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Resumo: Estudo de casos que, partindo de uma análise da

viabilidade da p~odução familiar na agricultura dos

ses capitalistas mais avançados, busca dar conta da influ

~ncia exercida pelos subsidios crediticios e fiscais so-

bre o atual modelo fundiário brasileiro. Aborda a questão

da preclusão desses ben~ficios, cuja efetivação, "in to-

tum", deverá levar a urna profunda reordenação da estrutu-

ra agrária corrente, aproximando-a da existente naqueles

países.

Palavras-Chaves: Rentabilidade - Subsídios - Agricul tura -

Empresa Capitalista - Produção Familiar - Crédito Rural -

Terra - Comercialização - Progresso Técnico - Oligopólio

Brasil - etc ...
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o motor deste trabalho - e seu embasamento teórico - repo~

sa na controv~rsia entre o pensamentoclãssico, que vaticina a pro-

gressiva proletarização dos produtores agrícolas familiares, expul-

sos pela expansão capitalista no campo, e a corrente que defende a

idéia de uma associação privilegiada entre propriedades familiares e

capitalistas.

Isto tende a ocorrer porque a taxa de lucro requerida pela

empresa capitalista - assim definida por possuir vínculos meramente

empregatícios com sua mão-de-obra - ~ maior do que a normalmente obti

da na agricultura. Esta condicionante delimita, de pronto , em quais

~etores elas irão atuar. Os segmentos "proibidos" sao naturalmente

ocupados pelos produtores familiares, que operam com custos mais ba!

xos, e nao fazem da maximização do lucro o fim filtimo de sua ativida

de. Esta e a regra geral nos países onde o capitalismo se deu de mo
do menos tardio.

No Brasil, a política governamental de prover massivos sub

sídios crediticíos e fiscais produziu uma enorme expansão das empre-

sas capitalistas no campo, que com isso alcançaram a rentabilidade

desejada.

Como é sabido, o modelo de desenvolvimento agrícola patro-

cinado pelos sucessivos governos autoritãrios carregou em seu bojo

vãrios aspectos negativos, entre os quais destacam-se a intensifica-

çao da concentração da propriedade fundiãria, e a política de fixa-

çao de preços dos produtbs agrícolas, prioritãriamente orientada

para o incentivo das culturas de exportação. O crédito rural desempe

nhou um importante papel como instrumento dessa concentração fundiá-

ria, pois foi preponderantemente direcionado para os segmentos m~dio

e grande dos proprietários rurais, em detrimento dos pequenos agri-

cultores.
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Além disso, graças a uma fiscalização pouco rigorosa por

parte das autoridades governamentais, parcela considerável desses

recursos a juros subsidiados foi diretamente utilizada na aquisição

de mais terras, ou em lucrativas operaçoes no mercado financeiro.

Os resultados são conhecidos: multiplicaram-se os latifúndios e re-

duziu-se a oferta de alimentos para o mercado interno, bem como as

ofertas de emprego no campo, acelerando O processo migrat6rio em di
reção aos grandes centros urbanos; agravaram-se os conflitos agrá

rios e elevou-se violentament~ o preço da terra, que passou a ser

intensivamente utilizada como reserva de valor.

Apesar disso, pode-se dizer que o crédito rural tornou-se

o agente fundamental no processo de modernização da agricultura bra

sileira no período recente, pois: 1) permitiu derrubar o velho esqu~
ma de subordinação ao capital comercial e usurário que dominava até

então amplamente o processo de comercialização dos produtos agríco-

las; 2) criou um mercado s6lid6 e crescente para o subsetor indus-

trial que produz insumos, máquinas e equipamentos para o setor agro

pecuário.

A seguir faremos um breve hist6rico sobre a origem e a im

plementação do crédito rural no Brasil.

SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL :- CARACTERíSTICAS INSTITUCIONAIS

Com o objetivo de regulamentar a concessao de crédito ~s

atividades agropecuárias, em condiç5es especiais, foi instituldo em

1967, o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

Em que pesem as sucessivas alteraç5es no "modus operandi"

do SNCR, algumas condiç5es especiais foram mantidas ao longo do te~

po, a saber: A) prazos compatíveis com os ciclos das atividades fi

nanciadas; B) as taxas nominais de juros foram sempre inferiores às
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observadas no mercado livre e, até 1983, as taxas de inflação no pe-

ríodoi C) os bancos comerciais estiveram sujeitos a aplicação compul

sória em crédito rural, com o estabelecimento de percentagens mínimas

dos depósitos para tais aplicações. Em sua essência, o SNCR consiste
em um afrouxamento das restrições impostas pelo sistema financeiro

privado ao financiamento agrícola, resultando em maior disponibilid~

de de crédito a prazos e a taxas de juros especiais.

o subsídio implícito no crédito rural pode ser avaliado na

coluna Cdo Quadro 1:

QUADRO 1

A B C

ANO TAXA MÉDIA DE JUROS INFLAÇÃO (* ) TAXA REAL DEDO CRÉDITO RURAL.
( % a.a.) (IGP-DI) JUROS ( % a.a. )

1970 14,4 19,3 - 4,1
1971 14,6 19,5 - 4,1
1972 13,2 15,8 - 2,2
1973 14,6 15,6 - 0,9
1974 15,0 34,6 - 14,6
1975 14,8 29,4 - 11,3
1976 15,2 46,2 - 21,2
1977 15,6 38,8 - 16,7
1978 18,0 40,8 - 16,2
1979 18,4 77,2 - 33,2
"198O 33,6 110,3 - 36,5
1981 57,4 95,5 - 19,5
1982 63,0 99,7 - 18,4
1983 80,0 211,0 - 42,1
1984 22"4,8 223,8 0,3

(*) Do ponto de vista dos tomadores, os subsídios deveriam ser calcu-

lados levando-se em conta a taxa de juros do mercado livre, ou o cu~

to de oportunidade do capital. No entanto, cremos ser adequado o pro-

cedimento de considerar subsídiada apenas a parcela que é corroída p~

la inflação, em nosso estudo. A simples manutenção "do poder de com-

pra, dada pela variação do IGP-DI pressupõe, implícitamente, a inexis

tência de custo de oportunidade para os recursos aplicados.
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FONTE:- Coluna A: Estimativas com base nas taxas vigentes

para os diversos subprogramas; Coluna B: IGP-DI; Coluna C: Obtida p~

la fórmula i=(im-r)/(l+r), onde im é a taxa média de juros do crédi-

to rural e r é a variação anual do IGP-DI~ Os dados *que compoem o

Quadro 1 revelam, claramente, que as taxas nominais de juros foram

sistemãticamente inferiores ã taxa de inflação até 1983, implicando

taxas reais negativas. O que nos permite concluir que, acanhadas no

principio, as transfer~ncias ao setor rural assumiram proporçoes vul

tosas da renda do setor a partir de 1974, influindo significativa-

mente sobre a rentabilidade global da agropecuãria.

Aos recursos aplicados pelos bancos comerciais e Banco do

Brasil, irão somar-se os recursos externos (mais importantes no ini-

cio), os recursos de fundos e programas administrados pelo Banco Ce~

traI e os recursos aplicados através do Banco do Brasil, via conta-

-movimento.

As modalidades de financiamento sao classificadas em cus-
teio, investimento e ~omercialização, distinguindo-se as atividades

agricolas das pecuãrias. O custeio agricola ~ a categoria de emprés-

timo mais difundida, sendo responsãvel por c~rca de 50% do nfimero de

contratos assinados, seguida pelos financiamentos para comercializa-

ção (30%) e de investimento (20%).

A partir do final de 1979, devido ãs preocupaçoes governa-

mentais com os efeitos da expansão dos meios de pagamento sobre a in

fIação, decidiu-se limitar os empréstimos para investimentos. Tal me

dida foi implementada através de restrições impostas pelo orçamento

monetãrio, que deixou apenas o custeio agricola fora dos tetos esta-

belecidos. Em 1983, com a entrada do FMI em cena - na esteira do es-
trangulamento externo do inicio da década o governo brasileiro

cedeãs pressões e decreta o fim dos subsidios crediticios ã agrop~
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cuária. Mesmo com a manutenção das vantagens fiscais (anteriores a

criação do SNCR), representadas por uma ampla gama de deduções e
~batimentos, e baixas aliquotas, as consequências dessa medida so-

bre a rentabilidade das empresas rurais são profundamGnte adversas.

Isto porque os benefícios fiscais só se aplicam aos produtores que

auferirem lucros. O seu "modus operandi" está descrito a seguir: o

empresário rural pode deduzir do resultado líquido apurado (receita

bruta total ~ despesas de custeio - prejuízos de exercícios ante-

riores) os investimentos realizados até um máximo de 80% desse re-
sultado. O investimento que exceder a este limite poderá ser abati-
do nos três exercícios subsequentes, ou compensado com os resulta-

dos de outros imóveis.

A principal vantagem da Cédula G está em que os custo~ de

tais investimentos podem ser multiplicados por coeficientes que vão

de 1 a 6, dependendo da natureza daqueles. são eles: 1) Formação ou
melhoria.deplantel (aquisição de animais de produção ou criação e
engorda, reprodutores e matrizes, inseminação artificial) : coefici-

entes de 1 a 5; 2) Insumos de alta produtividade (sementes e mudas

selecionadas, fertilizantes, defensivos, rações, corretivos): de 1

a 6; 3) Outros (bolsas de estudo e assistência médico-hospitalar a

seus empregados, serviços técnicos e

instrumental veterinário): de 2 a 3; 4)

especializados contratados,

Benfeitorias e construçõe~

instalações, melhoramentos, culturas permanentes); de 3 a 6; 5) Equipa

mentos motorizados (tratores, caminhões, utilitários, implementos,

máquinas e aparelhos, motores, geradores, aeronaves de fabricação

nacional para uso agrícola): 5; 6) Equipamentos para criação animal

(equipamentos, animais, utensílios) :2.

O rendimento líquido tributável é calculado da seguinte

forma: 50% do resultado liquido apurado após as deduções por inves-

timentos, ou 15% da receita bruta total, o que for menor. Corno na
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maioria absoluta dos casos .0 primeiro valor ~ menor, isto quer dizer
que o Imposto de Renda incide apenas sobre 10% do lucro liquido das

atividades agropecuárias.

Procuraremos demonstrar que os subsidios crediticios e fi~

cais tiveram o papel fundamental de aumentar o lucro - ou reduzir o

prejuízo - apurado pelas empresas capitalistas ao longo do tempo, o

que e~timulou e explica sua presença em vastos setores da agropecuá-

ria nacional. Nesse sentido, retomamos a linha desenvolvida por
Ant6nio Carlos K. Aidar em seu estudo de caso(l), ampliarido o uni-

verso pesquisado para cinco fazendas, no periodo de 1970 a 1984. O

primeiro item apresentado é uma síntese da argumentação teórica clá~

sica e das idéias que a contestam, ou seja, o sítio familiar moderni

zado como parceiro privilegiado dos capitais a~roindustriais, e nao

inapelávelmente fadado à extinção pela via da penetração capitalista

no campo. Analisamos, tamb~m, os poderosos obstáculos que restringem

a generalização das relações de produção capitalistas no setor rural

das economias avançadas, e as razões pelas quais estas ainda são pr~

dominantes na agricultura brasileira.

Posteriormente, é feita a apresentação das propriedades

que foram objeto de pesquisa, e servem como casos reais de estudo. A
seguir, vem a exposição da metodológia utilizada, a análise dos dados

coletados e as conclusões finais.

Vale lembrar que os objetivos deste trabalho sao eminente

mente voltados para a apreciação de casos reais,

discusões teóricas nele terão um papel mitigado.

razaa pela qual as

(l)AIDAR,A.C.K. A Grande Empresa e Seu Destino na Agricultura Brasi-

leira: um Estudo de Caso. Revista de Economia Política,!(2): 135 - 46

abr . 1984.
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A teoria original clássica sobre a proliferação das rela-

çoes de produção capitalistas no campo vem a luz a partir das formu-
lações de Marx. Nestas, o fulcro da análise prende-se à questão do

progressivo e inelutável processo de proletarização do trabalhador

agricola - enquanto produtor direto - cuja expropriação dos meios de

produção o levaria a vender sua força de trabalho aos detentores de

capital: o proprietário da terra e/ou o arrendatário que explora o

negócio (o "caso inglês").

A concentração de capitais propiciada por essa dicotomi~

a semelhança do que ocorre na indústria conduz à extinção os peque-

nos proprietários, separados dos meios de produção e lançados num

iniquo processo de proletari~ação. Essa dominação do capital irá pro

mover uma intensificação no uso da tecnologia e de maquinário, visan

do incrementar ao máximo a produtividade do trabalho e da terra. Os

ramos do conhecimento humano, as ciências que têm relação com as ati
vidades agricolas, se tornam instrumentos na perseguição a esse obj~

tivo.
De acordo com Graziano da Silva(2) , o núcleo do processo

que leva o capital a transpor as barreiras naturais com as quais seu

desenvolvimento na agricultura se defronta, ãformadopelas inovações

biológicas. A reprodução artificial da natureza, materializada pelas

variedades genéticamente melhoradas de plantas e animais, possibili-

ta a transformação da agricultura num ramo da indústria. As inovações
biológicas possuem relevância por permitir 'a viabilização e a poten~

cialização do progresso técnico.

A exacerbação do uso da tecnologia tem como contraponto o

emprego de mão-de-obra assalariada; as máquinas exigem braços que as

(2)SILVA, JosãFrancisco Graziano da. Progresso Tãcnico e Relações de

Trabalho na Agricultura. são Paulo, Hucitec, 1981. p. 34.
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manejem. Esta referência nos remete a Lenin(3), que nos lembra da im

portãncia que maquinãrio e implementos assumem "vis-à-vis" o desen-

volvimento e a consolidação das relações capitalistas no agro. As mã

quinas fazem o trabalho dos homens, mas hã que ter homens que as op~

rem. Esta constatação retrata a via dolorosa por que passam os pequ~

nos produtores, despojados de suas condições de trabalho, mas conco-
mitantemente assediados para que alienem seus braços como empregados,

em troca de um salãrio. O progresso técnico, na visão de Lenin, de-

sempenha assim um papel crucial na extinção do campesinato e, conse-

quência lógica, na criação de uma classe de capitalistas no campo.

Esta abordagem, batizada de "via prussiana" dã ensejo a ma

is uma conclusão: o progresso técnico passa por ser o artifice-mór

da industriaiização da agricultura, com o predominiodo grande sobre

o pequeno proprietãrio, pois aqueles, guardando semelhança absoluta

com seus pares da indústria, estariam melhor apetrechados para o ve-

io da acumulação capitalista.

Não hã mais a separaç~o agricultura-indústria, mas sim o

seu consórcio, como apontou Kautsky (4), ou antes, a subordinação natu

ral do capital agrícola ao industrial (o pequeno campones como "ser-

vo do capital industrial"). Tal industrialização tem como corolãrio

o fluxo de bens e produtos de um setor para o outro, e vice-versa.

Em suma, o que a teoria clãssica marxista e mais específi-.

camente a "via prussiana" de penetração capitalista no agro vatici-

nam, é a absoluta diferenciação social entre proprietãrios dos meios

(3)LENIN,V.I. EI Desarrollo deI Capitalismo en Rusia. Buenos Aires,
Estudio, 1973. p.239.

(4)KAUTSKY,Karl. La Cuestion Agraria. 2a.ed. Mexico, Siglo ventiuno,

1977. p.272.
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de produção (capitalistas) e vendedores da força de trabalho .(prol~

t&rios), enquanto classes. Distintas, mas indissoci&veis, antagôni-

cas, mas complementares, uma não existe sem a outra. Orbitam nessa

esfera conceituaç6es tais como renda, lucro e sal&rio, a caracteri-
zar cabalmente as relaç6es peculiares a esses agentes econômicos.

Além dos mecanismos mencionados, .respons&veis em última

an&lise por este processo de desagregação das estruturas agr&rias
t.rad í.c í.ona í.s , hâ uma outra va.ri âve Le o poder polí tico. Rosa Luxemburg

(5) nos aponta o destacado papel da coerção política no esquema de

expansão das relaç6es de produção capitalistas na agricultura. Isto

porque o processo histórico do desenvolvimento do capitalismo de-
fronta-se com as dificuldades de uma economia de troca, da estabili

dade das relaç6es sociais e da demanda restrita da economia campon~

sa patriarcal.

No entanto, a persisténcia da produção familiar nas econo-

mias capitalistas mais avançadas, vista até então como fenômeno tí-

pico da fase de transição para o capitalismo pleno, vem de contestar

frontalmente os pressupostos das teorizaç6es cl&ssicas.

A viabilidade do pequeno campones familiar encontra seu

primeiro defensor em chayanov(6), que dela claramente se aper-

cebe. O ponto focal de sua an&lise e o que ele chama de "equi-

líbrio trabalho-consumidor", entre a satisfação das necessida-

des da família e o "cansaço" do .trabalho. A intensidade do

(5)LUXEMBURG, Rosa. Imperialismo e Acumulação de Capital. Lisboa,

Ediç6es 70, 1976. p.SO.
(6)CHAYANOV, A.V. The Theory of Peasant Economy. Homewood,Illinois,

Irving, 1966. p.XV-VIII.
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trabálho familiar sob determinadas condiç5es ~ denominada de grau

de auto-exploração do trabalho, isto ~, cada família procura ade-
quar sua produção anual às suas necessidades bãsicas. Um esforço

maior somente será realizado se ela estiver convencida de que isto

possibilitará um aumento da produção, de sorte que o excedente pod~

ra ser aplicado num aumento do consumo familiar, nos investimentos

na fazenda, ou ambos.

Todavia, isto implica um volume de trabalho considerado

cansativo e maçante, o que restringe o incremento deste esforço; o tr~
balho,não vai alêm do ponto onde um possível aumento da prbdução e

sobrepujado pela "fadiga" provocada por esse trabalho adicional.

Chayanov demonstrou que, para diferentes famílias, o equilí-

brio entre a satisfação do indivíduo e o grau de "fadiga" ~ afetado

pelo tamanho da família - a razão entre os membros produtivos e nao

produtivos - e o da terra.

Como o tamanho da família evolui de geraçao a geraçao, en-

quanto a area original vai sendo desmembrada á fim de acomodar os

herdeiros, esse autor desenvolve o conceito de "diferenciação demo-

gráfica", em que o ciclo reprodutivo, a "história natura1"da família

vai influenciar diretamente o grau de exploração da unidade domesti

ca. Esta diferenciação demográfica, contrapondo-se ao conceito mar-
xista de diferenciação de claSse, explica as discrepâncias entre as

diversas explorações.

Chayanov parte-da análise de um modo de produção não-capi-

talista e familiar, cujos componentes sao proprietários da terra e

dos meios de produção, e cujo produto ~ destinado, preponderant~

mente, à auto-subsistência da família. Observa que o produtor fami-

, liar pode sobreviver com um nível de remuneração tão baixo que faça a
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empresa capitalista perder toda e qualquer competitividade. A redução

da remuneração dos caponeses pode ser tal, que a renda da terra e

anulada e a simples remuneração do trabalho - a que pode se reduzir

o preço dos produtos cultivados - iguala-se ao valor da força de tra

balho proletária.

De acordo com Chayanov, as características básicas do com-
portamento econômico do produtor familiar diferem das dos produtores

capitalistas quanto ao preço que eles estarão dispostos a pagar na

aquisição de mais terras; pela taxa de juros sobre empréstimos de ca

pital que considerariam aceitável; o aluguel devido pelo arrendamen-

to de outras terras; o preço pelo qual venderiam seus produtos. Em

condições nas quais empresas capitalistas fatalmente iriam à falên-

cia, a ~nidade familiar extenderia sua jornada de trabalho, venderia
sua produção a preços aviltados, não obtendo lucro algum ano apô s ano,

e ainda assim continuaria no negócio.

Como isto é possível? A explicação nos vem mais uma vez de

Chayanov: o produtor em questão nao e um empresário capitalista, não

busca maximizar o lucro e acumular, mas antes viver e criar sua faml

lia na terra que lhe pertence.

Por estas razoes, esse autor chegou à conclusão que o po-

der de sobrevivência das propriedades familiares vérsus capitalistas

era muito maior que o apregoado nos escritos de seus predecessores

clássicos, nomeadamente Marx, Kautsky e Lenin.

A mesma opinião é compartilhada por Paarlberg, ao analisar
a pujança das organizações' familiares na agricultura norte-american~

o qual aduz ..." O produtor familiar vê a sua propriedade nao como um

negócio qualquer, mas como um lugar para viver e uma forma segura
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de continuar com seu trabalho preferido. Todas estas considerações

entram na estimativa que ele faz sobre o valor de sua terra" (7). O

que implica dizer que o seu preço usualmente ficará acima do que uma

empresa capitalista estaria disposta pagar, pois sua propriedade tam
b~m representa sua segurança piofissional e o seu lar.

Com relação à questão crucial da formação de capital na

pequena propriedade, Chayanov assevera que "em geral, os processos de

formação e renovação do capital guardam um certo equilibrio com ou-

tros processos da unidade familiar (intensidade do trabalho, satisfa

ção das necessidades pessoais, etc.), e sua força dipende destes. Em

anos de colheitas ruins a renovação do capital decai, juntamente com

o orçamento pessoal, enquanto há uma elevação da auto-exploração da

força de trabalho familiar. Os anos bons resultam na expansão da re-

produção do capital, um aumento do consumo pessoal e um declinio na
intensidade do trabalho,,(8).

