto substr.ncial na 

utilização c na remuneração c.c fatores de ?ro~uçic na a-
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gricu1ture .• Na ver~~~c. ~ atrav5s ~este ~e1C que o impo~ 

te c'e expcrteçê:c ir::;:licite s extrci recursC',s c.Co agricu1tu

r? .. EL,:s sê:c trcDsferié.cs pare. fer.:-, C:C s.-~tcrs através C.os 

mercac:os ~e fctcras s ~cre c seter n~e-B8rrco1a. 

Em contr2ste. um im~~stc scbre a terra, conforme 

verificcu-se. te~ un Qfeite muit~ pequeno sobre a utiliza 

capital e~ na remUDeraç~c BC tra 

Os recurscs s~c extrar~cs per meios fis 

ca1s c.iretcs as per issc. t~m relativamente menos impactc 

na uti1izaç~c ~e r2curscs. Neste senti~'o;. c im;?csto sc-

bre a terra rrc~uz m~ncr ~istorç~c na utilizaç~c ~e recu~ 

3')$ e!ê: rel;:;.çê'c- a um impcste CC eXt:êrtação imp1ícitc-. Uma 

est1rn.E,t1ve p, ,~·rl.$S'; 20r<,C, (~a ~uanti,'c~e ce recurscs trahS 

f e r i r: C' S P () r'l i ~." e s t<:. s c~ u e. s p c 1 í t i c. as,.: e t r i ~ '.1 t a ç ã c p r; c.e 
1 • r..eccs 

F~.·::'~é.::l! use:,~.cs :-J.e.ccs (c recer .. seernentc c:e 
1970 c se refEOl'er'l a \2sta :-ase. L an~lis8 f~ somente uoa 

n 0ç;~ " ~r(sqr rrl~('r • .1 c.;.. c. b _ ~ !..ll. ;." ;, (8 ~rc.em ~e mas~itu~e ~os efeitcs • 

o rEce~se~cento calcula c emprego na agricultura 

cerne se~~c ~a cr~Gm ~c 17.6 milh~es ~a pessoas. Para se 

levar e~ linh·,,: C.E ccnta ;.~ s a.z('nel:~,-'.nce ele emp rego na agri:. 
~ 

culture. estes n ume r (;3 foraI;1 rec.uzidcs em 25 P c r ce n t o p ~ 

rE 13,2 miP1Zes cc hCficns-ano-cquivalente ée emprego, A 

rrré,'ic mensal ce salãrics (:(S trabelha.~'Jres contratadC's em 

197:J fci c:::. Cr$ 21.2,00' ~'or ~esp -::Ci:l u~ salêric anual c.e 

Cr$ 2.546,00, Se ter.a c força de trabalho ~ avaliaca ne. 

~'esc co saiário :)a[0 aos tr"l.b;>,lhr.cores contratec~(ls, o va

lor tot:::.1 co? rer:1unc:L!'çno CCi tre.~alh(' seria cc Cr$ 33,6 bi 

lhões. 

ns resu1t-:2cs no Quecro IX in~icac que o nível ce 

e~?regG seria cvcntuelcente re2uzic.c em 18 per cento se a 

scbrevalcrizec.a taxa cec.!cic1 rcduz:,sS2 cs ['reças agrícclas 

em 10%. J valrr ~e5te trensfer~ncic ~e mãc-~e-cbre seri a 

é:e' Cr:;; 6 bi1hces, .::stima.c;a cC' seu custo c.e q:,crtunica~~e na 

agricultura. 

o c?pital -:e F;1ro ;-ara ':'" setor. beseac.c nos dac.os 
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c> rec<;!I:senr.'.er.tc ere Cr$ 5 s8 bilh0es em 1970. Esta esti

eletiva inclui e valer c.e ferti liznntes, sem8ntes, inseti

.-:ic.2.s; alimentaçec aninê.l, !':'.c'.'iceT!lent~s, juros peges e "ou 

tra3" f:espes as. Exclui salêrios pasos, arrendamente cc 
terra e inpcstcs. 

Os rcsultaecs mestrados no Quaerc IX in~icam que 

o !:eclír.ic ce 10 :)cr centc nos l1reç0s a[rícolas, leveria 

a Uel8 recuç~c 'c 27 per cente nH utilizeç~o ~c ca?ital i 

?cr conseguinte; fluxo ce Saíc,8 ce capital seria Cr$ ... 

1.5 bilheo; ccnsi,'.erando-se somente c capital ce giro. 

Isto, com~inadc coe c valor ~o trabalnc transferi~c sele 

va a uma transferência total de Cr$ 7,5 bilhões. 