Seguindo o trabalho de Chayanov apareceram estudos que bu~

cam dar conta das particularida?es da agricultura a partir da articu

lação entre uma l6gica pr6pria à produção campones~ ~ a l6gica do ca
pital. Proclamam, sobretudo, ser a pequena produtão tecnificada um

dos esteios da agricultura no capitalismo, atribuindo sua permanen-

cia a questão da não-realização (eliminação, segundo Vergopoulos) da

renda da terra.

De acordo com s.Silva(9) essa não-realização se manifesta

(7)PAARLBERG, Don. The Future of The Family Farm. Economic Impact,
(16), out. 1976. p.67-8.
(8)CHAYANOV,A.V. The Theory ... p.223.
(9)SILVA,S. Valor e Renda da Terra: O Movimento do Capital no Campo.

p6lis, 1981. p.145.
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na manutenção do preço da terra (capitalização). Para o campones,

"o capital-dinheiro que expressa a capitalização da renda consti tui a
condição para a sua sobrevivência COrnO trabalhador não assalariado, a

condição para a sua não-proletarização ... Do ponto de vista do capi-

tal o desenvolvimento e mesmo a difusão da produção camponesa moder-

na representa um modo de impedir a realização da renda e reduzir os

preços agrícolas a um dado nível de desenvolvimento da técnica".

S.Silva previne, a esse respeito, que a pretensa "superio-

ridade" da produção familiar no agro é fruto das contradições do ca-
pitali~mo; é urna superioridade relativa, solução contraditõria do de

senvolvimento capitalista na agricultura, ji que representa um limi-

te a esse desenvolvimento. A condicionante que preclui o.pequeno pr~

dutor familiar de se transmutar em capitalista; prossegue, "consiste

(ou consistiu até o advento dos grandes monopõlios) em que o capital

-dinheiro ã sua disposição não atinja o montante suficiente para li-

beri-Io das tarefas produtivas".

Nessa linha, verifica-se que até mesmo aos proprietirios

capitalistas a não-realização da renda pode atingir, seja em função

das barreiras à entrada nos ramos mono ou oligopolizados da economi~

seja em função da elevação do volume de capital-dinheiró necessirio

ã migração para outros setores produtivos.

De qualquer forma, para esse autor a agricultura nao fica

a margem do investimento capitalista, pois mesmo na fase concorren-

cial do capitalismo a pequena produção cria urna pequena burguesia ru

ralo Na etapa oligopolista atual o espaço para o investimento capit~

lista expande-se sobremaneira, mesmo que isso signifique o endivida-

mento do produtor~ Num extremo, via desenvolvimento das unidades pr~

dutivas, através da modernização da pequena produção 0'1 da expansao

da grande exploração. No outro, através do surgimento e expansao de
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outros ramos de atividade diretamente vinculados à agricultura - for

necedores de insumos e transformadores da produção agrícola.

Em contrapartida, ganha corpo a tese de que a generaliza~

çao das empresas capitalistas no campo é obstada pela singularidade

de que se reveste seu processo produtivo, e os mercados com os qua-

is interagem, enquanto v~ndedoras / consumidores de produtos e insu-

mos. Estas particularidades terão como decorrªncia um achatamento da

rentabilidade esperada, sendo a causa determinante da ausência da em

presa capitalista em alguns setores da atividade agrícola, pois ens~

jam a ,destruição dos elementos que q chacelariam sob a ótica do ca
it; 1 (10)pl a .

I.a) A Contribuição de Nakano

A expansão capitalista na agricultura nao se dá de manei-
ra indiscriminada~ como na indfistria. ~ ponto certo e pacífico que a

participaçãd das organizaç6es produtivas de extração capitalista nos

países centrais é francamente minoritária - a produção agrícola é li

derada por estabelecimentos de origem familiar.

Nos E.U.A., por ex., o predomínio da produção familiar ~

esmagador, concentrando-se a grande empresa em segmentos específi-
cos, que atendem aos requisitos do capital.

Também na Europa a produção familiar tecnificada se imp6e,

enquanto nova categoria social integrada a sólidos complexos ;groin-

dustriais, nos termos da organização capitalista do pós-guerra.

A característica essencial da "family farm", destaca

(10)NAKANO,Y. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de Lucro

na Agricultura. Revista de Economia Política, !(3): 3-17, ,jul.198l.
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Nikolitch(ll), nao está no volume de vendas, tamanho da propriedade

ou investimento do capital, mas sim no grau em que o esforço produti
vo e o seu retorno estão assentados na familia.

Assim, a unidade de produção familiar ~ definida como

aquele pedaço de chão que e explorado, em grande parte ou na totali-

dade, por mão-de-obra familiar, empregando força de trabalho assala-

riada apenas eventualmente, em periodos de maior acúmulo de serviços.

Esse autor considera que a m~dia das exigências totais de
trabalho na produção familiar e de 3 homens/ ano. sendo que menos de

1,5 homem/ano constituido por trabalho assalariado. Ou seja, a unid~

de de produção familiar ~ aquela em que a mão-de-obra não-assalaria-

da assume um caráter preponderante.

Com a emergênciat a partir dos anos 20-30 nos E.U.A., e

apos a 2ª Grande Guerra, na Europa, desses modernos produtores fami-

liares, incorporando velozmente os avanços tecnológicos - sem, contu

do, internalizar as relações de produção inerentes ao capitalismo

os esquemas teóricos clássicos tornam-se definitivamente super~

d (12)os .

(ll)NIKOLITCH,R. The Family Operated Farms: Their Compatibility

With Technological Advance. American Journal of Agricultura! Econo-

mics. 21 (3): p.531, ago.1969.

(12)FRIEDMANN,H. World Market, State and Family Farm: Social Bases

of Household Production in The Era of Wage Labor. Comparative stu-

dies in Society and History, ~(4): p.547-48, out.1978.
---------------. Household production and The National Economy: Con

cepts for The Analisys Df Agrarian Formations. The JournalofPeasant

Studies, 7(2): p.159-60, jan.1980.
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Na visão de Nakano(13), apenas duas categorias teóricas

de produção são bem definidas no sistema capitalista: Produtor Sim-

ples de Mercadorias e Capitalistas. As outras categorias devem decor

rer destas, determinadas face aqueles conceitos e pela ausência de

relações que as caracterizam. A forma inicial pré-existente, destrui

da pelo capital é o "camponês puro". A seguir, aparecem o Produtor

Simples de Mercadorias e o Capitalista. Por fim, surgem as categori-
as concretas que deriva~ das anterior~s: os Tipos Sociais de Produ-

ção Não-Especificamente Capitalistas e em contraposição a estes, a

Produção Eminentemente Capitalista. Nos primeiros, a subordinação do

trabalho ao capital se dá de forma indireta, por meio das relações

mercantis que articulam tais tipos ao restante do sistema. As carac-

teristicas principais dessas categorias são: 1) Um grau variável de

mercantilização; 2) A produção é influenciada pela necessidade de

sustentação da unidade familiar, que simultãneamente constitui-se

num n6cleo de produção e de consumo. O produtor familiar tecnificad~

o parceiro, o meeiro, o pequeno arrendatário e o posseiro, formam

tais categorias concretas na agricultura brasileira.

Do lado oposto, situa-se a produção especificamente capi-

talista, representada pela empresa capitalista. são suas caracteris-

ticasgerais: pleno assalariamento da força de trabalho; produção de

terminada pela taxa de lucro esperada; perfeitamente integrada ao

mercado.

As condições de existência da produção capitalista no cam

po podem ser expressas em termos de preço de produção + renqa da ter

ra. Como se tr~ta, segundo Nakano(14), de um sistema de produção co-

(13)NAKANO;Y. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de Lucro na

Agricultura. REP,!(3): p.7-8, jul.198l.

(14)------.A Destruição ... p.IO.
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mandado pelo processo de criação de mais-valia através do trabalho

assalariado e sua realização como lucro, através do mecanismo de

preços (valorização do capital), o capital adiantado deve ser valo-

rizado a uma taxa média de lucro, como na indústria, mas a existên-
cia da propriedade fundi~ria requer que o preço agricola agregue um

componente de monop61io correspondente ~ renda da terra, além de pe~

mitir a reposição dos custos de produção e dos salários.

Porém, o intercâmbio entre o setor industrial oligopolis-

ta e a agricultura, devido ~s condições de produção e de mercado di
ferenciadas, tem como subproduto a deterioração dos termos de troca

entre os produtos agricolas e industriais.

Numa ponta, a agricultura é compelida a adquirir máquinas

e insumos a indústria; na outra, aparece como fornecedora de maté-

rias-primas para os complexos agroindustriais.

Submetida, num regime perfeitamente concorrencial, as leis

de mercado, a agricultura é incapaz de acompanhar os preços dos oli

gopólios industriais. Disto resulta o desmantelamento das condições

de existência da empresa capitalista no agro - taxa de lucro e ren-

da da terra. A oligopolização do setor industrial, que lhe faculta

captar uma taxa de lucro superior â média, é propiciada pelo controle

do processo de produção pelo capital, pois este de~ende de tecnolo-
. . d 1 - .. h (15)gla crla a pe o proprlo ornem .

A competição intercapitalista leva ao aperfeiçoamentocon~

tante das máquinas e equipamentos, desenvolvendo-se o progresso téc

nico no sentido de gerar continuas economias de escala.

(15)NAKANO, Y. A Destruição ... p.ll.
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Este processo permanente de concentração e centralização 'de

capital incentiva a formação de grandes empresas, que, uma vez cons-

tituidas passam a empregar os mais diversos expedientes para bloque-
ar a livre mobilidade de capital intersetorial. O controle da tecno-
logia e das matérias-primas, a diferenciação do produto, as economi-

as de escala, os requisitos de capital, etc., criam barreiras à en-

trada no setor(16), determinando o seu grau de monopólio e salvaguar

dando, assim, a taxa de lucro.

N 1 d Lab i ,(17)as pa avras e a lnl , "o mecanismo oligopolistico (e

ainda mais o monopolistico) cria, na verdade, atividades produtivas

privilegiadas ... a divisão mais considerável é a que existe em mui-

tos paises entre indústria e agricultura. Na indústria prevalece o

mecanismo oligopolistico; na agricultura, o concorrencial ... Na ln-

dústria prevalece a tendência que consiste na distribuição dos fru-

tos do progresso técnico por meio do aumento das rendas monetárias ,

mais que por meio da diminuição dos preços; na agricultura, ao con-

trário, prevalece a tendência à flutuação ou queda dos preços relati:

vos ... em consequência do mecanismo oligopolistico, as relações de

troca entre produtos agricolas e industriais se desenvolvem contra a

agricultura, na qual prevalece a concorrência. Aqueles que desenvol-

vem atividades agrícolas adquirem ferramentas da indústria ... A pre-

ços relativamente - e muitas vezes absolutamente - crescentes,e ven-

dem à indústria seus bens de consumo, a preços relativamente decres-

centes.

A relação de troca entre preços agrícolas e preços indus-

triais tende, portanto, a piorar para. a agricultura, exatamente ao

(l6)BAIN,J. Barriers to New Competition. Harvard.University Press,

1962.cap.l,p.1-4l.

(l7)LABINI,P.S. Oligopólio e Progresso Técnico. são Paulo, Editorá

Abril, 1984.p.123.
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contrário do que ocorreria se prevalecesse o mecanismo clássico, ao

contrário do que efetivamente ocorreu em todo o século passado". Pa-

ra finalmente concluir: "essa deterioração agrava a diferença entre

rendimentos agricolas e rendimentos industriais, ou ainda impede que

diminua, e a perpetua".

Por outro lado, as condições necessárias para a existência

da produção familiar no campo, lembra Nakano(18) , são estabelecidas

pela natureza do processo de trabalho e do progresso técnico. As co~

dições de entrada na agricultura são pouco restritivas: o conhecimen

to tecnológico pode ser amplamente difundido pela mera observação e

experiência; as economias de escala e os requisitos de capital estão

ao alcance das propriedades familiares; as possibilidades de diferen

ciação da produção' são limitadas; por fim, estão atisentes os instru-

mentos econômicos para impor barreiras ã entrada, obstando-se a for-

mação de oligopólios.

Com relação a difusão da tecnologia, há uma especificidade

crucial: não é possivel resguardar, como na indfistria, o "know-how "

que gera oportunidades de ganhos adicionais para um determinado prod~

toro A absorção dos avanços tecnológicos por parte de todos os produ

tores dá-se com enorme facilidade, o que restringe a apropriação dos

lucros extras gerados pelo processo técnico.

De suma importância na atividade industrial, as economias

de escala não têm papel destacado no campo. A utilização intensiva

de fertilizantes não proporciona
..

vantagens ãs grandes explorações

frente as pequenas. Verifica-se, nas lides agricolas, que independe~

te do grau de mecanização alcançado, o nivel de organização e sofis-

ticação da produção fabril estã longe de ser reproduzido.

(18) NAKANO,Y. A Destruição ... p.13.
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Por mais modernos que sejam, as máquinas e equipamentos

utilizados t~m que se ajustar ao terreno e podem ser operados nor-

malmente por uma só pessoa, eventualmente com o auxílio de mais uma

ou duas. DesSa forma, todos os ganhos gerados pelo progresso t~cni-

co com vistas à redução do custo unitário de produção podem ser

apropriados por apenas um ou dois homens e uma máquina. A tecnolo-

gia não conseguiu at~ hoje tornar mais barata uma unidade produzida

em grande plantações, comparativamente às pequenas lavouras.

No caso do al~odão e da soja, 90% das economias de escala
podem,ser obtidas em áreas não superiores a 135,6 hectares e 100% em

500,6 hectares(19). Com efeito, a partir de tim determinado tamanho

há um aumento dos custos operacionais, em virtude do surgimento de

problemas de coordenação administrativa e de controle.

Em Raup(20), temos que virtualmente todos os atuais estu-
dos sobre as economias de escala na agricultura exprimem a mesma

conclusão: em todos, menos alguns tipos de culturas, fazendas (bem)
administradas por um ou dois homens podem obter maior parte dos ga-

nhos auferidos por um aumento do tamanho, medidos por decr~scimosno

custo por unidade produzida.

As limitações mais importantes quanto ao tamanho da area

agricultável referem-se à incerteza (risco) do negócio e ao custo
de coordenação, ou àquelas funç6es administrativas que vão al~m da
mera supervisão. Estes custos podem fácilmente fugir ao controle em

grandes empresas agrícolas, devido a falta de uniformidade entre os

recursos naturais e a natureza dispersa do processo produtivo.

(19)CAPITAL FOR SOME.The Economist,21/02/1981,p.48.

(20)RAUP,P.Corporate Farmingin TheUriited States. Journalof Econo-

mic History, ]1(1) :p.282,mar.1973 ..



29

Com base nos estudos mencionados, Raup alega que as unida

des menores, administradas por um só homem, apresentavam uma redu-
çao acentuada nos custos, ~ medida em que o negócio se organizava e

se expandia eficientemente, ao passo que as fazendas que se expandi:

am com dois, três, quatro e mesmo cinco homens gerenciando-as, podi:

am obter um lucro maior, mas pequena ou nenhuma redução nos custos

de produção unit~rios. Disto se depreende que ohivel geral de pro-

gresso técnico na agricultura faz com que a escala ótima de produ-

ção seja alcançada com a força de trabalho familiar.

Além do solo,' o processo produtivo na agricultura depende

das condições clim~ticas e dos elementos naturais, o sol e a chuva,

b .' 1 . - t t 1 ·1 t (21) Aso re os quals a tecno ogla nao em um con ro e comp e o . pr~

dução sofre uma descontinuidade, pois est~ associada a um determina

do ciclo biológico e temporal.

o plantio e a colheita devem ser necessárimente feitos em

um intervalo de tempo pré-estabelecido e pouco flexivel e, uma vez

iniciado, este processo não pode ser interrompido, sob pena de gra~

des prejuizos.

"O processo de crescimento das plantas e animais estabele

ce uma contiriuidade básica no processo de trabalho e na própria es-

trutura organizacional, diferentemente da indústria. Dada a nature-
za sequencial do processo de trabalho, mesmo quando totalmente meca

nizado, o seu parcelamento e a introdução da divisão técnica de tra
"(22)balho sao bastante limitados . Em suma, o enfoque de Nakano·esp~

lha a constata~ão de que os réquisitos de existência da produção

agricola seriam destruidos se originados sob a égide do capital, em

(21) NAKANO, Y. A Destruição ... p.12.

(22) A Destruição ...p.12.
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razao das condições de produção e mercado diferenciadas em relação

~ indfistria.

Neste quadro, a unidade de produção baseada de força de

trabalho familiar ganha momentum, num caso tipico de Darwinismo eco

nômico, visto que ela é regida por relações de produção que dispen-

sam, de todo, a taxa média de lucro sobre o capital total investido,

e a renda da terra.

vergopouloS(23) também credita a persist~ncia da unidade

familiar à relativa incapacidade - face a grande exploração - em re

ter a renda fundiária e o lucro médio. Para ele, o esmagamento soci

aI da renda e do lucro agricola proscreve as próprias bases da uni-

dade de produção capitalista. O "pricing" dos produtos agricolas

tem, neste caso, sua composição alterada, cobrindo apenas a reposi-

ção dos custos de produção é garantindo a reprodução da familia.

Essa vantagem competitiva a favor da exploração familiar-

orientada para a sobrevivência e reprodução de seus membros - impõe

a empresa capitalista uma condição econômica adicional: ade que ope

re com produtividade sensivelmente maior.

No entanto, as organizações familiares, totalmente inte-

gradas aos mercados capitalistas, tornam esta meta de difícil conse

cuçao, pois podem utilizar a mesma tecnologia que as suas congeneres

capitalistas.

Uma abordagem que reforça a argumentação de Nakano, e con-

comitantemente a amplia, nos é dada por Aidar e Perosa Jr. Nela, os

(23)VERGOPOULOS,K. A Questão Agrária e o Capitalismo.Rio de Janeiro,

Paz e Terra, 1977. p. 159-60.
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autores pinçam elementos que nos dão conta d6s limites para -as em-

presas capitalistas na agricultura dos países industrializados, ede

como e porque existe uma coexistªncia - harmoniosa entre estes

agentes econômicos eas unidades de produção familiares.

I.b) A Contribuição de Aidar e Perosa Jr.

Estudo realizado por Aidar e Perosa Jr. (24) sobre a agro-

pecuária norte-americana, permite-nos recolher argumentos que poss!

bilitam uma análise teórica das tendªncias da agricultura nos paí-

ses onde o capitalismo é menos avançado - entre os quais o Brasil.

Nos E.U.A., país de fortíssima tradição agrícola, com al-.

to grau de incorporação tecnológica, elevada produtividade e alta

capitalização, entre 1935 e 1969 o número de propriedades reduziu-

-se em 2,5 vªzes. Nesse mesmo período, o aumento do tamanho médio

das fazendas foi também de 2,5 vêzes, fato que é revelador do inten

so processo concentracionista vivido por aquele setor.

Como se sabe, o movimento de acumulação e, consecutivamen-

te, de concentração, defronta-se com um sério limite na agricultura,
que é· a extensão e a propriedade privada da solo explorado. Asuspe~

sao desse obstáculo está na condição de uma contínua anexação de no

vas areas a empresa capitalista rural. Ademais, "é preciso que as p~

quenas explorações expropriadas formem umasuperfici~ contínua, para
_ (25)que de sua fusao resulte uma grande empresa" .

Era, portanto, de se esperar que tal processo desembocas-

(24) AIDAR,A.C.K. & PEROSA JR.,R.M. Espaços e Limites da Empresa Ca

pitalista na Agricultura. Revista de Economia POlitica,1(2):p.17-25,

abr. 1981.

(25)KAUTSKY,K.La Cuestion Agraria. p.161.
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se no primado de grandes organizações capitalistas oligopolizadas,

empregando um vasto contingente de mão-de-obra assalariada. Todavia,

o que ocorre é que mesmo assim as unidades de exploração familiar

respondem por 95% do número total de estabelecimentos agricolas no~
te-americanos. 1\ revolução tecnológica, juntalIlen"tecom a extensiva

capitalização do setor agrário, veio reforçar, por meio de máquinas

e equipamentos sofisticados e eficientes, a posição da propriedade

familiar.

The Economist(26)nos revela que, "nos últimos anos, aprO

ximadamente 3/5 das transações fundiárias foram incorporações à prS?

priedades já existentes, predominantemente familiares ... é provável

que a maior ameaça para uma fazenda familiar sejam outras fazendas

familiares". Trata-se, nitidamente, de um processo de seleção natu-

ral, com as propriedades que melhor souberam adaptar-se ao progres-

so técnico,ou mais efiçientemente administradas, nao so mantendo
, - d b d' N'k l't h(27)sua poslçao, mas avançan o so re as emals. 1 o 1 C classifi-

ca as propriedades que se beneficiam deste processo como "adequadas"

e complementa: "se a tecnologia estivesse destruindo o padrãofamili

ar de produção agricola, como ocorreu em outras indústrias produto-

ras de mercadorias, provavelmente nos estariamos testemunhando uma

concentração da produção, terra e outros recursos produtivos num c~

da vez mais reduzido número de grandes organizações agricolas. Não

é o que ocorre. A produção, as te~ras, e outros recursos produtivos

estão se concentrando - mas num numero crescente de médias e grandes

fazendas adequadas, que estão se expandindo rápidamente".