Para calcular a receita tetal cc imposte so'Jre a 

terra, partiu-se de ~ressu?osto de ~ue ume t~xe de 10 per 

cante seria eplicElca somente sC'~re e terra cc cultivo e 

pastagens, o valor m~c'.ie desse tipo de terras em 1970 e-

ra Cr$ 905,00 per hectare. O val~Jr total ~e arrecadação 

dos impostos seria, portanto, ~':e Cr$ 3,6 bilhões. 

Um c~lculc alternativo cos recursos que poderiam 

pctencielmente ser extraidos per meic de um imposto se -

bre a terra, per ser fe:itc partinc.o-se ,-~a estimativa dc 

recenseamento para c valer total das terras ca propriede

de, c;,ue inclui terra am capoeiras s florest!". e terrp.. inati 

Este valer foi calcula~o come soman~o Cr$ 77 s B bi-

Inces em 19700 Lm irr.pcstc de 10 por cente aplicado sobre 

este valor teria uma receita ce Cr$ 7~8 hilhões. 

Alguns pontes merecem destaque a esta alturEl. O 

primeiro ?cnto ~ qua existem outres fatores relevantes a 

análise, elém (1.0 ejustamentc no nív2l ce e~prcgo Les fatE. 

res ::e produçãco For exemplo) ?S taxas cc câmbio soore'.:a 

lorizadas sacrifica~ os genhos com a exportaçac, c que p~ 

ce afetar é:1. texê I-:e crescimento glebal da economia. Um 

estude realizé'.cc per Thcmpscn c Schuh sugere que es n,cei 

tas cambiais sacrificacas pederiam ser bem substanciais. 

P c r ou t r o 1 a C. c, a t ax a d e c â m b i o sob r e vaI c r i z a d a 
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transf2re prcdutcs errícclas ~ere c seter n~c-egríccle,a 

11 m :' r e ç c L: a i s b? i x c 2 c i. u e c o tr: C in? os t c s c b r e a t e r r a • 

Isto equiv21~ a um subsr~ic para e seter n~o-é!.grrcola e 

é além ~isto. uma fente ~ireta ce transferêncie de recur 

s cs • Nenhuma tentativa fci faita até hoje para calcular 

e masnitu~e ~este su~sídic. 

:. esc0lh-::. final entre as pe.líticas alternativas 

depende ~e um exame ~e tadcs estes v~rios aspectos s nao 

sonente seus 2feitês na utilização ~e recursos e retorno 

de fateres na egriculturA.. Por exeo;,lc, c efeito no pr!:. 

ço relativo ~cs profutcs a~rrcolas$ tem importantes im -

plicaç~es na ~istribuiç~o pessoal fe renda. Outros nbser 

vadcres do quadre tresileirc, t~m argumentado que os for 

mulec.cres é'f'. polítíc? eC0numica so"'.Jrevalcrizaram a taxa 

2e cêm!Jic, em primeiro lUGar ?are. ~H'.ixe.r cs preços dos a 

limentos, em suas prõpri.::.s palavras $ pé.ré'.. ccntrolar c 

custe de vice< 

Semente os fcrr::mle..2cres c'.a política econêmica e 

principalmente ~ processe político pedem escolher entre 

e.s Ilcliticas ~.lt~rne.tives Entretanto, existem, obvia -

mentes import.?EtQs·'t r::~e--r,ffs Iõ. L acres cc ain::'.a que a 

n.?tureza ec processc~e ~esenvclvinentc ser~ naturalmen

te ~iferente~ ~e~en~cn~c dos meios que s~c escclhi~cs p~ 

ra mobilizar recurscs ~a africultura. 

Um importante benefício a~icional derivado dos 

resulte.ccs cbtic.os n2ste tra.l.'alho é a visãc interna. que 

ele oferece sobre as razoes co porquê c desenvolvimento 

asríccla nc Brasil temou a forma peculiar ~ue ele hoje / 

possu~. ~ anélise auxilia a explicar porque grandes ccn 

tingentes ~e t .... abelhc têm emigraco (~as áreas rura~s e so 

bretudo a um ritmo tão rápifo~ para se concentrar cemo 

fi1ulti·~ãc url:~ene nas ciLades. Ajurla s também, a explicar o 

porquê ,'o :::iferencial entre a renda per c",,-pitel da agri-

cultura e cos ceD~is setores r.ão-afrícolas ser tao gra~ 

de. Finalmente ~ D.j uc'.a a explicp.r perque as grandes pro-

priecaces não cultivadas t~o extensivamente~ com um 
... 

n~-



- 51 -

ve:l teo grande c',e subutilização. Claramente, tivesse c 

Brasil a~ota~o ~iferentes polfticas de com~rcic e de ta

xas cambiais. o caráter co seu processo de desenvolvirne~ 

to glebal terie si~o (:iferente~ com menor ccncentração / 
~ 

da força de trabalho nos centros urs' anos s um setor agr~-

cola I:1a~s amplr:; rer:c'.as relativas I:1é'.is êltas na agricul

tura e uma agricultura mais intensivamente cultivada. Um 

pento que na0 pede ser esquecidc é que com as receitas / 

~e expcrtaçac e um com5rcio menos sujaitc a restriç~es 

entre outros fatores, tanto e nfvel absoluto quanto o 

ritmo ce crescimento ~a economia peceriam ter sido muito 

mai eres . 



NOTAS .1. 

(1) Uma suposição frequente (seja explícita ou implícita) por trás 

dessa~ políticas era de que a oferta inelástica em relação a 

preços nos países em desenvolvimento< Entretanto, a evidência 

empírica não apóia esta suposição, o que parcialmente explica 

o forte efeito na produção. vários autores têm discutido este 

assunto. Ver, por exemplo, Thompson» R.L., "Agricultural price 

policy as a Factor in Economic Development~" in Agricultura1 ' 

Policy~ A Limitins Factor in the Deve10pment Process.Medfor,A, 

(Ed.) lntor American Development Bank, ~ashington, ry.C., 1975. 

(2) Fish1ow, A. "Brazilian Size Distribution of lncome", American 

Economic Review, May 1972,62 (2), pp. 391 - 402. 

(3) Bird~ R. M, Taxing Agricultural Land in Developing Countries j 

(4) 

Cambridge, Massachusettes, Harvard Law Schoo1, 1974~ Gandh i, 

V. P. Tax Burden on lndian Agricu1ture, Cambridge, Massachussetts, 

Law Schoo1 of t!arvard University, 1966; Lewis, S. R.~ Jr."Agri 

cultural Taxation in a Deve10ping Economy, in Southworth, H.~. 

and Johnston, D.F. (Ed1s). Agricultura1 Deve10p~ent and Econo-

mic Growth. Cerne1l University Press~ lthaca. New York, 

pp. 453-492. 

1967, 

Existe algum desacordo na literatura no que respeita a este pon - -
to. Veja-se, por exemplo~ Lewis (1967) op. cito pãg. 456. 

(5) Lewis (1967). op. cit.~ Aya1? E,1L "The Impact of Export Taxes 

on the Domestic Economy of Underdeve10ped Countries.·I Journal of 

Development Studies, Ju1y 1965, 1 (4» pp.330-362: Goode~ R. et 

a1ii 'IExport Taxation in Deve10ping Countries." IHF Staff Pa

pers, November 1966, 13 (3), pp. 453-501: Legarda s B.F."Econo

mic Objectives of Export Taxation in the Phil1ipines.·
o 

Econo

mie Research Journal~ September 1962,9(2), pp. 91-98: Stern; R., ':, 

"The Export Tax on Halayan Rubber - Problems and Policy':. Na

tional Tax Journa1, March 1963, 16 (l)J pp. 81 - 88. 

(6) Ver Goode, et alii~ op. cito pãg. 463. 

(7) O fato de que a terra vem se deteriorando gradualmente com o 

passar do tempo, em países como o Brasil, representa uma trans 

ferência do imposto inicialmente sobre proprietãrios para os 

consumido~es. A transferência e, naturalmente, um reajustamen

to de longo prazo. 
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(8) Este tipo de transferência foi sugerido por Bird op. cito p.176, 

na discussão do imposto sobre a terra 

(9) Vale a pena notar de passagem que uma ampliação dos programas I 

de credito atraves de subsídios pode fazer com que as autorida

des monetirias percam o controle da politica monetiria. A in- \ 

fIação resultante ê uma forma altamente regressiva de taxação. 

(10) Esta seç-ao segue de perto Bird op. cito Capítulo 8, pp, 163 I 
179. 

(11) A terra marginal. naturalmente. 

cardiano. 

-nao ~roduz renda no sentido ri-

(12) Berry, A. O, 'IAgricultural Folicy - ~aking in an Heterogeneons 

Agriculture; in Reynods, R. D. (Ed.) Agricultural Development . 

John Wiley and Sons s New York~ 1975; p. 253. A hipótese de he

terogeneidade tecnológica de Berry ê um elemento chave nesta anã 

lise e a discussão é baseada no seu trab3lhc, 

(13) Berry op, ci t. p. 256. 