(26) WORLD CHAMPIONS: A Survey of American Farming. The Economist,

05/01/1980. p.12.
(27) NIKOLITCH, R. The Family Operated Farms: Their Compatibility

With Technologica1 Advance. p.542.
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Significativamente, as "family farms" que melhor se adap-

taram ao progresso t~cnico são, em sua imensa maioria '- 5 em cada 6,

segundo The Economist - associadas a cooperativas, que têm nelas a

sua grande força.

Muito embora o intenso ritmo em que as propriedades fami-
liares menos competitivas vªm sendo absorvidas pelas mais "adequadas'~

possa sugerir que aquelas estejam perdendo terreno frente a suas ir-

mãs capitalistas, nao e o que sucede. Não há, nem de longe, um pro-

cesso de proletarização nos moldes clássicos ,na agricultura dos

E.U.A.~ nem tampouco o triunfo inconteste da grande empresa no campo.

Estas, por motivos históricos e geográficos tendem a con-

centrar-se em determinadas regi6es do pais, notadamente no Sul, cuja

tradição baseia-se desde o per iodo colonial na grande propriedade.Já

as exploraç6es familiares têm predominância no Meio-Oeste, onde en-

contraram condiç6es propicias à sua existência.

De acordo com Nikolitch(28), "as fazendas familiares sao

mais numerosas onde a metanização da produção ~ pelo menos tão desen

volvida quanto em qualquer outra parte do pais. Isto indica a sua

compatibilidade com este tipo de avanço tecnológico". E acrpscenta :

"a provisão de insumos, marketing e processamento sao estágios da

produção agricola mais adaptados a uma concentraçã6 de capital, ge-

rência, e trabalho do que alguns cultivos e a criação de animais. C~

mo resultado, essas fazendas tendem a evoluir para tamanhos maiores~

fàzendo com que os padr6es de organização encontrados na indústria

tornem-se prevalecentes"~

(28)NIKOLITCH,R. The Family Operated .•. p.533.
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Isto é particularmente visível no que tange à produção de

vegetais enlatados, frutas cítricas, cana de açúcar, avicultura, e

criação de gado, os principais produtos da Califórnia, Texas, F1óri-

da e alguns outros estados em que a agricultura familiar é menos do-
minElnte.

Os prodtitos qrie possibilitam a integração Vertical entre

produção e comercialização, como é o caso das conservas e do suco de

laranja corige1ado, são por exce1éncia, objetos do interesse da gran-

de empresa capitalista. Visto serem os produtores familiares orienta

dos para a produção, dificilmente visua1izam ou conseguem explorar

tais oportunidades.

o reflorestamento também oferece atrativos ao grande capl

tal, merce dos generosos subsídios vinculados àquela atividade. Para

doxalmente, benefícios fiscais originalmente destinados a auxiliar o

pequeno agricultor, atraem com frequéncia O grande capital à agricul
(29) . d . 1 ~ . dtura. Raup constatou que a tentatlva e estlmu ar o tlplCO pro ~

tor familiar através de vantagens fiscais é prejudicada pelo fato d~

1e raramente ter renda suficiente para que as concessoes sejam signi.

ficativas.

As razoes que explicam o sucesso da empresa capitalista

em alguns setores agrícolas, e o seu virtual banimento de outros

são limpidas e cristalinas: a motivação principal estã relacionada à

menor rentabilidade auferida nas atividades agropastoris, em contra..§.
te com aquela requerida e encontrada nos segmentos oligopolizados da

economia.

Além disso, os obstãculos e dificuldades enfrentadas pelo

(29) RAUP,P.Corporate Farming in the united States. Journa1 of Econo-

mic History, 11.(1):p.283,mar.1973.
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grande capital na agriculturá sao de tal monta, que a constituição e

o desenvolvimento dessas unidades de produção d~-se s6mente em condi

ções especiais, que atendam aos requisitos necessários à sua viabili
zaçao.

Aidar e Perosa Jr. (30) analisaram extensivamente as prin-

cipais barreiras a expansão da grande empresa no agro. A primeira d~

las prende-se ao controle do processo produtivo, isto é, o controle

permitido pela linha de montagem sobre o ritmo e a eficiência do tra

balho, na fábrica, e a razão disto não ocorrer nas lides agropecu~ri

as.

o capitalismo tem sua genese, na pr~tica, com o surgimen-

to da fábrica, tendo em vista as possibilidades de direção e coorde-

naçao que ela oferece. Como observa Marglin(31): "o segredo do êxito

da fábrica, a razão da sua adoção, é que ela ti~ava aos operários o

controle do processo de produção e transferia-o para os capitalistas~

Na ausência de uma tecnologia superior, a disciplina e a vigilância

podiam reduzir os custos".

Como corolário, a liberdade de dispor de seu tempo e rit-

mo de trabalho deixa de existir para o trabalhador fabril.

Este controle é de duvidosa consecuçao na agricultura,

principalmente em função da diferença entre o tempo de produção e de

trabalho. Tempo de produção co~preende o período que medeia do iní-

(30) AIDAR,A.C.K.&PEROSA JR.R.M.Espaços e Limites da Empresa Capita-

lista na Agricultura. REP,l (2):p.26-34,abr.1981.

(31) MARGLIN, S.Origens e Funções do Parcelamento das Tarefas. Revista

de Administração de Empresas, ~(4) :p.14,out./dez.1978.
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cio do processo de produção até o seu final, com a mercadoria pronta
para a venda.

Tempo de trabalho é o prazo no qual há efetiva aplicação

de trabalho, durante o processo produtivo. Estes conceitos são defi-

nidos nos seguintes termos, por Marx(32): o tempo de trabalho é sem-

pre tempo de produção, tempo durante o qual o capital está preso a

esfera de produção. Mas a reciproca não é verdadeira. O tempo duran-

te o qual o capital fica no processo de produção não é necessáriameg

te tempo de trabalho ... A diferença entre tempo de produção e tempo

de trabalho patenteia-se bem nitida na agricultura. Em nossos climas

temperados é anual a colheita do trigo. A redução ou o prolongamento

do tempo de produção ... depende por sua vez dos bons e dos maus anos,

não sendo por isso previsivel nem controlável ...".

2sses intervalos no processo de produção nao criam valor

nem mais-valia, pois não há absorção de trabalho. Donde se infere

que,quanto mais os tempos de produção e trabalho coincidirem, maior

sera a produtividade e a auto-expansão do capital num determinado pe

riodo.

Nesse sentido, a linha de montagem na fábrica concorre ex

pressivamente para reduzir não só o tempo de trabalho na e~aboração

de uma mercadoria, mas também o "excesso" de tempo de produção sobre

o tempo de trabalho.

Na agricultura, a discrepância entre o tempo de produção

e o tempo de trabalho é maior e mais dificil de ser alterada do que

na indústria; o ciclo biológicQ é inerente à agropecuária. Uma vez

(32)MARX,K. O Capital. Livro 2. Rio de Janeiro, Civilização Brasilei

ra, 1980.p.252.
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realizado o plantio e os tratos culturais correspondentes, hã o tem

po de crescimento, onde n~o hã trabalho diretamente aplicado.

Prãticamente, todos os esforços no campo da pesquisa e de

senvolvimento agrícola sâo realizados com o intuito de reduzir a pr~

ponderância do tempo de produç~o sobre o tempo de trabalho. O desem

volvimento de sementes híbridas, a inseminaç~o artificial, sistemas

de irrigaç~o, processos de engorda rãpida, etc., podem ser vistos co

mo tentativas para alcançar este objetivo. Juntamente com a diversi

ficaç~o e a rotaç~o de culturas, decerto minoram, masn~o resolvem o

problema.

Assim, os setores de produç~o identificados por uma rígida

nao concomitância entre tempo d~ produç~o e tempo de trabalho, como

e o caso da agricultura, forçosamente apresentarão uma taxa de lu-

cro mais baixa, em funç~o da ociosidade da m~o-de-obra e do equipa-

mento durante as fases do ciclo bio16gico que presciridem da aplica-

ç~o de trabalho.

Esse determinismo da natureza afeta negativamente a rota-

çao do capital, reduzindo a rentabilidade. visto que a taxa de valo

rizaç~o do capital aplicado em um setor produtivo est~ diretamente

ligada ao seu tempo de rotaç~o, quanto menor for este, maior serã -

ceteris paribus - a taxa de lucro obtida nesse setor.

O retorno mais rãpido do valor capital adiantado sob a for
ma dinheiro, libera esse capital para novos ciclos de valorização.

Neste caso, o produtor capitalista n~o vai precisar de capital novo

para manter o processo produtivo em movimento (se precisar, serã em

volume consideravelmente menor), jã que parte ou todo o capital ini

cialmente adiantado jã completou o seu tempo de rotação.
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Quando o tempo de rotação do capital é mais longo, há ne-

cessidade de adiantamentos sucessivos para saldar compromissos com

os fornecedores, salários, etc., o que implica um maior volume de ca

pital imobilizado na produção durante um per iodo naturalmente mais
prolongado.

Como a agricultura depende diretamente de fatores exoge-

nos (climáticos; biológicos, etc.), o seu tempo de produção nao e
suscetivel de reduções significativas, como na indfistria, tornando-
-a, dessa forma, menos atraente para a empresa capitalista.

Mann e Dickinson(33)glosam essa particularidade: " ~. . . e

sempre do interesse do capi tal reduzir o tempo de produção tanto quan-

to possivel, a fim de acelerar a rotação do capital e aumentar a ta-

xa de lucro ... contudo, há esferas de produção agrico1a onde as res-

trições naturais operam efetivamente para derrogar qualquer redução

importante do tempo de produção. Consequentemente, o capital se afas

tará dessas áreas de produção precisamente porque o tempo de rotação,

como o de produção, é relativamente fixo".

o progresso técnico tem eficácia limitada sobre essas va-

riáveis, pois a mecanização intensiva só consegue reduzir o tempo de

trabalho aplicado na atividade, deixando o tempo de produção pratica

mente inalterado. Os avanços no campo da quimica e da biologia, com

a engenharia genética, têm apresentado melhores resultados.

Uma das mais notáveis contribuições da tecnologia sao as

transformações operadas na produção de ovos e frangos de cOrte, com

(33) MANN, Susan A. & DICKINSON, James M. Obstac1es to The Develop

ment of a Capitalist Agricu1ture. The Journa1 of Peasant Studies, ~

(4) : p. 474, juL, 1978.
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a criação de novas linhagens mais produtivas e mais precoces, e onde

o processo de produção é quase contínuo, com o trabalho sendo cons-

tantemente aplicado e absorvido.

Vem daí a explicação para o amplo desenvolvimento de orga-

nizações capitalistas nesse segmento específico.

Por outro lado, os fatores naturais já mencionados ainda

constituem formidável barreira à redução dos tempos de produção e de

rotação na maior parte do setor agropecuário.

~ nesse plano - évitado pela empresa capitalista - que vi-

ceja e floresce a "family farm". Um dos principais entraves ex6genos

que interferem na redução do tempo de produção é o clima, cujo com-

portamento irá condicionar a duração do período de cultivo, o maior

ou menor desenvolvimento da planta e sua produtividade. Torna-se im-

possível, assim, planejar precisamente a produção desejada, o que

nao ocorre com a fábrica, imune aos azares do tempo.

A tecnologia pode compensar um regime pluvial escasso por

meio da irrigação, porém os demais fenômenos meteorol6gicos, como

geadas, chuvas de granizo, trombas d'água, etc. não sao passíveis de

controle pelo homem. Superpondo-se a isso, estão as lavouras e as

pastagens sujeitas ao ataque de um alentado contingente de insetos

e pragas, cujo controle químico além de oneroso, tem implicações eco

16gicas e ambientais.

Sendo um dos pressupostos do capitalismo a perfeita corre-

lação entre o risco de uma atividade e o seu lucro esperado, a quase

total vulnerabilidade da agricultura aos caprichos climáticos deve-

ria situá~la como uma atividade das mais rentáveis.
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Porém tal premissa, desconcertantemente, a agricultura a

subverte. Atividade de risco corno nenhuma outra, sua lucratividade -

muito aquém daquela exigida pelos detentores de capital para assumir

os riscos do negócio - os mantém afastados.

Colabora para aumentar o risco o problema da perecibilida

de de um considerável número de produtos agrícolas, os quais se não fo

rem consumidos ou industrializados dentro de um certo prazo, deteriQ

ram-se e perdem valor. Em decorr~ncia disso, o seu transpor~e exige

acondicionamentos e cuidados especiais, acarretando custos adiciona-

is à produção capitalista.

"Durante o tempo de circulação o capital, na forma de ca-

pital-dinheiro, ou capital-mercadoria, não gera valor nem mais-valia.

No entanto, o trabalho investido nos processos de circulação e reali

zação, embora nao crie valor, é necessário à conversão de urna forma
de valor em outra (capital-mercadoria em capital-dinheiro) .A par dis-

so, as despesas de circulação devem ser pagas pelo capitalista; con-

sequentemente, o processo de circulação incorre em custos inevitáve-
,- - '1'" (34)lS a produçao caplta lsta .

Nesse contexto, a degradação a que estão sujeitos os pro-

dutos agrícolas estabelece, de maneira absoluta, limites ao circuito

do capital-mercadoria.

Disto extrai-se urna ilação: quanto mais perecível for urna

mercadoria (e mais restrito, portanto, seu tempo em circulação), me-

nor sera a probabilidade dela ser objeto da produção capitalista.

Mann e Dickinsod35) não tem dúvidas disto, afirmando que muito embo-

(34)MANN,Susan & DICKINSON,James M. Obstacles ... p.475.

(35)--·. & ---------. Obstacles ... p.476.
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ra melhoramentos em transporte, refrigeração, etc., têm reduzido

grandemente tais riscos, não só a capitalização dessas esferas tem

que aguardar esses avanços tecnológicos, mas também mesmo com tais

progressos, produtos altamente pereciveis ainda podem constituir um

jogo arriscado para o capital.

Por outro lado, o tempo de produção relativamente longo de

produtos mais duráveis (grãos, principalmente) exige grandes investi

mentos em armazenagem, porquanto há a necessidade de estocar as sa-

fras para suprir todo o per iodo em que a nova produção ainda nao

substituiu a anterior. Naturalmente, essas despesas não agregam va-

lor à mercadoria que está sendo guardada, antes consistindo mais um

gravame ao lucro do produtor.

Um outro obstáculo vinculado ao controle do processo pro-

dutivo é representado pela dispersão espacial do trabalho. A linha

de montagem e o controle de qualidade que caracterizam o processo in

dustrial estão ausentes na agricultura, o que inviabiliza, na práti-

ca, o controle e supervisão da velocidade, eficiênçia e disciplina

de operações fundamentais como o preparo" do solo, plantio, tratos cul

turais e colheita.

(36) "Aidar e Perosa Jr. referem-se a esta questão como sen

do de dificil equação; alguns setores lograram sucesso na redução da

dispersão espacial e na obtenção de uma maior rotatividade, através

do estabelecimento de uma linha de montagem (confinamento de gado,

avicultura de corte e produção de ovos), porém em outros uma supervi

são eficaz do trabalho, se fosse possivel, configurar-se-ia anti-eco

n6mica. Fica novamente comprometido, assim, o êxito da grande explo-

ração capitalista em ponderáveis setores rurais, visto ser o contro-

(36)AIDAR,A.C.K. & PEROSA JR.,R.M. Espaços e Limites ... p.28.
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le do processo de produção dificultado pela própria natureza da ati-
vidade.

Nikolitch(37) , a seu turno, também aponta que a natureza

biológica e a dispersão espacial exercem influéncia considerável na

organização da produção agropastoril, tornando uma grande concentra-

ção de capital, gerência e trabalho no campo mais difícil que em ou-

tros setores da economia, apesar dos avanços tecnológicos.

Por sua vez, a "family farm" nao se ressente desse fato,

pois o trabalho familiar prescinde de supervisão, regido que é pela

auto-motivação e determinação de produzir o mais eficientemente pos-

sível.

A discrepância entre tempo de trabalho e tempo de produ-

çao atinge de maneira mais branda a propriedade familiar. Como nao

existe um assalariamento formalmente estabelecido, não há própriame~

te despesas com folha de pagamentos, pois o dinheiro não sai do âmbi

to da familia, isto é, não é efetivamente desembolsado. Ademais, as

retiradas, numa emergência podem reduzir-se ao mínimo indispensável

à sobrevivência da familia, coisa que os empregados de uma fazenda

capitalista dificilmente se disporiam a aceitar.

Esta flexibilidade, aliada à maior eficiência e motivação

do trabalhador familiar, conferem a essas unidades inegáveis vanta-

gens competitivas sobre suas similares capitalistas.

h ,(38) d' 't'T e Econom1st atesta, no que 1Z respe1 o a eficiên-

cia, que as médias propriedades familiares estão melhor colocadas

(37)NIKOLITCH,R.The Family Operated ... p. 544.

(38)WORLD CHAMPIONS: A Survey ofAmerican Farming. The Economist,

05/01/1980. p. 12.
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que as pequenas e grandes unidades. são mais eficientes porque além

de um alto índice de tecnificação, possuem também uma força de traba

lho fortemente estimulada pela expectativa de lucro, o que não ocor-

re com a mão-de-obra assalariada da grande empresa capitalista, com-

preensivelmente menos motivada. Já as pequenas explorações de subsi~

tência são incapazes de realizar os investimentos que a corrida tec-

nológica requer.

Um aspecto relevante é que a nao disponibilidade de subsí

dios, bem como a inexistência de perspectivas de controle do processo

produtivo levam a grande empresa a concentrar-se em atividades que

permitem-lhe fixar seus preços no mercado. Aidar e Perosa Jr. (39) no

tam que "assim, os custos aumentados pela ociosidade do capital ou

pelas dificuldades de supervisão do trabalho podem ser repassados por

meio de preços oligopólicos, elevando sua margem e, consequentemente,

no caso, sua taxa de lucro. A empresa baseada na mão-de-obra assala-

riada, que não conta com subsídios, não detém o controle do processo

produtivo e não mantém uma privilegiada posição oligopólica na comer

cialização, tenderá a apresentar taxas de lucro mais baixas e, por-

tanto, a buscar outros setores onde empregar seu capital".

Conforme anteriormente observado, a integração vertical

propicia economias de escala inexistentes na produção agrícola e um

controle adequado do processo de trabalho, enquanto o alto investi-

mento requerido age como barreira natural à entrada de novas empresas

no mercado. Isso favorece a organização de oligopólios e controle na

comercialização, o que garante a rentabilidade média exigida pela em

presa capitalista.

Citando como exemplos clássicos da utilização da integra-

çao vertical - e de controle do processo de comercialização - os ca-

sos de cana e da laranja, que têm características assemelhadas nos

(39)AIDAR,A.C.K. & PEROSA JR.,R.M. Espaços e Limites ... p. 31.
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E.O.A. e no Brasil, estes autores afirmam:"Al~m de usufruir da sua

condição de oligopólio, uma empresa verticalmente integrada tem se

us custos unitários reduzidos, principalmente pela eliminação de

de uma ou mais etapas de comercialização e pelo barateamento do

custo de transporte. Finalmente, a empresa integrada verticalmente

pode, dependendo da sua dimensão relativa, tornar-se integrante de

um oligopsônio, auferindo então maiores vantagens por deter a capa

cidade de fixar preços de compra para a ma t.êr í.a - prima que uti-
I' "(40)lza .

No caso dos produtores que apenas fornecem às indústria&

nao detendo o controle do processo produtivo e o de comercialização,

verifica-se que o grande capital ~ pre40minante nas culturas de la

ranja e cana.

A explicação desta preferência encontra-se num peculiar

esquema de comercialização por quotas, que garante a colocação da

produção no mercado para a grande empresa, e ao poder de barganha

conferido a estes produtores por suas associações de classe, as qua

is negociam em melhores condições com o oligopsônio. Al~m disso, ~

mais vantajoso para a agroindústria - do ponto de vista de seus

custos operacionais - trabalhar com um reduzido número de grandes

fornecedores, do que fazê-lo com uma plêiade de pequenos agriculto
res.

Com isso, as grandes plantações beneficiam-se do repasse

de ~arte dos preços oligopólicos praticados pelas indústrias. Não

obstante, nos últimos anos a cana deixou de ser um bom negócio no

Brasil, apresentando queda real de preço, o que se traduziu numa

acentuada retração na participação do fornecedor autônomo, no total

processado pelas usinas.

(40)AIDAR, A.C.K. & PEROSA JR.,R.M. Espaços e Limites ... p.31.



45

Com relação à produção de cereais e mercadorias perecíve-

is na agricultura ianque, a participação da grande empresa é absol~

tamente minoritária; além dos problemas de circulação já menciona-

dos, inexistem, ai, as condições de controle do processo produtivo e

de comercialização ...

Como vimos, a lei da oferta e da demanda é vigorosamente

atuante na ponta da comercialização, enquanto que quando da aquisi-

ção de insumos e demais fatores de produção, os agropecuaristas se vêm

às voltas com setores amplamente oligopolizados. A pulverização do

consumo, a não segmentação do mercado (exceto entre mercado interno/ex

terno) enfraquecem o poder de barganha destes produtores, e fazem com

que os fabricantes de insumos tenham condições de impor seus preços.

o mesmo ocorre quando da venda da produção agrícola, já

que a perecibilidade de algumas mercadorias acarreta condições extr~

mamente desfavoráveis à comercialização destes produtos. Mais uma vez

é sacrificada a rentabilidade, que dessa forma nao pode. mesmo aprom!

xar-se daquela requerida pela empresa capitalista.

Integrando o rol de fatores que permitem ao grande capital

condições de permanência na agricultura, existe um, de caráter pouco

comum e aleatório, relacionado ao grau de fertilidade da terra. Na

excepcional situação de possuidora de um solo privilegiado, se com-

parado à média, uma determinada empresa pode desfrutar de custos de

produção substancialmente menores, o que lhe permite remunerar ade-

quadamente o capital aplicado.

Esta, entretanto, e uma ocorrência fortuita, da qual podem

se beneficiar tanto as fazendas capitalistas, quanto as familiares.

Já os subsídios creditícios e/ou fiscais, dependendo do valor, têm o

condão de tornar atraentes para o capital setores e atividades que,
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na sua ausência, seriam de marginal interesse. A isto creditamos o

florescimento da empresa capitalista na agropecuária brasileira, no

período abrangido por nosso estudo.

Grosso modo, portanto, a grande empresa tende a afastar-

-se de um considerável número de setores agrícolas, em função da ta

xa de lucro exigida, impossível de obter-se com essas atividades.

A organização familiar, por sua vez, atua nesses mesmos

segmentos como uma unidade econômica viável, acumulando e incorporan

do meios de produção sem simultãneamente criar relaçôes sociais de

produção antagônicas, típicas da polarização entre capital e'trabalho.

Cabe aí uma questão: até quando? A resposta não é simples;

as famílias permanecem na agricultura, auferindo uma rentabilidade

inferior a de outros setores econômicos por vários motivos - já co-

mentados neste trabalho - que vão desde a questão da não realização

da renda, até razões de foro pessoal e subjetivo, ligadas à autode-

terminação do produtor familiar.

f - .' '1 . . d (41) tCom re erenCla a esta u tlma, Frle mann sus enta que

mui tas vezes a alternativa seria simplesmente a alienação de sua for

ça de trabalho, o que leva estes produtores a manter sua independe~

cia a todo custo, recusando-se engrossar as fileiras dos trabalhado

res sem-terra.

Quanto ao futuro da empresa capitalista, Mann e Dickinson

(42), professam: "enquanto houverem restrições naturais e objetivas ...

(41)FRIEDMANN,H. World Market, State and Family Farm: Social Bases

of Household Production in the Era of Wage Labor. Comparative Studi

es in Society and History, ~(4): p.563, out.1978.

(42)MANN,Susan A. & DICKINSON,James M. Obstacles ... p. 478.
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o capitalismo considerará tais áreas de produção como sendo de alto

custo e alto risco. Quando as condiç5es de produção forem suficien-

temente alteradas pelos avanços da ciência, tecnologia, etc ... nao

há razão para acreditar que o capitalismo não se movimentará e as

conquistará, como já fêz no setor da indústria própriamentedita. Já

podemos ver isso ocorrendo nas áreas de processamento de alimentos

e distribuição, as quais, tendo se tornado provincias do capitalis-

mo, não apenas exibem as características de indústrias modernas,mas
também vêm progressivamente dominando as esferas ... de produção agrí

cola imediata".

Em outras palavras, a razao pela qual a produção familiar

continua a coexistir na agricultura juntamente com o modo de produ-

ção capitalista, encontra-se na própria lógica e na natureza do ca-

pitalismo.

Analisaremos, a seguir, a influência da organização histó

rica da economia agrícola, bem como da estrutura fundiária, sobre o

tipo de exploração agrária adotada no Brasil.

I.c) Formação Histórica da Agricultura Brasileira.
Em meados do s~culo XVI, tendo em vista a cresc~nte amea-

ça que as invasões francesas representavam às suas possesões ultra-

marinas, o rei de Portugal resolveu proteger as terras brasileiras

promovendo sua ocupação efetiva, atrav~s da colonização e do povoa-

mento.

Divididos em capitanias, vastos trechos da costa foram

doados a titulares que gozariam de imensas regalias e poderes sobe-

ranos, inclusive o de distribuir terras. Os colonos, recrutados por

estes donatários a duras penas, exigiram e foram prodigalizados com

enormes áreas de terra.
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As condiç5es clim&ticas encontradas no litoral propicia~

vam o plantio da cana-de-açficar, cultura que somente se prestava,

econômicamente, a grandes plantaç5es. O desbravamento e a prepara-

ção do terreno não prescindiam do concurso de muitos braços, tarefa

custosa e não factível para pequenos proprietãrios isolados.

Isto posto, a plantação, a colheita e o transporte da ca-

na até os engenhos, só se tornavam compensadores quando envolviam

grandes volumes. Sob tais condiç5es, o pequeno produtor ficava bani

do dessa atividade.

são estas peculiaridades, acima de tudo, que determinarão

o tipo de exploração agrícola verificada na maior parte do Brasil :

a grande propriedade.

"A grande propriedade ser& acompanhada no Brasil pela mo-

noculturai os dois elementos são correlatos e derivam das mesmas

causas. A agricultura tropical tem por objetivo finico ~ produção de

certos gêneros de grande valor comercial e por isso altamente lucr~

tivos. Não é com outro fim que se enceta, e não fossem tais as per.§.

pectivas, certamente não seria tentada ou logo pereceria" (43).

O clima tem um papel fundamental na discriminação' dos ti-

pos agr&riosi neste particular, o norte dos E.U.A. e o sul do Brasil

se assemelham, com a predominãncia da pequena exploração de nature-

za familiar. Por outro lado, na planície fimida e quente cortada pe-

lo rio Mississipi, estabeleceram-se as grandes "plantations" mono-

culturais.

(43)PRADO JR.,C. História Econômica do Brasil. 15a. Ed., são Paulo,

Brasiliense, 1972. p. 34.
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Prado Jr. (44) acrescenta: "a influ~ncia dos fatores natu-

rais e tão sensivel ... que ela acaba se impondo mesmo quando o obje-

tivo inicial e deliberado ... é outro. Assim, na Geórgia e Caroli-

na ..~ a intenção dos organizadores da colonização foi constituir um

regime de pequenas propriedades de ãrea proporcional ã capacidade de

trabalho próprio de cada lavrador; e com este critério iniciou-se a

colonização e a distribuição das terras. Mas frustou-se tal objetivo,

e o plano inicial fracassou, instituindo-se em lugar dele o tipo ge-

ral das colônias tropicais".

É inelutãvel, portanto, que todos os esforços sejam cana-

lizados para aquela produção; mesmo porque o sistema da grande pro-

priedade trabalhada por mão-de-obra inferior, como é a regra nos tróp!

cos, e sera o caso no Brasil, não pode ser empregada numa exploração

diversificada e de alto nivel técnico. Aliãs, com raras exceçoes, o

proprietãrio fundiãrio no Brasil foi também o dirigente do processo

produtivo.

Aonde a grande propriedade foi institucionalizada pela

estrutura fundiãria, encontraremos limites mais elãsticos para a pr~

sença atual da grande empresa no agro. No inicio, como vimos, a lógi

ca da ocupaçao sancionou o aparecimento da grande exploração, exclu-

sivamente voltada para a produção em grande escala

inexistentes no Velho Mundo.

de me.rcadorias

Até meados do seco XIX, a terra era de acesso relativamen

te livre no Brasil, visto que existia em abundância como um bem natu

ralo Não obstante, dado o desenvolvimento das forças produtivas na

colônia, a propriedade de escravos e de outros meios de produção era

condição "sine qua non" para se usufruir da posse da terra.

(44)PRADO JR.,C. História Econômica ... p.34.



50

Entretanto, existia uma fronteira agrícola em movimento, com

terras devolutas, o que ensejava a algum "homem livre" se estabale-

cer por conta própria. Visando coibir essa possibilidade, o monopo-

lio de fato da terra foi criado pela Lei de Terras de 1850, que vai

vedar, na prática, o acesso à terra aos que já não eram detentores

de grandes glebas.

Ao fornecer o aparelho jurídico necessário para que se p~

desse obrigar a mão-de-obra livre a vender sua força de trabalho,

ela, nas palavras de Graziano da Silva (45),... "sacramentou a noçao

da propriedade privada adequada ao capitalismo, à medida que so per-

mitiria o acesso à terra através dos mecanismos de compra e venda.

Com isso, tornou-se possível importar colonos para trabalhar nas fa-

zendas de café, sem correr o risco de transformar a colônia de expIo

ração em colônia de povoamento. Ou seja, sem haver sequer a pos sí.b í Lj,

dade formal de, ao invés de constituir um mercado de trabalho de ho-

mens livres, promover-se um processo de colonização do país em pequ~

nas propriedades".

Com o ciclo do café substituindo o da cana, essas caracte

rísticas manter-se-ão mais ou menos constantes até a crise de 29,

quando o poder político e econômico da oligarquia rural sofre um du-

do golpe. Mais de um"barãodo café"teve de desmembrar suas terras p~

ra fazer face às dificuldades trazida pelo declínio dos preços dessa

"commoditie". Apesar disso, a estrutura fundiária ainda permaneceu

bastante concentrada.

Aidar e Perosa Jr. (46) atribuem a relação entre a grande

propriedade rural, advinda do período colonial e a presença da grande

empresa capitalista atual a duas razoes principais: O preço

(45)SILVA,J.F.Graziano da, Progresso Técnico ... p.58.
(46)AIDAR,A.C.K. & PEROSA JR.,R.M. Espaços e Limites ... p.35-6.
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da terra é relativamente mais baixo nas regiões onde a estrutura fun

diária e mais concentrada, o que facilita a expansao do grande capi-

tal na agricultura. Isto deve-se ao fato de ser a renda da terra mais

baixa nesses locais, do que naqueles em que a estrutura agrária e ma

is pulverizada. 2ª) Expressiva parcela dos capitalistas rurais de ho

je é constituída pelos descendentes dos antigos grandes fazendeiros;

ao passarem a administrar empresarialmente suas propriedades, estão

livres de fazer pesadas imobilizações de capital com a compra da ter

ra. Isto representa um considerável desafogo para seus recursos fi-

nanceiros, o que lhes permite empregá-los integralmente em suas ex-
plorações.

Estes autores apontam, também, o predomínio do capital co

mercial na economia cafeeira - voltada para a exportação - como um

dos fatores que ajudam a explicar a permanência do grande proprietá-

rio.

Com efeito, o tipo de contabilidade utilizada à epoca, ba

seada no uso de livros-caixa e de contas correntes passava ao largo

de um sistema mais analítico, que abrangesse os custos de produção.

Nisto são corroborados por Martins (47) que conclui: "Dificilmente se

pode encontrar referências a uma contabilidade de custos nas fazen

das dessa época. Isso básicamente indica que a racionalidade do cap!

tal personificada pelo fazendeiro esgotava-se no nível da circulação

das mercadorias".

o movimento contábil resumia-se aos embolsos e desembol-

sos de caixa, sendo que um saldo positivo indicava o sucesso do empr~

endimento, e vice-versa. Nesse sentido, a obtenção de um fluxo de cai-

xa favorável era facilitada pelo baixo custo da mão-de-obra - caso

(47)MARTINS,J.S. O Cativeiro da Terra. são Paulo, Ciências Humanas,
1979. p.13.
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dos imigrantes, virtualmente auto-suficientes -e do baixo grau de tec

nificaçâo das fazendas, o que prevenia grandes inversões em ativos

permanentes.

A Aidar e Perosa Jr. (48) nao escapou um outro fator que
concorre, a nosso ver, decisivamente, para reforçar a concentra

ção da estrutura fundiária. Trata-se do acendrado apego a terra ma-

nifestado pelos ruralistas, que nela vêm um bem de familia a ser

transmitido às próximas gerações, o qual lhes faculta desfrutar de

apreciável prestígio e poder político.

Mesmo cientes de que poderiam auferir taxas de lucro mais

altas em outros setores, não abrem mão de seu patrimônio em qual-

quer hipótese; isto é, desde que este lhes permita usufruir de um

padrão de vida considerado aceitável. Satisfeitos com essa "subsis-

tência de luxo", os fazendeiros abandonam de bom grado a racionali-

dade capitalista que os faria perseguir a melhor aplicação para o

seu capital, esforçando-se por manter e, se possível, ampliar suas

terras e seus rebanhos. Via de regra, o conceito de custo de oportu

nidade e solenemente ignorado, urna vez obtida a renda mínima que ga

ranta o padrão de consumo desejado.

Estes, e os outros fatores mencionados constituem impor-

tantes características, inerentes à formação histórica da agropecu~

ria brasileira. Explicam a facilidade para o estabelecimento da gran

de empresa proporcionada pela estrutura fundiária, e as variáveis,

objetivas ou não, que contribuem para manter o grande senhor de ter

ras de posse de seus domínios.

Tal primazia, reforçada pela tradição comercial da ativi-

dade agropastoril e o nível de "subsistência de luxo" considerado

(48)AIDAR,A.C.K. & PEROSA JR., R.M. Espaços e Limites ... p.37.
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satisfatório, dá origem a concentração agrária no Brasil. Ela per-

siste atrav~s dos tempos, e se intensifica em anos recentes.

É indubitável que a imensa massa de subsídios creditícios

colocada à disposição dos proprietários rurais a partir de 1967, t~

ve o condão de inflar - artificialmente - a rentabilidade da agrop~

cuária, e com isso, elevar o preço da terra a níveis irreais ( ao

longo do tempo).

Ademais, a política de incentivos fiscais, idealizada co-

mo instrumento de transferência de capitais da indústria para a

agricultura, acabou se transformando em um poderoso mecanismo de

fortalecimento do latifúndio, pois favoreceu a aquisição de vastas

áreas por parte de grandes grupos industriais e financeiros.

Como seria de se esperar, os investimentos realizados nes

sas glebas privilegiaram a agricultura extrativista e a pecuária e~

tensiva, que nada mais são do que formas disfarçadas de utilização

da terra como reserva de valor.

Com a suspensao dos subsídios creditícios, os juros dos

financiamento agrícolas - ainda que em níveis inferiores aos cobra-

dos aos outros setores da economia - passaram a onerar pesadamente

os custos de produção. Declarou-se a epoca, que a contrapartida da

elevação dos juros seria o aumento da oferta do cr~dito rural, que

se tornaria acessível a todos os produtores, e no volume que fosse

necessário. No entanto, isto não ocorreu.

Levantamento realizado pela Organização das Cooperativas

do Estado do Paraná (OCEPAR) (49), revela que de janeiro/80 a ~ezem-

(49)BETING,J. Notas Econômicas. Folha de são Paulo, 28/07/1985.



54

bro/84 a massa de crédito disponível à agricultura perdeu posição
relativa no volume global de crédito absorvido pela economia. Em

1980, a agropecuária recebia 12,9% do crédito total, percentual pr~

gressivamente reduzido até atingir 6,6% em 1984. De acordo com o
Banco Central, o volume total dos financiamentos ao setor privado

elevou-se de 21,7% do PIB em 1980, para 40% em 1984r a posição do
setor industrial subiu de 6,1% para 9,6%, o setor comercial passou
de 1,4% para 1,7%, e os serviços em geral de 1,5% para 4,4% do PIB.
Sintomáticamente, o setor agrícola recuou de 2,7% para 2,3.%. O volu
me de crédito da economia aumentou 65% (em OTN's) entre 1980 e 1984r
no mesmo periodo o financiamento agricbla baixou 18%.

O resultado desta distorção é a queda da participação do

crédito no produto agricola, e uma brutal elevação das despesas nao

-operacionais da agropecuária.

Estudo efetuado pelo Instituto de Economia Agricola, da

Secretaria de Agricu1tura do Estado de são Paulo, indica que as des

pesas financeiras da safra 85/86 representaram de 31% a 52% do cus-

teio dos principais produtbs de consumo interno.

Bastante ilustrativa é a situação da agricultura america-

na até recentemente; a elevação do custo do crédito interno a par-

tir de 1979 aumentou perigosamente o grau de endividamento dos pro-

dutores, o que levou a um grande nfimero de insolvªncias. Comoresul

tado, os preços das terras caíram 19% e os negócios no setor de ma-

quinas e equipamentos diminuiram 50% entre 1979 e 1985. ~

No Brasil, nao foi outro ·motivo senao o risco de inadim-

plªncia,que animou movimentos de protesto de sojicultores, e que

levaram o governo a decretar uma moratória de 3 anos para as dividas

bancárias vincendas em 1985. Isto nos leva a crer que esta revira-
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volta nas condições institucionais sera a grande respons§vel, j§ na

próxima década, por uma ampla modificação no perfil do estamento ru-

ral brasileiro. A violenta redução da rentabilidade do setor com a

retirada dos subsídios financeiros e, futuramente, dos fiscais, deve

r§ provocar um refluxo das unidades capitalistas, em favor de suas

congêneres familiares.

o estudo de casos que complementa este trabalho se apre-

senta como um esforço para examinar um segmento específico da comple

xa e heterogênea agricultura brasileira, objetivando analisar a impor

tância dos subsídios para o desempenho econômico-financeiro das pro-

priedades estudadas, e tendo como ferramenta 1 analitico as referênci

as teóricas contidas nesta síntese.



CAPITULO 11
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ANÁLISE DOS CASOS
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II.a) Apresentação das Propriedades Escolhidas

As cinco empresas rurais que foram objeto de estudo estão

localizadas na região de são José do Rio Pardo, S.P. - onde é muito

significativa a presença da produção capitalista - em terras de mé-

dia fertilidade, possuindo áreas que variam de 249 ha. a 1.039 ha.

A preferªncia por propriedades situadas no estado de são

Paulo deve-se ao fato de ser a agricultura paulista a mais moderna

do país, onde o modo de produção capitalista é mais avançado, com

extensiva adoção de tecnologia e métodos de administração em moldes

empresariais. Desse modo, os resultados obtidos podem ser facilmen-

te extrapolados para as demais regiões brasileiras.

Os dados utilizados foram levantados junto ao Instituto de

Economia Agrícola, da Secretaria de Agricultura do Estado de são

Paulo e nas próprias fazendas, através de pesquisa "in loco" e en-

trevistas com os proprietários.

A excelªncia técnica das unidades estudadas é atestada p~

la alta produtividade alcançada, muito superior à média do estado,

no período analisado.

Essas empresas estão constituidas sob a forma de pessoa

física, e para facilidade de nominação iremos usar a sigla SJ, se-

guida de um número de I a 5, que variará de acordo com o tamanho da

propriedade. são elas:

SJ - 1; área: 249, 26 ha; principais produtos: café, leite, milho

e cebola.

- SJ - 2; area: 469, 68 ha; principais produtos: café, leite e avi-

cultura de corte.

- SJ - 3; área: 496, 10 ha; principais produtos: café, leite, milho

e avicultura de corte.
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- SJ --i i area: 661, 37 hai principais produtos: café e leite.

SJ - 5i area: 1.038,80 hai principais produtos: café, leite, mi

lho, avicultura de corte e equinocultura (criação de Mangalarga).

II.b) Metodologia Utilizada

Serão analisados em detalhes 15 anos da contabilidade das

fazendas, compreendendo o período que vai de 1970 a 1984. A lucrati

vidade anual é aferida e posteriormente são retirados dos registros

contábeis os subsídios creditícios e fiscais, para que a rentabili-

dade seja avaliada na ausência dos mesmos.

Utilizaremos o princípio financeiro básico de que a ativi

dade somente é atraente se o retorno obtido for superior ao rendi-

mento (custo de oportunidade) esperado caso a propriedade fosse ne-

gociada e o dinheiro aplicado no mercado financeiro.

o conceito de rentabilidade será utilizado para se evitar

a polêmica sobre o conceito de taxa de lucro na agricultura, separa

do conceito de renda da terra. Desse modo, o lucro anual depois do

Imposto de Renda é dividido pelo valor de mercado da terra nua, ob-

tido junto ao Instituto de Economia Agrícola. Como a terra valorizou

mais que a inflação, a rentabilidade fornecida por este método é r~

alo Não agregaremos o valor das benfeitorias, nem o de qualquer ou-

tro ativo, tal como culturas perenes,plantéis, etc., a fim de equi

parar o valor patrimonial das propriedades, o qual variará somente

em função de sua área. Afinal, a terra é o capital principal de uma

propriedade agrícola.

A confiabilidade das informações é garantida pela inexis-

tência de caixas paralelos e a disponibilidade dos contratos de fi-

nanciamento rurais para todo o período.
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A eliminação dos subsídios creditícios sera feita da se-

guinte maneira: as despesas financeiras são divididas pelas taxas

anuais m~dias de juros que constam dos contratos de financiamento,

obtendo-se assim o valor do principal. Em seguida, a taxa anual de

inflação (IGP-DI) ~ multiplicada por ele, chegando-se ao valor dos

juros incidentes sobre a dívida, na ausência dos subsídios. Usaremos

somente a taxa de inflação,.e nao o custo de oportunidade do capi-

tal, ou a taxa.de juro~ de mercado para o período, pois num índice

de inflação está implícita a id~ia de manutenção do poder de compra

de determinado fluxo monetário, e, para os objetivos propostos, a

magnitude do subsídio agrícola em relação aos outros setores da eco-

nomia ~ de marginal importância. Acresce que os efeitos sobre a ren-

tabilidade ajustada, caso fossem utilizados os juros fortemente posi

tivos do mercado, seriam ainda mais sombrios.