(14) Floyd s J. E. "The Effects of Farro Price Supports on the Returns I 
to Land and Labor in Agriculture s " Journal of Political Economys 

April 1965, 23 (2), pp. 148-158, 

(15) Veiga~ AOJ "The Impact of Trade Policy on Brazilian Agriculture 

1947"s Unpublished Ph.D. Thesis, Purdue University, December I 
1974. 

(16) Floyd s op. cit pág, 153. 

(17) Fergson. C. E. The Neoclassical Theory of Production and Distri 

bution. Cambridge University Press) Massachussetts. 1969. 

(18) Uma discussão mais detalhada dos dados pode ser encontrada em 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-CEA). projections of Supply andDe

mand for Agricultura1 Products in Brazi1, The Getúlio Vargas I 
Foundation~ Rio de Janeiro, Ju1y 1968. 

(19) Alves. E. Ro A. An Econometric Study of the A8ricultural Labor 

Market in Brazil: A Test of Subsistence and Commercia1 ~amily 

Farm Models. Unpublished Ph. D. Thanis. Purdue University~1972. 
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(20) A regi~o 1 ~ o Nordeste e representa a are a rural do pais~ mais 

atingida pela pobreza. Note-se que a elasticidade da oferta de 

trabalho ê relativamente baixa nesta area de pobreza concentra

da e pequena atividade agrícola. A Região 3 tem agricultura bem 

desenvolvida com um grande setor agrícola comercial e consiste 

de são Paulo. A Região 4 consta de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Final~entei a Região 2 consta de Minas Gerais e Espíri

to Santo. Ver Alves (1972), p. 203. 

(21) Este ponto teL< sido discutido na literatura por' Rask, N. "The 

Differencial imract of Growth Policy on the Small Farmer of Sout 

h e r n B r a z i 1 .' " Pu r d u e Wo r k s h o p o nEm p i r i c aIS tu d i e s o f Sma 11 F a r m 

Agriculture in Developing Nations. ~r. Lafayette) Indiana, Nove~ 

ber 13-15, 1972; White, T.K., i:Credit and Agricultural Economic 

Development; Some Observations on a Bre.zili'3.n Case", Purdue Wor!: 

shop on Ecpirical Studies of Sc:lall Faro Agriculture in Developing 

Na t i o n s, W. L a f a y e t t e ~ In d i a n a ~ ;-:r o v e rn b e r 1 3 - 15. 1 9 7 2: e Young; 

D. and Corum. K. "0 Impacto Diferencial de Algumas políticas de 

Acordo com o Tamanho da Propriedade':, E~BRAPA-IPEA. Brazilia, 1 

1975. Mimeografadoo 

(22) A teoria de ativos fixos no case dos insumos agrícolas. neste p~ 

rágrafo, deve-se a Glem Johnson. Para uma aplicação desta teoria 

em relação ao mercado de trabalho agrícola no Brasil, ver Alves 

op, cit .. A diferença entre o valor de oportunidade do salário, 

fora da fazenda, e o de contratação de mão-de-obra pode ser ex

plicada através dos custos de transrorte e o nível de capacita

ção dos trabalhadores o 

(23) O ano da introdução deste sistema variou para cada estado. O sis 

tema foi introduzido em Alagoas em 1941 e o último estado a a

dotar o sistema foi o Amazones em 1958. Em 1965 o Decreto n9 

55,891 (31/03/1965) transferiu a jurisàição do imposto sobre a 

terra para o Governo Federal. 

(24) Ver ITR (Imposto Territorial ~ural)i Comunica~o n9 190 do Minis 

terio da Agricultura (07/06/1973); Instrução Especial INCRA n95 

(Estatuto da T~rra); Decreto n9 55,891 (31/03/l965) e Decreto 1 

n9 72.106 (18/04/1973). 
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(25) Ayer~ H. iL and Schuh, G. E. °1S oc ial Rates of Return and Other 

Aspects of Agricultural Research. The Case of Cotton Researchin 

são Paulo s Brazil s ICA~erican Journal of Agricultural Economics, 

November 1972, 54(4), pp. 557 - 569. 

(26) Calculado por Thompson, R. L slThe Impact of Exchange Rate Po

licy and Other Restrictive Policies on Corn Exports in Brazil.
o

, 

M. S. Thesis, Purdue University, January 1969. 

(27) Mandell~ P. I. f'A Expansão da l!oderna Agricultura~ Cresci1I'.ento 

da Oferta Numa Economia Dininica'fs Revista Brasileira de Econo

mia, Julho/Setembro 1972 J 26(3), pp. 169-236. 

(28) Castro, J, P. R. An Econometric Model for Establishing P :iori

ties for Agricultural Research~ A te3t for the Braziliar Eco

nomy. Unpublished Ph. D. Thesin; Purdue University, 1974. 
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