Para suprimir as vantagens fiscais, ao inv~s da C~dula G,

que oferece à tributação 10% do lucro líquido do exercício, aplicare

mos a alíquota do I.R. normal das outras atividades, o~ seja, 30% p~

ra o período 70/78 e 35% de 79 em diante (exceto quando da análise

da rentabilidade antes da retirada dos subsídios, onde para efeito

de tributação da pessoa física, serão considerados os rendimentos da
Cédula G, sem quaisquer deduções).

Os dados coligidos serao agrupados e apresentados sob a

forma de demonstrativos (tabelas), para facilitar a comparação e lei

tura. As conclusões obtidas serão formuladas e discutidas quando da

análise do desempenho das empresas, individual e coletivamente.
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II.c) Apresentação dos Dados e Conclusões

SJ - 1

Com uma ãrea de 249 hectares, a SJ-1 tem como atividades

principais a produção de caf~ (85.000 p~s em produção) e cebola (24

hectares) .

o planteI leiteiro conta com cerca de 12O cabeças, e a cul

tura de milho ~ formada por 36 ha. para comercialização e da 12 ha.

para silagem. Rã ainda 21.000 p~s de ~af~ em formação, e pequenas

ãreas de arroz e feijão, com meeiros.

o proprietário reside em são Paulo, onde exerce outras a-

tividades. Não obstante, sua administração ~ conduzida por ele pró-

prio, que se mant~m a par da situação atrav~s de viagens semanais,e

de um capataz de sua confiança.

A mão-de-obra ã constituída por diaristas, mensalistas

(meeiros, colonos e parceiros) e, eventualmente, trabalhadores vo-

lantes. O nível de mecanização pode ser considerado bom, com 5 tra-

tores com implementos, em operação.

A Tabela 1 mostra em que proporçao a terra se valorizou

frente a inflação, ao longo do tempo. Mesmo com a notória subestima

çao dos índices de inflação do período, a evolução histórica do pr~
ço da terra e tão vigorosa que supera: em muito a corrosao real da

moeda; no período abarcado pelo estudo, o ganho real ~ de 190%, o

que praticamente triplica o valor desse patrimônio. Terra, como se

comprova, .~ excelente proteção e um seguro porto em economias infla

cionárias. Esta tabela sera a mesma em todos os casos, razao pela

qual nos absteremos de comentã-Ia nas anãlises posteriores.

Muito embora a produção agropecuária seja normalmente ca-

racterizada por fortes oscilações, a eficiªncia da SJ-1 ~ comprova-
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da pela produtividade obtida nas várias atividades durante o período

considerado, bastante superior à média do estado de são Paulo. (Qua-

dro 2):

QUADRO 2

A B C
PRODUTOS

SJ-1 M~DIA DE SP VARIAÇÃO % (A/B)

Café 1.156 Kg/ha 530 Kg/ha + 118

Leite 1.725 l/vaca 519 l/vaca + 232

Milho 3.100 Kg/ha 2.137 Kg/ha + 45

Cebola 18.006 Kg/ha 13.561 Kg/ha + 33

Fonte: Colunas A e B: Instituto de Economia Agrícola.

A Tabela 2 revela que em sete exercícios houve lucro, e

nos outros oito, prejuízo. Em pelo menos três anos os resultados fo-

ram excelentes, sendo que o de 1973 atingiu uma marca excepcional,um

récorde absoluto entre todas as propriedades estudadas. Isto se deve

à altíssima produtividade da lavoura de café; obtida naquele ano

(2.604 Kg/ha). Nos seguintes em lucratividade (75 e 71), o ótimo de-

sempenho é fruto da comercialização do café a bons preços, e da ele-

vada produtividade da cebola. O milho contribuiu apresentando um bom

lucro, e o leite, se não teve uma atuação das mais brilhantes, nao

comprometeu o resultado final.

Apesar das violentas oscilações,típicas da atividade agro

pecuária, a rentabilidade média alcançada no período 1970-84, situou

-se em torno de 15% (linha 8) e pode ser considerada bastante satis-

fatória, levando-se em conta que um retorno real de 12% no mercado

financeiro é apontado como bom. Vale lembrar, que este retorno é so-

bre um patrimônio que valorizou-se muito acima da inflação. Comoilu~

tração, caso a terra houvesse sido corrigida apenas segundo o IGP-DI

do período, a rentabilidade sobre o patrimônio atingiria a excepcio-
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nal m~dia de 50% (linha 10).

Um dos responsáveis por esta performance é o subsídio fis

cal, revelado pelo negligível percentual de I.R. pago sobre o lucro,

que varia entre 0,34% e 1,77% (Tabela 2, linha 9).

A SJ-l teve na década de 70 seu melhor período; foram se-

te anos bons (alguns fenomenais) e apenas trés ruins. A década de 80

já não ostenta o mesmo brilho: no intervalo de tempo abarcado pelo

estudo, todos os exercícios fecharam "no vermelho". A seguir vamos

verificar o que ocorre, com a eliminação dos subsídios creditícios e

fiscais. Na Tabela 3 o subsídio creditício e retirado através da cor

reçao das despesas financeiras com base na taxa de inflação. Sobre o

lucro ajustado continuam a incidir as alíquotas da Cédula G, pois por

ora o subsidio fiscal permanece intocado.

A rentabilidade média da SJ-l cai pela m~tade, alcançando

apenas 6,5% (linha 13), retorno pouco superior ao da caderneta de po~

pança. O desempenho em alguns anos ainda é suficiente para compensar

os anos mais fracos, mas a subtração do subsídio de crédito deixa a

lucratividade no limite mínimo, abaixo do qual a 16gica capitalista

induzirá o empresário a procurar uma atividade alternativa. Corrigi-

do o valor da terra pelo índice de inflação, este retorno ficaria na

casa dos 17%, marca ainda bastante atraente (linha 14).

A Tabela 4 apresenta os resultados da SJ-l na auséncia de

subsidias fiscais, inclusive.A rentabilidade média apurada

ser de apenas 1% (linha 5),ainda posi tiva, mas incapaz de

passa a

competir

com as aplicações existentes no mercado financeiro. A seu favor pode

ser arrolado o argumento que este retorno se dá sobre uma base real,

um ativo cuja valorização foi muito superior à inflação. Por isto, é

preciso somar este ganho de capital à r~ntabilidade, no cálculo fi-

nanceiro da exploração.
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No entanto, este arrazoado perde sua força se considerar-

mos que esta espetacular valorização da terra no Brasil, em grande

parte é devida à existência de generosos benefícios fiscais e credi-

tícios, cujo desaparecimento fatalmente reduziria a velocidade e a

magnitude da evolução dos preços fundiários, a níveis bem menos ex-

plosivos. A propõsito, a lucratividade média sobre o valor da terra

evoluindo de acordo com IGP~DI é também insatisfatõria, situando -se

por volta de 0,9% (linha 6).

Na Tabela 5 faz-se a comparaçao entre o subsídio financei

ro e o fiscal, o qual resulta da diferença entre o I.R. realmente in

corrido pela empresa rural,e o que seria pago caso o lucro fosse ta-

xado nas mesmas condições que os outros segmentos da economia.

o lucro utilizado para isto é o original da fazenda; nao

consideramos o lucro ajustado p~los subsídios creditícios, corno na

Tabela 4, pois nosso intuito é comparar o valor dos dois tipos de be

nefícios com os resultados que eles ajudaram a incrementar (Tabela 5,

linha 6).

Até 1975 os subsídios de crédito têm relativamente pouca

significância na formação do lucro - os fiscais são mais importantes.

A partir daí adquirem expressão cada vez maior, atingindo o ápice em

1977. Com a eliminação das vantagens financeiras a partir de 1984 e

a manutenção das fiscais, estas passaram a constituir-se no único

tipo de incentivo oficial à produção agropecuária.

A SJ-1 encontra-se numa posição "suis-generis", se compa-

rada às outras propriedades. Com 249 ha é a menor das fazendas anali

sadas, e a que apresenta o melhor retorno médio ao longo do tempo. A

nosso ver, isto se deve menos ao tipo de atividade explorada pela f~

zenda, do que à excelente produtividade de algumas culturas e o senso

de oportunidade demonstrado pelo proprietário na comercialização de



64

suas safras, em determinados anos.

Com o advento da década de 80 e a derrogação das vanta-

gens creditícias, aspectos tais corno a busca de urna maior produtivi-

dade, e um criterioso "timing" na venda das safras, tornam-se manda-

tórios para aqueles produtores que quiserem continuar na atividade.

Isto porque os incentivos fiscais inerentes a Cédula G somente bene-

ficiam os empresários eficientes, que auferem lucros.

No entanto, a persistirem os decepcionantes resultados

apresentados a partir de 1981, com colheitas fracas e preços deprimi:.

dos, é inevitável que este proprietário passe a considerar sêriamen-

te a possibilidade de mudar de negócio. Ou, pelo menos, mudar para

culturas mais rentáveis.



TABELA 2 TABELA 1
============ RENTABiuDP.JE CORREm - VRL.O~ES EtI CzS SJ -1 ==========

unn SJ - 1
------------------------------------------------------------------------------_. UiUi

I TE N S mo 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 IIIDICES DE EVOlo DO IGP E VALO. DA Tl"RA
------------------------ --------------------

1- LUCRO (PREJUIZOl ANTES DO I.R. -49 135 -70 896 -97 1358 441 273 1708 -31 2671 -8949 -3581 -14149 -125769 VALOR
---------------------- ANO IGP TERRA

2- lUCRO TRISUTRVEL no% DE 1) 14 .. 90 136 44 27 171 267
---------------- 1969 100 100

3- IMPOSTO DE RENDR 16 23 13 9 1970 119 140
--------- 1971 143 200

4- LUCRO (PREJUIZOl D.I.R. (1 - 3) -49 134 -70 880 -97 1335 441 273 1696 -31 2662 ~8949 -3581 -14149 -125769 1972 165 280
-------- 1973 191 480

5- AREA - ha 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 1974 257 1200
1975 332 1600

6- VRlOR POR HECTARE (CzSl .7 1.4 2.4 6 8 11 16 23 42 71 159 305 555 2019 1976 486 2200
1977 675 3200

7- VALOR TOTAL (5 X 6) 174 249 349 598 1494 1992 2739 3984 5727 10458 17679 39591 75945 138195 502731 1978 950 4600
1979 1683 8400

8- RENTABILlDACi PERCENT. I (4/7) -28.11 53.98 -20.08 147.27 -6.49 67.03 16.10 6.85 29.61 -0.30 15.06 -22.60 -4.72 -10.24 -25.02 1980 3539 14200
1981 6919 31800

9- PERCENT. REP.L DE ItlPOSTO (3/ 1) 0.44 1.77 1.68 0.73 0.34 1932 13817 61000
1983 42972 111000

10- RENTABIlIDRDE PERCENT. Ii -32.99 75.72 -34.06 370.42 -30.33 322.65 72.89 32.51 143.40 -1.48 60.41 -103.89 -20.82 -26.45 -72.60 1984 139142 403800

ess.r 1- CONFORME lUCROS E PERDAS.

2- CONFORME CEDUlA G.

3- I.R. PROGRESSIVO DRS PESSOP.5 FlSICRS; DESCONSIDERADOS OUTROS POSSIVEIS REh'DIHENTOS E DElliJWES.

8- lUC20 (PREJ.) D.I.R. / VAlCiNC.'IIN.Rl DA TERRA.

9- FRRCAO DO lUCRO LIQUIDO PAGA C"~D IMPOSTO.

10- lUCRO (PREJ.) D.I.2. / VRLOR DR TERRR CORRIGIDO PELO IGP-FGV.



TAB.ELA 3
============== RENTABILIDADE NA AUSENCIA DE SUilSIDIO CREDITlCIO - VALORES EM Cz$ SJ - 1

*lUU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I TE N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 1982 1983 1984
-----------------------------------

1- LUCRO (PREJUlZOl ANTES DO I.R. -49 135 -70 B96 -97 1358 441 273 170B -31 2671 -8949 -3581 -14149 -125769
-----------------------------------

2- DESPESAS FINANCEIRAS 26 27 35 31 47 58 100 251 491 674 B93 20B? 8105 11090 79533
----------------------------------

3- FlNANC. SI JUROS (ADUBOS) 115 173 188 396 473
----------------------------------

4- TAXA MEDIA DE JUROS (%) 14 14 13 14 15 15 15 16 16 17 29 59 62 80 225
------------------------------------

5- lNFLACAO 19.3 19.5 15.8 15.6 34.6 29.4 46.2 38.8 40.8 77.2 110.3 95.5 99.7 211 223.8
--------------------------_ .•._------

6- DESP. F I NANCEI RAS CORRI GIDAS:

(2 / 4) X 5 + (3 X 5) 36 38 43 35 108 147 388 682 1414 3426 3396 3381 13033 29250
-----------------------------------

7- SUBSIDIO CREDlTICIO (6 - 2) 10 11 8 4 61 89 288 431 923 2752 2503 1292 4928 18160
-----------------------------------

B- LUCRO (PREJUIZO) AJUSTADO (l - 7l I -59 124 -7B 892 -158 1269 153 -158 785 -2783 168 -10241 -8509 -32309 -125769
------------------------------------

9- LUCRO TRIBUTAVEL (lOZ DE 8) 12 89 127 15 79 17
------------------------------------

10- IMPOSTO DE RENDA 16 20
-----------------------------------

11- LUCRO (PREJUIZO) D.I.R. (8 - 10) I -59 124 -78 876 -158 1249 153 -158 784 -2783 168 -10241 -8509 -32309 -125769
-----------------------------------

12- VALOR TOTAL DA TERRA 174 249 349 598 1494 1992 2739 3984 5727 10458 17679 39591 75945 138195 502731
-----------------------------------

13- RENTABIL. AJUSTADA I (11 I 12l -33.76 49.96 -22.24 146.66 -10.60 62.68 5.59 -3.96 13~70 -26.61 0.95 -25.87 -11.20 -23.38 -25.02
--------------------------------

14- RENTABIL. AJUSTADA II -39.62 70.0B -37.73 368.88 -49.53 301.70 25.30 -18.77 66.34 -132.82 3.80 -118.89 -49.47 -60.39 -72.60
----------------------------------

OBS.: 1- CONFORMELUCROSE PERDAS. 8- LUCRO NA AUSENCIA 00 SUBSIDIO CREOITICIO •.

2- CONFORMECONTRATOSDE FINANCIAMENTO. 9- I.R. PROGRESSIVO DAS PESSOAS FISICAS. OESCONSI-

3- CONFORMECONTRATOSDE FINANCIAMENTO. DERADOS OUTROS POSSIVEIS RENDIMENTOS E DEDUCOES.

4- CONFORMECONTRATOSDE FINANCIAMENTO. 10- CONFORMECEDULlI G.

5- IGP - FGV. 11- LUCRO OEPOIS DO I.R.

6- EQUIVALENTE A TAXA DE INFLACAO (VER 12- LINHA 7 DA TRBELA 2.

METODOLOGIAl. 13- RENTABILIDADE NA AUSENCIA 00 SUBSIDIO CREDlTICIO.

7- VALOR 00 SUBSIIlID CREIllTlCIO. 14- LUCRO (PREJ.) D.I.R. / VALOR DA TERRA CORRIGIDO PELO I GP-FGV.

0"1
0"1



TABELA 4
============== RENTABILIDADE NA AUSENCIA DE SUBSIDIOSCREDITICIOS E FISCAIS - VALORES EM Cz$ SJ - 1

****U
I TE N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

---------------------------------
1- LUCRO (PREJUlZO) AJUSTADO -59 124 -78 892 -158 1269 153 -158 785 -2783 168 -10241 -8509 -32309 -125769

---------------------------------
2- IMPOSTO DE RENDA 37 268 381 46 236 59

---------------------------------
3- LUCRO (PREJUIZO) D.I.R. (1 - 2) -59 87 -78 625 -158 aB8 107 -158 550 -2783 109 -10241 -8509 -32309 -125769
----------------------------------

4- VALOR TOTAL DA TERRII 174 249 349 598 1494 . 1992 2739 3984 5727 10458 17679 39591 75945 138195 502731
----------------------------------

5- RENTAB I lo AJUSTADA I (3 I 4) -33.76 34.97 -22.24 104.54 -10.60 44.58 3.91 -3.96 9.60 -26.61. 0.62 -25.87 -11.20 -23.38 -25.02
--------------------------------

6- RENTABu. AJUSTADA 11 -39.62 49.06 -37.73 262.93 -49.53 214.57 17.71 -18.77 46.50 -132.82 2.47 -118.89 -49.47 -60.39 -72.60
--------------------------------

OBS.~ 1- LINHA 8 DRIABELP. 3 (LUCRO NAAUSENCIA DE SUBSIDIO CREDITICIO). 5- RENTABILIDADE NA AUSENCIA O E SU8SIDIOS CREDmCIOS E FISCAIS.

2- 30 % SOBRE O LUCRO AJUSTA.DO PI O PERIOOO 70-78 E 35 % PI 79-84. 6- LUCRO (PREJ.) o.I.R. r VALOR DA TERRA CORRIGIDO PELO IGP-FGV.

4- LINHA 7 DA TABELA 2.

T A B. E L A 5
CDIIPARACAO ENTRE OS SUBSIDIOS CREOITICIOS E FISCAIS - VALORES EtI Czs SJ - 1

******
I T E N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

-----------------------------
1- SUBSIDIO CREDITICIO 10 11 8 4 61 89 288 431 923 2752 2503 1292 4928 18160

---------------------------------
2- LUCRO (PREJUIZOl ANTES DO I.R. -49 135 -70 896 -97 1358 441 273 1708 -31 2671 -8949 -3581 -14149 -125769

--------------------------------
3- I.R. - cmULA G 16 23 13 9

------------------------------_ .•.-
4- i.R. NORMAL 41 269 407 132 82 512 935

---------------------------------
5- SUBSIDIO FISCAL (4 - 3) 40 253 385 132 82 500 926

-------------------------------
6- % DE SUBS I OlOS EM mACAD AO LUCRO I

I
a)- CREDITICIOS I 8 .4 7 65 158 54 94
b)- FISCAIS I 30 28 28 30 30 29 35
c)- TOTRL I 37 29 35 95 188 83 128
----------------------------------

OBS.: 1- LINHA 7 DR TABELA 3. 4- IMPOSTO A SER PAGO NA AUSEN CIA DE SUBSIDIOS FISCAIS.

2- CONFORME LitROS E PERDAS. 5- VALOR DO SUBSIDIO FISCAL.

3- IMPOSTO EFE1IVAMENTE INCORRIDO (LINHA 3 DA TABElA 2). 6- a): (1 12); b: (5 I 2); cl : (a t b)
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SJ - 2

Ocupando uma área de 470 hectares, esta empresa tem entre

suas principais atividades a cafeicultura, com 130.000 pés produzin-

do e 13.000 Sendo formados, a produção leiteira, com 461 bovinos e a

avicultura de corte (10.000 frangos). Há também 51 ha, 6 ha e 1 ha,

respectivamente com milho, aveia e cana para alimentar o gado.

O proprietário é domiciliado na fazenda, encarregando - se

pessoalmente de sua administração. A mão-de-obra é integrada por dia

ristas, mensalistas e, em épocas de colheita, volantes. Existem 8
Itratores com implementosem serviço na SJ-2, proporcionando um índi-

ce de mecanização bastante alto. A Tabela 1 apresenta a evolução do

preço da terra, comparada ã da inflaçâo no período. A Tabela 2 nos

dá conta do retorno obtido pela SJ-2, o qual, seguindo o padrão dos

que fazem do binômio leite-café sua atividade predominante, é pouco

animador. De fato, houve lucro em apenas 4 dos 15 anos pesquisados;

a maior parte na década de 70 (3 exercícios). O mau resultado geral

foi amenizado pelo desempenho da granja, o que não evitou que a ren-

tabilidade média do período ficasse em torno de -1%. (-4%, se a terra

for corrigida pelo IGP)..Chama a atenção, mais uma vez, o baixíssimo

percentual de I.R. pago sobre o lucro;entre 0,49% e 1,62% (Tabela 2,

linha 9).

Os numeros referentes ã produtividade da SJ-2,com exceçao

da granj a, sobre a qual não há dados disponíveis, encontram-se abaixo:

A B C
PRODUTOS

SJ - 2 M~DIA DE SP VARIAÇÃO % (A/B)
.,

CAFÉ 716 Kg/ha 530 Kg/ha +35

LEITE 2.172 l/vaca 519 l/vaca +318

QUADRO 3

Fonte: Colunas A e B: Instituto de Economia Agrícola.
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A Tabela 3 informa o que ocorre com a rentabilidade, na

ausência de subsídio de crédito. Neste caso, ela cai violentamente,

ficando por volta de -12%, ou seja, a situação de ruim passa a ser

insuportável (-50%, sea valorização da terra somente acompanhar a

inflação do período). Somente os anos de 1972 e 1977 continuam a apre

sentar lucros, dos quais subtrairemos os benefícios fiscais, na Ta-

bela 4.

Com isto, o retorno médio nao sofre quase nenhuma altera-

çao, permanecendo ainda no patamar de -12%, (52%, se o valor do pa-

trimônio for atualizado pelo IGP) o que evidencia a parca influência

dos subsídios fiscais sobre a performance da SJ-2, em contraste com

o peso fundamental das vantagens creditícias.

A Tabela 5 reforça esta conclusão, ao comparar a magnitu-

de de ambos os benefícios em relação ao lucro. Os incentivos finan-

ceiros têm, com uma única exceção, importância muito maior, quadro

este que deverá ser revertido com o desaparecimento do subsídio cre

ditício, a partir de 1984.

Como vimos, a viabilidade da SJ-2 fica irremediavelmente

comprometida com a exclusão destes subsídios. Em que pese a contri-

buição da granja de corte, atividade que consegue fazer confluir o

tempo de produção com o tempo de trabalho, os preços alcançados pe-

lo leite e o café - apesar de cobrir os custos variáveis - não sao

de molde a tornar rentável o empreendimento.

Com a sua sobrevivência em cheque, é provável que este em

presário mude de atividade abandonando o leite e adotando culturas

mais lucrativas. Aliás, pautando-se pela lógica capitalista, já deve

ria tê-lo feito.



TABELA 2 TABELA 1
======== RENTRBILIOADE CO.'E~TE - VRLORES EM CzS SJ - 2 ==============nnu SJ - 2

---------------------------------~-------------------- -------------,----------------- unu
I TE N S 1970 1971 1972 1\'73 1974 197: 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 INDICES DE EVOL. DO 16P E VALOR DR TERRA---------------- ---------------------------

1- LUCRO (PREJUIZOl ANTES DO I.R. -34 -23 73 -39 -38 -60 -284 2409 -2196 asas -4235 -4309 -21919 22901 -7697 VALOR------ RNO IGP TERRR
2- LUCRO TRIBUTAVEL (10% DE 1) 7 241 254 2290

1969 100 100
3- IMPOSTO DE RENDR 39 19 113 1970 119 140

1971 143 200
4- LUCRO (PREJUlZOl D.I.R. (1 - 3) -34 -23 73 -39 -38 -60 -284 2370 -2196 2516 -4235 -4309 -21919 22788 -7697 1972 165 280---- 1973 191 480
5- AREA -ha 470 470 470 m 470 470 470 470 470 470 ~70 470 470 470 470 1974 257 1200

1975 332 1600
6- VALOR POR HECTARE tCzS) .7 1.4 2.4 6 S 11 16 23 42 . 71 159 305 555 2019 1976 48ó 2200

1977 675 3200
7- VALOR TOTAL (5 X 61 329 470 658 1128 2820 3760 5170 7520 10810 19740 33370 74730 143350 260850 948930 1978 950 4600

1979 1683 8400
8- RENTAB!L1DADE PEReEtrr. I (4 / 7) :"10.33 -4.89 1\ .09 -3.46 -1.35 -1.60 -'5.49 31.52 -20.31 12.75 -12.69 -5.77 -15.29 8.74 -0.81 1980 3539 14200---- 1981 6919 31800
9- PEReM • REAL DE IMPOSTO (3 / 1) 1.62 0.75 0.49 1982 13817 61000

1983 42972 111000
10- RENTABILIDADE PERCENT. 11 -12.13 "'6.87 18.82 -8.70 -6.30 -7.63 -24.87 149.52 -98.39 63.62 -50.92 -26.50 -67.50 22.57 -2.35 . 1984 139142 403800

08S.: 1- CONfORME LUCROS E PERDRS.

2- CONFORIiE cmULA 6.

3- I.R. PROGRESSIVO DRS PESSOAS FISICRS; DESCONSIDERADOS OUTROS POSSlVEIS RENDlllOOGS E DEDUCOES.

8- LUCRO (PREJ.I D.I.R. / 'lilGR NOIIIIlAL tA TERRA.

9- FRACAO DO LUCRO LIQUIDO ?RGA COIIO IIlPOSTO.

10- .LUCRO (PREJ.1 D.I.R. / \.':"-i..ORDA TERRA CORRIGIDO PELÓ IGP-FGV.



TRBELA 3
====--====== RE~TABILlDRDE NA RUSENCIF.DE SUBSIDIO CREDITíCIO - VALORES EK CzS SJ - 2

***tn
----------------------------------------------------- ----------------------------

I TE N S 1970 1971 19i2 1\'73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
---------------------

1- LUCRO (PREJUIZO) A~TES 00 I.R. -34 -23 73 -39 -38 -60 -284 2409 -2196 2535 -4235 -4309 -21919 22901 -7697
--------------------

2- DESPESRSFINANCEIRAS 27 H 32 34 48 . III 158 597 1777 2951 4326 10424 11861 14824 59074 .
------------

3- FINRHC. SI JUROS <ADUBOS) :m 191 276 384 499-----------------
4- TAXA KEDIA DE JUROS (%) 12 13 13 H 15 H 15 16 18 19 33 61 64 80 225---------
5- INFLRCRO 19.3 19.5 15.8 15.6 34.6 29.4 46.2 3B.8 40.8 77.2 110.3 95.5 99.7 211 223.8

6- DESP. F1HANCEIRAS CORRIGIDRS:

(2 I 41 X 5 + (3 X 5 I 43 21 39 38 III m 575 1555 4185 12376 14459 16320 18477 39098

7- SUBSIDIO CREDITICIO (6 - 21 16 7 7 4 63 184 417 958 2408 9425 10133 5896 6616 24274

8- LUCRO (PREJUIZOI AJUSTADO (1 - n I -50 -30 66 -43 -iol -244 -701 1451 -4604 -6890 -14368 -10205 -28535 -1373 -7697

9- UlCiO TRIBUTRVEL (JOX DE 8) 7" 7 145

10- IKPOSTD DE RENDA 13

11~ LUCRO (PREJUIZDI D.I.R. (8 - 10) -50 -30 66 -43 -101 -244 -701 1438 -4604 -6890 -14368 -10205 -28535 -1373 -7697

12- VRlOR TOTAL DA TERRR 329 470 658 1128 2820 3760 5170 7520 10810 19740 33370 74730 143350 260850 948930

13- RENTRBI L. AJUSTADR <li I 12) -15.33 -6.38 10.05 -3.80 -3.57 -6.49 -13.56 19.12 -:42.59 -34.90 -43.06 -13.66 -19.91 -0.53 -0.81

14- RElíTABIL. AJUSTADR 11 -17.99 -8.95 17.04 -9.56 -16.69 -31.25 -61.37 90.73 -206.27 -174.21 -172.76 -62.76 -87.88 ~1.36 -2.35
--------

OBS.: 1- CONFORKELUCROS E PERvAS. B- LUCROlüI P.USEHCIA DO SUBSIDIO CREDITICID.

2- CONFORKECONTRATOSDE FINRt;C!RHENTD. 9- I.R. PROGRESSIVODAS PESSOAS FISICAS. DESCOHSI-

3- CONFORKECONTRATOSOE FINAN-:IAKENTO. DERADOSOUTROSPOSSIVEIS ?ENOIKENTOS E DEOUCOES.

4- CONFORKECONTRATOSDE FI NANeí AMENTO. 10- CONFom CEDUlA G.

5- IGP - FGV. 11- LUCRODEPOIS 00 I.R.

6- EQUIVALENTE A TRXA DE INFLRCF.O (VER 12- LINHA 7 DA TP.BElA 2.

"ETOOOLOGIAI. 13- RENTABILlOADE NA AUSENCIR 00 SUBSIDIO CREDITICIO.

7- VALOR 00 SUBSIDIO CREDITICI:J. 14- LUCRO (PREJ.l D.I.R. I VHLC~ DR TERRA CORRIGIDO PELO I GP-FGV.

"I-'



TRBELA 4
=========== RENTRSILlDRDE NR RUSENCIA DE SU8SIDI03CREDITICIOS E FISCAIS - VitORES EtI CzS SJ - 2

UUU
---------------------------------. -------_._:--------------- ---------------------------------------------

I TE 11 5 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 mB 1979 1980 1981 1952 1983 1984
-----------------------------

1- LUCRO (PREJUIZO) AJUSTAOO -50 -30 66 -43 -101 -2~ -701 1451 -46~4 -6890 -14368 -10205 -28535 -i373 -7697

-------------------------------
2- I tlPOSTO DE RENDA 20 435
------------------------

3- LUCRO (PREJUIZO) D.I.R. (1 - 2) -50 -30 46 -43 -101 -2« -701 1016 -4b~ -6890 -i4368 -10205 -28535 -i 373 -7697

----------------------
4- VALOR TOTAL DA TERRR 329 470 658. 1128 2820 37(,0 5170 7520 lC'81 O 197-40 33370 74730 143350 260350 948930

-----------_. --------------
5- RENTP.3!L. AJUSTADA I (3 I 4) -15.33 -6.38 7.03 -3.S0 -3.57 -6.49 -13.56 13.51 -42.59 -34.90 -43.06 -13.66 -19.91 -0.53 -0.81

-----------
6- RENTRBIL. RJUSTRDR II -17.99 -8.95 11.93 -9.56 -16.69 ~31.25 -61.37 64.09 -20b.27 -174.21 -172.76 -62.76 -87.88 -1.36 -2.35

2- 30 Z SOBRE O LUCRO AJUSTADO PI O PERIODO70-78 E 35 % PI 79-84.

5- RENTABILlOAOE NR AUSENCIR O E SUBSIDiaS CREDITICIOS E FlSCRIS.

6- LUCRO (PREJ.) D.I.R. I VALO R DA TERRA CORRIGIDO PELO 16P-FGV.

085.: . 1- LINHA 8 DA TRBELR 3 (LUCRO ~R RUSENCIR DE SUBSIDIO CREDITICIO).

~- LINHA 7 DA TABELA 2.

TABELR 5
COHPRRRCAOENTRE OS SUBSlDIOS CREDITICIOS E FlSCRIS - VAlORES EtI Czs .

-------------------
I TE N S 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978

63 184 417 958 2408

-38 -(,O ~284 2409 -2196

39

723

684

40
28
68

1972

1- SUBSIDIO CREOITICIO 16 77

2- LUCRO (PREJUIZO) ANTES 00 I.R. -34 73 -39-23

3- I.R. - eEOUlA G

4- I.R. NORMAL 22

5- SUBSIDIO FISCAL (4 - 3) 22

6- % DE SUBSIDIOS EM RELACAO RO LUCRO I
I
I
I
I

9
30
39

ai- CREOITlCIOS
b)- FISCAIS
r)- TOTAL
---------------------------" ---

SJ - 2
UiiU

1979 1980 19B1 1982 1983 1984

9425 10133 5896 6616 24274

2535 -4235 -4309 -21919 22901 -7697

19 113

887 8015

868 7902

372 106
34 35

406 141

2- CONFORKElUCROS E PERDAS.

4- IMPOSTO A SER PAGO NA AUSEH CIA DE SUBSIDIOS FISCAIS.

5- VALOR DO SUBSIDIO FISCAL.

085.: 1- LINHA 7 DA TABELA 3.

3- IMPOSTO EfETIVAMENTE INCORRIDO (UNHR 3 DA TABELA 2). 6- i): (J 12); b: (5 /2); r) : (a + b) -.J
N
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SJ - 3

Dispondo de 496 hectares, a SJ-3 dedica-se a produzir bá-

sicamente os mesmos itens da SJ-2, a saber: café (311.000 pés em pr2

dução; 194.000 em formação), leite (207 animais), milho (24 ha para

comercialização, 18 ha para silagem),e frangos de corte (35.O 00 aves).

Registra-se a existência de areas com arroz, feijão, cebola e milho,

com meeiros.

A empresa tem em seu ativo 7 tratores, mais implementos,e

um nivel de tecnificação que pode ser considerado bom. O proprietári

o mora na fazenda e a gerencia, auxiliado por um administrador.

A mão-de-obra conta com diaristas, mensalistas (meeiros ,

colonos e parceiros) e, nas épocas de colheita, trabalhadores volan-

tes.

A eficiência produtiva desta propriedade, em comparaçao

com a média do estado, pode ser aferida no Quadro 4 (dados referen-

tes a granja não disponiveis):

QUADRO 4

A B C
PRODUTOS

SJ - 3 M~DIA DE SP VARIAÇÃO % (A/B)

CAF~ 1.247 Kg/ha 530 Kg/ha +135

LEITE 1.853 l/vaca 519 l/vaca +257

MILHO 2.667 Kg/ha 2.137 Kg/ha + 25

Fonte: Colunas A e B: Instituto de Economia Agricola.

Na Tabela 1 pode= se aquilatar a vigorosa valorização exp~

rimentada pela terra, em contraposição à inflação, no periodo estuda

do. A Tabela 2 aponta os resultados obtidos pela SJ-3: foram positi-
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vos em 9 exercicios, contra 6 negativos.

As três melhores performances foram alcançadas na década

de 70 (73; 78; 80), época que também registra o pior resultado (1971).

Os anos 80 também apresentam um saldo favorável, com bons

lucros propiciados pelo café, e pela granja.

Via de regra, os exercicios ruins sao fruto de urna baixa

produtividade conjugada a preços deprimidos para o café e o leite; o

milho pouco influi na balança. A ótima rentabilidade alcançada em ou

tras, é devida preponderantemente à alta produtividade obtida pelo

café; colaboram também a granja, a cebola e, em alguns casos , o leite.

O retorno global fica pouco acima de 9% o que coloca esta

propriedade entre as mais lucrativas da pesquisa (47%, caso a valori

zaçao da terra correspondesse ao IGP). Corno é praxe, o percentual re

aI de I.R. pago é bastante baixo (Tabela 2, linha 9).

A lucratividade da SJ-3 nao fica imune à eliminação do sub

sidio crediticio (Tabela 3): encolhe para 0,4%, (12%, se a terra evo-

luir de acordo com o indice inflacionário) .Na Tabela 4 verifica-se

que na ausência do beneficio fiscal, o retorno médio passa a ser de

-3%. (-2% se sobre um patrimônio cujo valor acompanhou a inflação).Por

tanto, se a retirada do crédito subsidiado reduz brutalmente a renta-

bilidade da empresa, a eliminação do subsidio fiscal torna-a finan-

ceiramente inviável.

A exemplo da SJ-1, há neste caso urna grande influência

dos beneficios fiscais sobre a lucratividade; evidentemente, quanto

maior o lucro, maior a vantagem.
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Esta influ~ncia, contudo, não chega a suplantar a do sub-

sídio creditício, como se constata na Tabela 5.

Apesar d~ produzir praticamente as mesmas mercadorias, e

interessante notar que o resultado geral da SJ-3 é bem superior ao
apresentado pela SJ-2.

A explicação para o melhor desempenho da SJ-3 está ligada

ao fato dela possuir um planteI avícola maior (35.000 frangos, con-

tra 10.000 da SJ-2), ser mais tradicional nesta atividade, e depender

menos do leite (207 bovinos, contra 461 da SJ-2). Também ajuda bas-

tante ter o café no sistema de adensamento, que proporciona maior

produtividade. Vale lembrar que o parque cafeeiro desta propriedade

é o maior de todas, com c~rca de 505.000 pés plantados.

Apesar disso, ela nao resiste à retirada dos subsídios de

crédito, cuja exclusão virtualmente zera sua lucratividade. Porém, o

bom retorno observado no primeiro ano sem estas vantagens (1984) ,de!

xa entrever que, em havendo preços remuneradores e boa produtividade

para a avicultura e o café, sua permanê nc í.a nestas atividades é tran-
quila.



li
"a: ""

~ 11
'cc 11

o- li

a:

<'> ••..
I •••......, •.."' ..

..•
N
U

:c....•
'"~
""--'a:
:>

""o--'a:
:>

''''
(V"I" as..
I ••

•• Cl
...., •• Q
UI ••

..,
ro"-.

N

'"o-
In
<=>•....,.,"
N
I

<:>
'"o-

In·r
0-

I

..,
-c

.~ '"~

<:>.r
N
I

.•.•...
I

I
N

.•.
N..,
o-.•.

co

'-

cc
Q
:z:....•
""Lu

'"Q
!g
!2
I

<'>

C>
.CO
In
-o
-c

In.•.
0-
I

In
In
I

<:>.•.
e-r
I

••...
I

Ô
N:;....,....•
; '"..o::

a:
LU

""a:,
In

o-
O
N.

In
In
In

In
<:>..,

:;;
><

&!...:,
o-
'1
co.•.,
é1
N,- ,

O
N.•.
N

..,.•.
M

í

~
CO.•.

~ ..•.
In

,,..,

a:
""""•....
o-
ex:
ca

C)e:::....J
I

'oo

76

li•.....,
o..

'"

C)o-

'"C)~

C)

"'"u:::....J
I

<:>



T .~ BEL A 3
::.:==:====== ,ENTRSILlDRDE ~~AUSE"CIR DE SU351010 CREOiTlCIO - VAlORES EM CzS SJ - 3

nun-------------------------------:--~------------ ----------------------------
I T E N S 11'70 1971 1972 1973 1~74 ms 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984------------------------

l- lUCKO (PREJUIZO) AtlTES 00 U. .~. -240 -55 l!J7 -569 63 -945 2461 5848 6581 15203 16815 -25705 70531 169794·-"
---------------

2- DESPESRS FINANCEIRAS 31 48 106 125 52 110 255 406 485 1138 2312 5546 18197 29633 201446--------------
3- F1NAh'C. SI JUROS (ADUBOS) 256 3B9 420 1513 2591--------
4- TAXA MEDIA DE JUROS (%) 14 14 12 15 15 15 15 T5 17 17 35 45 58 73 225

5- I hTI.RCAO 19.3 i9.5 15.8 15.6 34.6 29.~ 46.2 38.8 40.8 77.2 110.3 95.5 99.7 211 223.8----
6- DES? FINANCEIRAS CORRIGIDAS:

(2 I 4) X 5 t 13 X 5) 43 67 140 130 120 291 965 1213 1781 . 7168 7318 11770 31280 85652

7- SUBSIDIO CREDITICI0 16 - 2) 12 19 34 5 68 181 710 807 1296 6030 4996 6224 13083 56019

B- lUCRO (PREJUIZO) AJUSTADO (1 - 7) I -86 -259· -89 602 -6'Ji -118 -1655 1654 45S2 m 10207 10591 -38788 14512 169794----------
9- LUCRO TRIBUTAVEL 110% DE 8) 60 165 455 55 1021 1059 1451 16979

10- I IIPOSTO DE RENDA 8 17 96 216 128 18 3189

11- LUCRO (PREJUJ1Q) D.I.R. (S - 10) -86 -259 -89 594 -637 -118 -1655 1637 4456 sn 9991 10463 -38788 14494 166605

12- VALOR TOTAL DR TERRA 347 496 694 1190 2976 3968 5456 7936 11408 20832 35216 78864 151280 275280 1001424

13- REHTRBIL. AJUSTRDA !ll I 12) -24.69 -52.19 -12.75 49.90 -21.40 -2.97 -30.34 20.63 39.06 2.64 23.37 13.27 -25.64 5.27 16.64

14- REHTABIL. AJUSTADR 11 -28.98 -73.22 -21.63 125.50 -99.98 -14.30 -137.33 97.85 189.18 13.20 113.84 60.98 -1i3.19 13.60 48.28------------------

OBS.: 1- CONFORHE LUCROS E PERORS. 8- LUCRO tiR flUSDICIR 00 SUBSIDIO CREDITlCIO.

2- CONFORHE CONTRATOS DE FINflNCIAHENTO. 9- I.R. PROGRESSIVO DAS PESSOAS F1SICAS. DESCONSI-

3- CONFORMECONTRATOS DE FIHF.HCIRMENTO. DERRDOSOUTROS PBSSIVEIS REh'!lIMENTOS E DEOUCOES.

4- CONFORMECONTRRTOS DE nifP.SCIAHENTO. 10- CONFO~HE CEDUlA G.

5- IGP - FGV. 11- LUCRO DEPOIS DO I.R.

6- EQUI VALENTE. R TAXR DE I i'iFLRCAO (VER 12- LINHR 7 DR TRBELA 2.

METODOlOGIR) • 13- RENTRBILlDRDE NA RUSENCIR DO SU8SIDIO CREDITICIO.

7- VALOR DO SUBSIDIO CREDITlCIO. H- LUCRO (PREJ.) D.I.R • .! VRLO~ DR TERRR CORRIGIDO PELO I GP-FGV.

.....:J

.....:J



TABELA 4
===--==== RE~TR3iL;cRD~ NR AUSENCiA DE SU5S1DlOS CREDITíCIOS E FISCAIS - VHLORES EM CzS SJ - 3

nuu
------------------------------------------_._------------------- -----------------------------------------

I TE N S 19i~ 1971 1972 19i3 1~ '4 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1983 1984
-------------------------

1- LUCRO (PREJUIZlll AJUSTADO -Cb -259 -89 602 -637 -118 -1655 1654 4552 551 10207 10591 -38788 14512 169794
-------------------------

2- IMPOSTODE P.ENDR I 181 496 1366 193 3m 3707 5079 59428
------------------

3- LUCRO (PRE.ruIZOl D.I.R. (\ - 2) -Só -259 -89 421 -637 -1l8 ~1655 1158 3186 358 6635 6884 -38788 9433 110366

------------------
4- VRLOR10TAL DR TERRR 347 496 694 1190 2976 3968 5456 7936 11408 20832 35216 78864 151280 275280 1001424

-------
5- RENTRSIL. AJUSTADR (3 I 4) -24.69 -52.19 -12.75 35.40 -21.40 -2.97 -30.34 14.59 27.93 1.72 13.84 8.73 -25.64 3.43 11.02

6- RENTRSIL. AJUSTRDA 11 -28.98 -73.22 -21.63 69.04 -99.98 -14.30 -137.33 69.21 135.28 8.58 75.59 40.12 -113.19 8.85 31.98
-------------

OBS.: 1- LINHA 8 DR TABELA 3 (LL<:RO NA AUSEtiCIA DE SUBSIDIO CREDITICIOl. 5- RENTRBIUDRDE NA RUSENCIA D E SUBSIDIOS CiEDITICIOS E FISCAIS.

2- 30 I SOBREo LUCRO AJUSTRDOPI o PERIODO 70-78 E 35 I PI 79-84. 6- LUCRO (PREJ.l D.I.R. / VRlO R DA TERRA COmGIDD PELO IGP-FGV.

4- L1NHR 7 DA TRBELR 2.

TABELR 5
=--=--====== COM?RRACROENTRE OS SUB5iDIOS CREDITlCIOS E FISCRIS - VilLORES EM ezs

19 738 1754

SJ - 3
nun

1979 1980 1981 1982 1983 1984

b030 4996 6224 13083 51.019

ssm 1~203 16815 -25705 70531 169794

139 423 156. 1419 3214

2303 5321 58B5 24686 59428

2164 4898 5729 23267 56214

-----------------------------------'--------------

181

1976

710

1977 1978I TE N S 1970 1971 1972 1973 1974

1- suaSIDIO mDmclO 12 19 34 5 68---------------
2- LUCRO (PRE.ruIZOl ANTES DO I.R. -74 -240 -55 607 -569
---------------------

3- I.R. - CEDULA6 8
---------------

4- I.R. NORMAL 182
---------------------

5- SUBSIDIO nsCAL (4 - 3l 174
-------------------

6- % DE SUBSIDIOS EM RELACAORO LUCRO I
I

a)- CREDlTlCIOS 1 1
b)- FISCAIS I ?J
()- TOTRL I 30
-----------------------

1975

807 1296

63 -945 2461 5848

41 148

19 697 1606

287
30

317

33
28
61

22
27
50

92
33

125

33
32
65

37
34
71

79
33

112
33
33

2- COllFORMELUCROS E PERDRS.

4- IIIPOSTO A SER PAGO NA RUSENelA DE SU8SIDIOS FISCAIS.

5- VALOR DOSUaSIDIO FISCAL.

08S.: 1- L1NHR 7 DA TABELR 3.

3- I"POSTO EFETIVAMENTE IIiCORRIDO (L1~HA 3 DA TABaA 2). 6- .): (1 /2); b: (5 I 2); d: (a + b)
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SJ - 4

Possuindo 661 hectares, tem corno atividades principais a

produção de leite (520 bovinos registrados) e a cafeicultura (97.000

pés em produção, 10.000 em formação), tendo as lavouras de milho ê

cana (respectivamente 73 ha e 10 ha) a função precípua de alimentar
o gado.

o proprietãrio reside na fazenda e a mão-de-obr~ é forma-

da por diaristas, mensalistas e, esporádicamente, trabalhadores vo-

lantes. O nível de mecanização é bom; hã 7 tratores com implementos

em atividade. A propriedade estã em maos desta família há mais de 80

anos.

A Tabela 1 indica a valorização da terra "vis-à-vis" a in

fIação, no período. Na Tabela 2, vê-se que ao longo da série tempo-

ral analisada o retorno foi positivo somente em dois anos (1974 e

1976). Mesmo com o desfrute de subsídios creditícios e fiscais, a

rentabilidade média para o período é negativa (-8%).

A valorização real da terra atenua um pouco o desastre; a

rentabilidade média seria de -25%, se sua atualização apenas equiva

lesse à corrosão da moda. Manifestamente, o resultado da SJ-4 é afe

tado pelo mau desempenho do leite e do café (principalmente o primei

ro), produtos cujos preços, nos últimos 20 anos, tiveram queda real.

Some-se a isso urna baixa produtividade do planteI leiteiro, e tere-

mos a explicação para a pior performance de todas as fazendas estu-

dadas. Não há sequer o pagamento de Imposto de Renda na Cédula G,por

que nos anos superavitãrios o lucro tributãvel ficou abaixo dos li-

mites de isenção.

Ainda assim, a produtividade alcançada pela SJ-4 e .bastan

te superior à média do estado, corno demonstra o Quadro 5:
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QUADRO 5

~O0 A B C
~<S~O SJ-2 MÉDIA DE SP VARIAÇÃO % (A/B)~

Café 839 Kg/ha 530 Kg/ha +58

Leite 1.655 l/vaca 519 l/vaca +219

FONTE: Colunas A e B: Instituto de Economia Agrícola.

A partir da década de 80 se observa um progressivo agrava

mento nos resultados da empresa - acentuado, no último ano, pela eli

minação do subsídio financeiro - o que nos permite concluir que se

não houver uma reformulação na política governamental para o leite,

a situação tornar-se-á insustentável. Este, todavia, é um processo

lento, cujo ato final se dará em prazo mais longo, porquanto a invi~

bilidade do empreendimento é mascarada pela capacidade da SJ-4 em

cobrir os custos variáveis. O capital de giro é recomposto pela via

da alavancagem, mas a descapitalização ·é inevitável.

Não podemos nos esquecer, com isso, que o recurso ao endi

vidamento tem limites, e com a eliminação do subsidio, esta passou

a ser uma prática de duvidosa efetividade. Não há dúvida, tampouco,

que a descapitalização sofrida traz consequ~nciasadversas ã produ-

tividade; sem capital-dinheiro, o fazendeiro deixa de cuidar adequ~

damente de suas culturas e de seu rebanho, o que contribui direta-

mente para a manutenção de baixos índices de produtividade. Éum cir

culo vicioso, com reflexos altamente negativos sobre o resultàdo op~

racional. do empreendimento.

Muito embora a exist~ncia de subsidios nao tenha sido su-

ficiente para a SJ-4 obter lucros, eles certamente evitaram que os

prejuízos fossem maiores.Com a retirada das vantagens financeiras

(Tabela 3), a rentabilidade média do periodo, que já era negativa,

sofre um agravamento, passando de -8% para -11% (-36%, se a terra

se limitasse a acompanhar a inflação). Apenas o ano de 1974 continua
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apresentando resultado positivo, sobre o qual irá incidir a taxação

normal das outras atividades, eliminando-se assim o subsídio fiscal

(Tabela 4). Neste caso, a rentabilidade práticamente não se altera,

ficando nos -11%, o que evidencia ser o lucro ajustado tão baixo,

que o benefício fiscal nele embutido não tem maior relevância. Res-

salte-se que o retorno sobre o patrimônio seria ainda mais negativo,

se a terra não houvesse valorizado a uma taxa superior a inflação

do período: -36%.

Na Tabela 5, faz-se a comparaçao entre o subsídio de cre-

dito e o fiscal; a linha 6 desta Tabela informa a proporção de subsí

dios em relação ao lucro.

Como a SJ-4 nos dois exercícios em que apresentou um desem

penho favorável ficou isenta de taxação na Cédula G, o beneficio fi~

cal e integral. Em 1974 ambos os subsídios se equivaliam; em 1976,

com a elevaçãó da inflação e a vig~ncia de financiamento sem juros

para a aquisição de adubos, as vantagens financeiras assumem uma im

portãncia muito maior, sobrepujando amplamente os incentivos de or-

dem fiscal.

De todo modo, a exist~ncia de financiamentos a juros neg~

tivos e facilidades fiscais ~ agropecu~ria, por si s6 não foram su

ficientes para que a SJ-4 pudesse operar com lucratividade. Naturalmen-

te~ o tipo de produção nela existente, básicamente leite e café,bem

como sua (relativamente) baixa produtividade, sao os responsáveis

diretos por esta desalentadora performance.

Nestas condições, porque seu proprietário nao vende suas

terras e aplica o resultado no mercado financeiro ou em qualquer o~

tra atividade? Ou, numa opção menos radical, porque ele simplesmen-

te não troca de culturas, partindo para a cana, a laranja, ou subs-

tituindo seu rebanho leiteiro por gado de corte, cujos custos de
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produçâo sao muito mais baixos? A explicaçâo, acreditamos, foge i

16gica e ã racionalidade do capital, pois s6 pode ser debitada, ne~

te caso, ao fortissimo apego a atividades desenvolvidas tradicional

mente há gerações. No limite, seria muito mais simples e lucrativo

arrendar toda a propriedade a uma usina de açficar das proximidades,

pois os ganhos sâo certos e o trabalho nenhum.

Esta hip6tese, no entanto, ~ descartada "ad limina" pelo

proprietário, que quer continuar a ser um fazendeiro como seu pai e

seu avô foram. De resto, este comportamento e bastante semelhante

ao do proprietário da SJ-2.

Estas considerações suscitam uma questâo: at~ quando? Os

progn6sticos nâo sâo favoráveis; sabe-se que este empresário desfe~

-se recentemente de outros im6veis de sua propriedade, na cidade,

para fazer frente is despesas da fazenda.



TRBELR " TABELR 1L

=========== RENTRBILIDADE CORRENTE - VALORES EtI ezs SJ - 4 ==============
••••u SJ - 4

---------------_._------------------------------------------------------------------ nnu
I T E N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 1983 1984 I:;~ICES DE EVm.. DO IGP E VRLOR DA TERRA

------------------------- -------------------------------
1- LUCRO (PREJUlZOl F.,lES DO I.R. -10 -80 -52 -203 121 -64 71 -41 -414 -1718 -5264 -14034 -30692 -59186 -298207 VRLOR
----------------------- ANO IGP TERRR

2- LUCRO TRIBUTAVEL íl01 DE 1) 12 7
--------------------- 1969 100 100

3- IMPOSTO DE RENDR 1970 119 140
------------ 1971 143 200

4- LUCRO (PREJUIZOl D.I.R. (1 - 3) -10 -80 -52 -203 121 -64 71 -41 -414 -1718 -5264 -14034 -'30692 -59186 -298207 1972 165 280
----------- ------- 1973 191 480

5- ARER - ha 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 1974 257 1200
------------ 1975 332 1600

6- VALOR POR HECTARE (ezs) .7 ·1 1.4 2.4 6 8 11 16 23 42 71 159 305 sss 2019 1976 486 2200
1977 675 3200

7- VALOR TOTAL (5 X b) 463 661 925 1586 3966 5288 7271 10576 15203 27762 46931 105099 201605 366855 1334559 1978 950 4600
------- 1979 1683 8400

8- RENTABILIDRDE PERCDIT. I (4/ 7) I -2.16 -12.10 -5.62 -12.80 3.05 -1.21 0.98 -0.39 -2.72 -6.19 -11.22 -13.3~ -15.22 -16.13 -22.34 1980 3539 14200
----------- 1981 6919 31800

9- PERCENT. REAL DE 1!f05TO (3 / 1)· I 1982 13317 61000
------------ 1983 42972 1.11000

10- RENTABILIDAOE PITem. 11 -2.54 -16.98 -9.53 -32.18 14.25 -5.S3 4.42 -1.84 -13.19 -30.89 -45.00 -61.37 -67.21 -41.67 -64.85 1984 139142 403800
-------

085.: 1- CONFORMELUCROS E PER:lP,s.

2- CONFORI[ íIDULA G.

3- I.R.·PRo:iESSIUO DAS PESSOAS F1SICAS; llESCOIISlDERRDOS OUTROS POSSIVEIS RENDltIOiTOS E DEDUCOES.

8- LUCRO IP'EJ.) D.I.R. / VRLOR NOMINAL DA TERRA.

9- FRACAO DO LUCRO LIQUIDO PAGA COMO II'.PCSTO.

10- LUCRO lFi.EJ.) D.I.R. / ~'RLOR DA TER~R CORRIGI~a PELO IGP-FGV.

00
w



T R E E LR 3
=====--===== WHRCILlORDE ~A RU5ENCIR DE SU:3I010 CREllITICIO - VRLQ~ES EM CzS SJ - 4

nu"
-----------_ ..._------------------------------------------ --------------------

I T E N 5 1970 1971 1972 1973 1S74 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1953 1984--------------
1- LUCRC (PREJUIZOl ANTES 00 I.i. -10 -80 -52 "203 121 -(,.4 71 -41 . -414 -1718 -5264 -14034 -30692 -59186 -298207-----
2- DESPES?S FINANCEIRAS 18 43 51 . 59 31 76 95 158 306 701 1146 3348 8987 15332 8~654-------------
3- flNANC. SI JUROS (ADUBOS) 165 171 204 329 453----------
4- TAXR MEDIA DE JUROS (I) 16 16 14 15 15 15 15 15 19 19 35 62 65 82 225

. 5- HiFlRCAD 19.3 19.5 15.8 15.6 34.6 29.4 46.2 38.8 40.8 77.2 110.3 95.5 99~7 211 223.8

6- DESP. FINRNCEIRRS CORRIGIDAS:

(2 I 41 X 5 + (3 X 5) 22 52 58 61 72 197 372 488 791 3198 3612 5157 13785 39452-----------
7- SUBSIDIO CREOITICID (6 - 2) 4

..
9 7 2 41 121 277 330 485 2497 2466 1809 m8 24120-----

8- LUCRO (PREJUIZOI AJUSTADO (1 - 71 I -14 -89 -59 -205 80 -ISS -206 -371 -899 -4215 -7730 -15843 -35490 -83306 -298207
9- LUCRO TRlBUTAVEL (10Z DE 8) 8

10- IMPOSTO DE RENDR

11- LUCRO (PREJUIZOI D.I.R. (8 - 10) .-14 -89 -59 -205 80 -185 -206 . -371 -899 -4215 -mo -15843 -35490 -83306 -298207
12- VRLlIR TOTAL DR TERRR 463 661 925 1586 :m6 52BB 7271 10576 15203 27762 46931 105099 201605 366855 133m9
13- RENTABIL. AJUSTRJ)R (JJ I 12) -2.96 -13.53 -6.33 -12.95 2.03 -3.51 -2.83 -3.51 -5.92 -15.18 -16.47 -15.07 -17.60 -22.71 -22.34

14- RENTRBIL. RJUSTADR 11 -3.48 -18.98 -10.73 -32.56 9.48 -16.8B -12.80 -16.64 -28.65 -75.78 -66.08 -69.28 -77.72 -58.66 -64.85

085.: 1- COIlFORIIE LUCROS E PERDRS. B- LUCRO NR RUSOCIR 00 SUBSIDIO CREDITICIO.

2- CONFORIIE CONTRATOS DE f1;;P.HCIRHENTO. 9- I.R. PROGRESSI'."J DAS PESSOAS F1SICRS. DESCONSI-

3- CONFORIIE CONTRATOS DE f1tií1~CIRIIENTO. DERRDOS OUTR[)S POSSIVEIS RENDIIIENTOS E DEDUCOES.

4- CONFORIIE CONTRRTOS DE FII!RHCIRHENTO. 10- COIIFORHE CEW G.

5- 16P - FG'J. 11- LUCRO DEPOIS cc I.R.

6- EQUIVRLENTE R TRXA DE 1NFUiCP.0 (VER 12- L1NHR 7 DR TR:úR 2.

IIETODOLOGIR) • 13- RENTABIlIDRDE tiíI RUSENCIA DO SUBSIDIO CREDITICIO.

7- VRLOR DO SUBSIDIO CREOITICIO. 14- LUCRO (PREJ.) ú.I.R. I VRLOR DR TERRR CORRIGIDO mo I GP-FGV.

00
.I::>



TRBElR 4
======= REtlTABILIDRDE NA AUSENCIA DE SUBSIDIOS CREDlTlCIOSE FISCAIS - VALORES EH CzS SJ - 4uuu

------------------------------------------------------------ ----------------------------------
I TE N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984-----------------

1- LUCRO (PREJUIZOl AJUSTADO -14 -B9 -59 -205 ao -185 -206 -371 -899 -4215 -7730 -15843 -35490 ·-83306 -298207------------
2- I HPOSTODE RENDA 24
-------------------------

3- LUCRO (PREJUIZOI D.I.R. (1 - 2) -14 -89 -59 -205 56 -185 -206 -371 -899 -4215 -7730 -15843 -35490 -S3306 -293207
----------------------

4- VRLOR TOTAL DR TERRR 46J 661 925 1586 3966 5288 7271 10576 15203 27762 46931 105099 201605 366955 1334559--------------------
5- RENTRBIL. RJUSTADA I (3 I 4) -2.96 -13.53 -6.33 -12.95 1.42 -3.51 -2.83 -3.51 -5.92 -15.18 -16.47 -15.07 -17.60 -22.71 -22.34
---------------------------

6- RENTRBIL. AJUSTRDA 11 :-3.48 -18.98 -10.73 -32.56 ·6.64 -16.88 -12.80 -16.64 -28.65 -75.78 -66.08 -69.28 -77.72 -58.66 -64.85-------------

OBS.: 1- LINHA 8 DA TABELR 3 (LUCRO NA AUSENCIR DE SUBSIDIO CREDlTlCID). 5- RENTABILIDADE NR RUSENCIR fi E SUBSIDIOS CREDlTlCIOS E FlSCBIS.

2- 30 % SOBRE O LUCRO AJUSTRDO PI O PERIODO 70-78 E 3'5 I PI 79-84. h- LUCRO (PREJ.) D.I.R. I VALO R DA TERRR CORRIGIDO PELO IGP-FGV.

4- L1IIHA 7 DR TABELA 2.

TRBElR 5
COMPARACAOEh'TRE OS SUBSIDIOS CREDITlCIOS E FlSCRIS - VRLORES EH CzS SJ - 4**nu----------_._--

I TE ti S 1970. 1971

1- SUBSlDlOCREDITlCIO 4 9

1972

7

1973 1974 l'I75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

2 41 ;21 277 330 485 2497 2466 1809 4798 24120

2- LUCRO (PREJUIZO) AHTES Dn i.•. -10 -80 -52 -203 121 -64 71 -41 -414 -1718 -5264 -14034 -30692 -59186 -298207

3- I.R. - CEDULR G

4- I.R. NORIIAL 3ó 21

5- SUBSIDIO FlSCRL (4 - 3) 36 21

6- X DE SUBSIDIOS EiI RELACAO.AO LUCRO I
I

a)- CREOlTlCIOS I
b)- nscats . I
c)- TOTAL I

33
30
63

390
30

420

OBS.: 1- lINHR 7 DA TABELA 3. 4- IIIPOSTO R SER PRGO NR AUSEN CIA DE SUBSIDIGS FISCAIS.

2- CONFORIIELUCROS E PERDAS. 5- VALOR DO SUBSIDIO FISCAL.
00
U1

3- IHPOSTO EfETIVAIIENTE INCORRIDO (L1NHR 3 DA TABELA 2). 6- a): !1 I 2);. b: (5 I 2); c) : (a + b)
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SJ - 5

Espalhando-se por L039 hectares, a SJ-5 é a maior das pro-

priedades analisadas neste trabalho. Sua administraç~o fica a cargo

de seu proprietário, auxiliado por alguns membros da família, que

vivem na fazenda. Possui toda a infra-estrutura necessária para de-

senvolver as atividades ãs quais se dedica, e mais 8 tratores com

implementos. Nela também trabalham diaristas, mensalistas e, eventu

almente, volantes.

Localizada, como as outras, numa bacia leiteira, tem for-

te posiç~o como produtora (819 cab~ças registradas). Possui, também,

gado de corte (155 animais), café (42.000 pés em produç~o; 39.000

em formaçâo l , milho (47 ha para come.rc í.a Lí.z acâo r 39 ha para silagem),

e granja com 30.000 frangos de corte.

A exemplo das demais, sua produtividade no período 1970 -

84 fica acima da média estadual, nos casos do café, leite e milho

(n~o s~o disponíveis dados sobre as criações de equinos e frangos):

QUADRO 6

~O0 A B C
~<S

:<Ç-O SJ - 5 M:t:DIADE SP VARIAÇÃO % (A/B)~

Café 1.218 Kg/ha 530 Kg/ha + 130

Leite 1.676 l/vaca 519 l/vaca + 223

Milho 2.899 Kg/ha 2.137 Kg/ha + 36

FONTE: Colunas A e B: Instituto de Economia Agrícola!

Uma particularidade, porem, à diferencia das demais: seu

proprietário é um tradicional criador de Mangalarga. Ora, o mercado

de cavalos de raça se reveste de características especiais, apreseQ

tando um alto grau de especializaç~o e com marketing pr6prio e so-
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fisticado, o que o torna virtualmente infenso a livre concorrência.

Com um planteI de 32 equinos, a SJ-5 tem obtido altos lu-

cros com a venda de seus animais e coberturas. Isto é possível por-

que seus produtos gozam de largo prestígio no setor, condição que

lhe permite impor seus preços. Como se sabe, o controle da comercia

lização é um dos requisitos fundamentais para que a empresa capita-

lista possa auferir a rentabilidade almejada.

Esta circunstância especial faculta a SJ-5 apresentar a

performance mais consistente entre todas as fazendas estudadas, ao

longo do tempo (Tabela 2). De fato, estão ausentes as oscilações, as

vezes violentas, observadas nos resultados das outras propriedades.

Houve lucro em 13 dos 15 anos pesquisados, com apenas duas

exceçoes: 1971 e 1982. No primeiro caso foram os preços ruins os re~

ponsáveis pelo prejuízo, inclusive nos cavalos; no outro, preços de

primidos e urna produtividade apenas regular para o café, leite e mi

lho.

A rentabilidade global gira em torno de 7% ( linha 8) para

o período analisado, o que é bastante aceitável, considerando que o

patrimônio sobre o qual ela é calculada cresceu mais do que a infla

ção (Tabela 1). Se este tão somente a refletisse, seu retorno a1can

çaria a marca de 29%. Outra vez, por obra dos benefícios da Cédula G,

o percentual de I.R. efetivamente pago manteve-se em níveis reduzi-

díssimos (Tabela 2, linha 9).

A Tabela 3 fornece a rentabilidade ajustada pela elimina-

çao do subsídio creditício, através da correção das despesas finan-

ceiras pela taxa de inflação. Neste caso, o retorno médio global fi

ca por volta de 6%, taxa equivalente a da caderneta de poupança (23%,
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se a valorização da terra ficar vinculada ao índice de inflação ).

Tal declínio, l6nge de ser alarmante, antes revela a pouca influ~n-

cia exercida pelos benefícios de crédito sobre a lucratividade da

SJ-5.

Com a retirada do subsídio fiscal, inclusive (Tabela 4), a

rentabilidade no período fica pouco abaixo de 4%, número que espe-

lha a maior importância que tais incentivos assumem frente as vanta

gens financeiras.

Este fato é corroborado pela Tabela 5, onde se constata

que em apenas 3 dos 12 exercícios lucrativos o subsídio creditício

superou o fiscal~ A lucratividade média sobre o patrim6nio ficaria

em torno de 15%, se o seu valor acompanhasse a variaçâo do IGP. Por

este critério, diga-se de passagem, a SJ-5 é a única fazenda que

apresenta um retorno aceitável, sem qualquer tipo de subsídio.

t muito provável que os resultados fossem mais brilhantes

se a empresa não estivesse tão envolvida na atividade leiteira. Co-

mo está, o retorno obtido pela SJ-5 ná aus~ncia de incentivos finan

ceiros e fiscais é inferior ao oferecido pelo mercado financeiro, o

que eventualmente reorientará os rumos da SJ-5, no tocante a produ-

çao de leite.



TRBElA 2 TABElR 1
====:======= RENTABI L1DRI)[ CCRREtnE - V!lLORES EII ezs SJ - 5 ============

ii:lU SJ - 5
--------------------------- ------------------- ----------------------------------- lUU.

I 1 l :~ S r 1970 1971 1972 1~'73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 lliDICES DE EViL DO IG? E VRlOR DA TERRA
--------------------- ------------------ ..•

1- LUCRO (PREJUIZOl ANTES 00 I.R. 94 -34 126 30 47 1360 43 1916 5048 12171 5834 . 5852 -27886 29941 92563 IJllLOR-------------------- ANO IGP TERRR
2- LUCRO TRIBUTAVEl <101 DE 1) 9 13 3 5 136 4 192 505 1217 583 585 2994 9256----------------------- 1969 100 100
3- IHPOSTO DE RENDR 23 2S 116 3"uO 74 ?J 237 929 1970 119 140------ --------- 1971 143 200·
4- lUCRO (PREJUIZO) D.I.R. (1 - 3) 94 -34 126 30 47 1337 43 1891 4932 11791 5760 5323 -27886 29704 91634 1972 165 280-------- . 1973 191 480
5- RRER - ha iC3? 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1974 257 1200
--------- 1975 332 1600

6- VALOR POR HECTRRE (CzS) ~ 1.4 2.4 6 8 11 16 23 42 71 159 305 sss 2019 1976 486 2200.t----- 1977 675 3200
7- VALOR TOTRl (5 X 6) 727 1039 1455 2494 6234 8312 11429 16624 23897 43ó3S 73769 165201 316895 576645 2097741 1978 950 4600---------------- 1979 1683 3400
8- RENTRBILIDADE PERCEHT. I (4 17) I 12.92 -3.27 8.66 1.20 0.75 16.09 0.38 11.38 20.64 27.02 7.81 3.52 -8.80 5.15 4.37 1980 ~39 14200
----- 1981 6919 31800

9- PERCENT. REAl DE II!POS10 (3 I 1) .1 1.67 1.28 2.10 3.12 1.27 0.49 0.79 1.00 1982 13817 61000---------------- 1983 42972 111000
10- RENTRBILIDRDE PERCENT. II :5.17 -4.59 14.69 3.03 3.52 77.43 1.70 53.97 99.96 134.87 31.33 16.20 -38.85 13.31 12.éa 1984 139142 403300

--------

OBS.: 1- CONFORMELUCROS E PERDAS.

2- CONFORMEemUlR 6.

3- I.R. PROGRESSIVO DAS PESSORS Fí5ICRS; ·uESCONSIDERRDOS OUTROS POSSIVEIS REIIDIIIElHOS E DEDUCOES.

8- lUCRO (PREJ.) D.I.i. / VALOR NQ~IHRL DR TERRR.

9- FRRCRO DO LUCRO UQUJDD PRGA C~) l~J'OSTO.

10- LUCRO (PREJ.l D.U. / VALO. Do iE.RA CORRIGICO PELO IGP-FG';.



TABELA 3
======== RENTRBILIDRDE NB AUSENCIA DE SUBSIDIO CREDITlCIO - VALORES EJI CzS SJ - 5

**Uli
-------------- ------------------------------ -------------------------

I TE N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1m 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984------------------
1- LUCRO (PREJUIZOl RKTES DO I.R. 94 -34 126 30 47 1360 43 1916 5048 12171 5634 5852 -27B36 29941 92563
-------------------

2- DESPESAS FINANCEIRAS 19 24 11 46 21 80 111 245 312 285 1299 2364 2153 794 32397
----------

3- F I NANC. SI JUROS (ADUBOS) 2Bó 308 417 847 993----------------
4- TRXR MEDIA DE JUROS (X) 16 16 14 15 15 15 16 16 18 20 36 60 66 B5 225

--------
5- INFlACAO 19.3 19.5 15.8 15.6 34.6 29.4 46.2 38.8 40.8 77.2 110.3 95.5 99.7 211 223.8
-----

6- DESP. FlNANCElRRS CORRIGIDRS:

(2 I 4) X 5 + (3 X 5) 23 29 12 48 48 241 463 756 1053 1867 3980 3763 3252 1971
-------

7- SUBSIDIO CREDITlCID (6 - 2) I 4 5 2 27 161 • 352 511 741 1582 2681 1399 1099 1177
-----

8- LUCRO (PREJUIZO) R.lJSTROO (1 - 7l j 90 -39 125 28 20 1199 -309 1405 4307 105"89 3153 4453 -28985 28764 925"63

9- LUCRO TRIBUTIl'JEl. noz DE B) 9 12 3 2 120 " 141 431 1059 315" 445 2676 9256
------

10- IMPOSTO DE RENOR
------

11- LUCRO (PREJUIZO) D.I.R. (8 - 10) 90 -39 125 28 20 1199 -309 1405 4307 105"89 3153 445"3 -23985 28764 92563
----------------

12- VALOR TOTRL DA TERiR 727 1039 1455 2494 6234 8312 11429 16624 23897 43638 73769 165201 316895 576645 2097741

13- RENTRBIL. AJUSTADA <11 I 12) 12.39 "- -3.78 8.56 1.13 0.31 " 14.43 -2.70 8.45 18.02 24.27 4.2i 2.70 -9.15 4.99 4.41
-------

14- RENTRBIL. AJUSTADA 11 14.53 -5.30 14.53 2.84 1.47 69.44 -12.23 40.10 " 87.30 121.12 17.15 12.39 -40.38 12.88 12.81

OB5.: 1- CONfORIIE UJCROS E PERDAS. B- LUCRO NA AUSENCIR DO SUSSIDIO CREDITlCIO.

2- CONFORKECIlNTRATOSDE FINANCIAMENTO• 9- I.R. PROGRESSIVO OAS PESSOAS FlSICAS. DESCONSI-

• 3- CONFORKECIlNTRATOSDE FINANCIAMENTO. D.ERRDOSOUTROS POSSIVEIS RENDIMENTOS E OEDUCOES.

4- CO~FORMECIlNTRATOSDE FINANCiAMENTO. 10- CONFORMECEOULA G.

5- IGP - F6IJ. 11- LUCRO DEPOIS 00 I.R.

6- EQUIURLElHE R TAXA DE IHFLACAO (VER 12- LlNHR 7 liA TRBELA 2.

HETOOOLOGIHl. 13- RENTRBIllDADE NA AUSENCIA 00 SUBSIDIO CREDITlCIO.

7- VALOR 00 SlJIISIOIO CREDITlCIO. 14- LUCRO (PREJ.l O.I.R. I VAlOR DA TERRA CORRIGIDO rae I SP-FGV.

1.0

o



TABELA 4
============== RENTABILIDADE NR AUSENCIR DE SUBSIDIDS CREDlTlCIOS E FISCAIS - VALORES EH CzI SJ - 5

nuu
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

I TE N S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984----------------------
1- LUCRO (PREJUIZO) A.AJSTADO 90 -39 125 28 20 1199 -309 1405 4307 10589 3153 ~453 -28985 23764 92563~----------------
2- mOSTO DE RENDA 27 37 8 6 360 422 1292 3706 1104 1559 10067 32397-------------------
3- LUCRO (PREJUIZO) D.I.R. (1 - 2) 63 -39 87 20 14 839 -309 984 3015 6883 2049 2895 -28985 18697 60166-------------------_.
4- VALOR TOTAL DA TERRA 727 1039 1455 2494 6234 8312 11429 16624 23897 43638 73769 165201 316895 576645 2097741------------------------
5- RENTABIL; RJUSTADA I (3 I 4) 8.67 -3.78 6.00 0.79 0.22 10.10 -2.70 5.92 12.62 15.77 2.78 1.75. -9.15 3.24 2.87----------------------
6- RENTRBIL. RJUSTADA 11 10.17 -5.30 10.17 1.99 1.03 48.61 -12.23 23.07 61.11 78.73 11.15 8.05 -40.38 8.38 8.32----------------------

OBS.: 1- L1NHR 8 DR TnBELA 3 (LUCRO NA RUSEtlCIR DE SUBSIDIO CREDITICIO). 5- RENTABILIDADE NR RUSENCIR DE SU8SIDIes CREOlTlCIOS E FlSCRIS.

2- 30 % SOBRE O LUcrO AJUSTADO PI O PERlOOO 7()-78 E 35 % PI 79-84. 6- LUCRO (PREJ.) D.I.R. I VALO R Dll TERRA CORRIGIDO PELO IGP-FGV.

4- UNHA 7 DRTR8ElR 2.

TRBELR 5
====--=== COKPRRRCAOENTkE OS SUBSIDIDS CREDITICIOS E FlSCRIS - VALORES ElI CzI SJ - 5

iUili------------------------------------- ---------I T E H S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984-----------------
1- SUBSIDIO CREDITICIO 4 5 2 27 161 352 sn 741 1582 2681 1399 . 1099 1177-----------------
2- LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO I.R. 94 -34 126 30 47 1360 43 19'16 5048 12171 5834 5852 -27886 29941 92563---------------------------
3- I.R. - CEDULA G 23 25 . 116 380 74 29 237 929--------------------------
4- I.R. NORMAL 28 38 9 14 408 13 m 1514 4260 2042 2048 10479 32377------.:._----------------------
5- SUaSIDiQ mCAL (~ - 3) 28 38 14 385 13 550 1398 3880 1968 2019 10242 31468---------------------------------
6- % DE SUBSIDIOS EM RElflCAO AO LUCRO I

1
a)- CREDliICIOS 1 4 1 6 58 12 818 27 15 13 46 24 4b)- FISCAIS I 30 30 30 30 28 30 29 23 32 34 35 34 ,.

J.c)- TOTAL I 34 31 36 88 40 848 55 42 45 80 58 38 34----------------------

OBS.: 1- LINHA 7 DA TABELA 3. 4- IKPOSTO A SER PAGO Wl RUSOl Clii DE .SUBSIOIOS F.!SCRIS.

2- CONFORMELUCROS E PERDAS. 5- VALOR DO SUBSIDIO flSCRL.
\.O

3- IHPOSTO EFETIVAMENTE I NCORRIDO (L1NHR 3 DA TA8ELA 2). 6- .): (1 12); b: (5 i 2); cI: (OI + b) I-'
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CONSIDERAÇOES FINAIS
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A composição metodológica deste trabalho é constituida de

urna abordagem analitica-teóricá, na primeira parte, onde o argumen-

to inicial, que serviu para avançar na discusão sobre a inexorabili

dade da expansão do capital na agricultura, foi o de que a unidade

de produção tocada únicamente, ou em grande parte, pela força de tr~

balho familiar, não desaparece com a penetráção capitalista no agro.

Em função da própria dinâmica de reprodução ampliada do

capital e de particularidades do ramo agrícola, a unidade familiar

constitui uma forma eficiente de organização da produção, não atra-

vancando a evolução das técnicas produtivas na agricultura e nem pre

venindo uma articulação mais profunda desse setor com os demais. Em

suma, a produção familiar não constitui entrave ao desenvolvimento

capitalista no campo, nem é totalmente dominada por este, transfor-

mando-se e adaptando-se admirávelmente ao processo de modernização

e persistindo de forma predominante em determinados segmentos do se
tor rural.

No entanto, essa fazenda modernizada, fruto de um rigoro-

so processo de seleção natural, guarda pouca semelhança com a unida

de camponesa de outrora. A "family farm" se tecnifica, se especia

liza na produção e no produto, adequando-se a pacotes tecnológicos

especificos, e se mercantiliza. Sua própria identidade é questiQ

nada, enquanto categoria econômica distinta, já que ela agora pas-

sa a ser (inequivocamente) fonte de geração de um fluxo de capital-

-dinheiro, fundamental para a sobrevivência da familia.

Indiscutivelmente, a expansao capitalista na agricultura

encontra obstáculos, em certas atividades agrícolas, em razão da bai

xa remuneração do capital investido. Neste sentido, a singularidade



94

do processo de produção na agricultura, que impede seu pleno contro-

le: a nitida diferença existente entre tempo de produção e tempo de

trabalho, limitando a velocidade da circulação e rotação do capital,

o elevado risco da atividade e a dificuldade para se obter ganhos ex

traordinãrios propiciados por conquistas tecno16gicas são particula-

ridades que, agravadas pelo caráter 01igop6lico dos capitais indus-

triais, erodem a rentabilidade de muitos segmentos do setor agricola,

efetivamente impedindo o ingresso maçiço de grandes empresas capita-

listas. Essas atividades, nos paises capitalistas avançados, sao dei

xadas nas mãos dos produtores familiares.

Este arranjo, facilmente encontrãvel alhures, nao vingou

em nosso territ6rio, visto que a empresa capitalista ~ presença domi

nante no cenãrio rural brasileiro.

Aidar(59) , em seu estudo de caso, procurou deixar claro

que a supremacia dessas unidades produtivas no âmbito da agricultura

nacional tem origem na imensa massa de subsidios crediticios e fis-

cais desfrutada pelo setor, que elevou, substancial mas artificial-

mente, a rentabilidade m~dia das propriedades.

A partir desse referencial, a 2ª parte do estudo voltou-

-se para uma anãlise do impacto da retirada desses subsidios sobre

os resultados financeiros de 5 empresas localizadas numa determinada

região agricola brasileira, em terras de m~dia fertilidade e com ati

vidades e lavouras tradicionais.

Ao lado destas, as fazendas possuem outras caracteristi

cas em comum, entre as quais podemos citar: são bens de familia re-

(59)AIDAR,A.C.K. A Grande Empresa e Seu Destino na Agricultura Brasi

leira: um Estudo de Caso. Revista de Economia Politica, i(2) 135-

46, abr. 1984.
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cebidos em herança; constituídas como pessoa física; bom índice de

mecanização; todas têm entre seus principais produtos o leite e o

café (três têm também milho e frangos de corte); proprietários sao

tradicionais no setor; têm boa escolaridade (quatro possuem curso

superior; um fêz mestrado nos E.U.A.).

Os dados sobre a performance dessas organizações, tendo

como base o valor nominal da terra, estão resumidos abaixo:

QUADRO 7

RENTABILI- RENTABIL.NA RENTABIL.NA
DADE MÉDIA AusENCIA DE AUSENCIA DE

ÂREA CORRENTE SUBsíDIO SUBsíDIO PRINCIPAIS PRODUTOS
(ha) CREDITíCIO CREDITíCIO

E FISCAL

Café, Leite, Milho
SJ-l 249 15% 6,5% 1% e Cebola.

Café, Leite e Avi-
SJ-2 470 -1% -12% -12% cultura de Corte.

Café, Leite, Milho e
SJ-3 496 9% 0,4% - 3% Avicultura de Corte.

SJ-4 661 -8% -11% -11% Café e Leite

SJ-5 L039 7% 6% 4% Café, Leite, Milho,
Avicul tura de Corte
e Equinocul tura ..

Reafirma-se assim, a influência fundamental exercida pe-

los subsídios na elevação da lucratividade ou, como também se veri-

ficou, na redução dos prejuízos das empresas agrícolas. Naturalmen-

te, esta influência irá variar, em maior ou menor grau, em função do

volume de financiamentos a j~ros subsidiados tomado pelo produtor ,

e da ocorrência de lucros, sem os quais as vantagens fiscais deixam

de existir.
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A existência de subsidios nao é condição suficiente para tornar ren

táveis fazendas crônicamente deficitárias, como a SJ-4. Variáveis ta-

is como o tipo de atividade, são determinantes para o bom desempenho

de um empreendimento rural. Porém, como demonstrou a SJ-l; e sobre-

tudo, a obtenção de uma boa produtividade e a posse de um afiado

senso de oportunidade na comercialização de seus produtos, sao re-

quisitos indispensáveis aos empresários que pretendam ser bem suce-

didos no ramo agropecuário.

Contudo,deve-se lembrar que todos os proprietários, indis

tintamente, foram beneficiados pela espetacular valorização da ter-

ra no periodo abordado, facultada pela existência de profusos ince~

tivos crediticios e fiscais. Consequentemente, os retornos - em ter

mos percentuais - positivos ou negativos, encontram-se bastante ate

nuados por esse excepcional ganho de capital.

Fosse a terra corrigida pelo IGP, conforme demonstramos ,

a rentabilidade patrimonial alcançaria patamares diferentes, sem no

entanto alterar o cerne de nossa análise.

A conclusão a que se chega é que ao viabilizarem empreen-

dimentos financeiramente incapazes de se auto-sustentar, os subsi-

dios concedidos à agricultura brasileira proporcionaram uma sobrevi

da à atividades as quais os empresários ditos capitalistas há muito

deveriam ter deixado nas mãos dos produtores familiares.

Com isso, postergou-se a mudança do modelo agrário nacio-

nal, cuja reestruturação - fugindo ao figurino das teoriza~oes

clássicas - deverá torná-lo semelhante aquele vigente nas economias

capitalistas mais avançadas.
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Dá suporte a essa crença, o fato que das 3 propriedades

(SJ-1; SJ-3; SJ-5) que obtiveram, gra~as aos subsidios, rentabi1ida

de acima da oferecida pela caderneta de poupança (que e o mínimo

abaixo do qual outra atividade será procurada), apenas 2 r~sistem ã

retirada das vantagens financeiras, (SJ-1; SJ-5) , apresentando um

retorno equivalente ao daquela aplicação. E, rigorosamente, nenhuma

consegue competir com a poupança, após a eliminação dos beneficios

fiscais.

Cabe aqui um comentário a respeito das vantagens implici-

tas na Cédula G, (que o governo pretende eliminar) em relação ao cré

dito subsidiado. Enquanto aquelas constituem um incentivo aos prod~

tores eficientes, que obtém lucros, este último privilegiou indis-

criminadamente todos os que a ele tiveram acesso, fossem produtivos

ou nao.

Em tais circunstãncias,é inevitável que abusos tenham si-

do cometidos e malbaratados recursos arrecadados com o sacrificio

de todo o corpo social. Além disso, esses subsidios eram geradores de

inflação, onus que mais urna vez recaia sobre o conjunto de toda a

sociedade. Sob este prisma, e compreensivel que fossem suprimidos.

Já os beneficios fiscais são, do ponto de vista macroeconômico e

operacional, muito mais eficazes e racionais, pois sao concedidos

apenas para quem produz lucrativamente.

o novo projeto de lei proposto pelo governo, alterando o

I.R. da atividade rural a partir de 1989, constitui um duro golpe

para esses produtores, pois reduz drásticamente as vantagens de que

gozavam até 1988.

Pelo projeto, 20% da renda bruta anual (contra 10% da ren

da líquida, anteriormente) serão levados ã tributação. Desse valor,

10% poderão ser abatidos definitivamente, desde que o contribuinte
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tenha saldo médio equivalente em caderneta de poupança rural. O res-

tante poderá ser adiado para a declaração do ano seguinte, sem corr~

ção monetária, se o agricultor ainda tiver saldo suficiente na pou-

pança rural. Se esta for insuficiente para abater o saldo da renda

tributável, o imposto será cobrado de acordo com a seguinte tabela:

QUADRO 8
Imposto de Renda Sobre a Atividade Rural (Pessoa Fisica)

RENDA ALíQUOTA PARCELA ISENTA

Até 720 OTN's Isento -o-

De 720 a 2.400 OTN's 10% 720 OTN's

Acima de 2.400 OTN's 25% 1.728 OTN's

Pessoas jurídicas pagarao a aliquota única de 17% e terão

direito aos mesmos incentivos vinculados à poupança, além da possib!

lidade de depreciação imediata das máquinas adquiridas para explora-

ção da atividade, deduzida integralmente no mesmo ano da aquisição.

Desaparecem todas as deduções cedulares por investimentos

e seus respectivos multiplicadores; os investimentos destinados a

produção serão considerados despesas no mês do seu efetivo pagamento.

A tributação da renda agricola será feita de forma isolada, ou seja,

essa renda não será somada aos demais rendimentos, para a apuração do

imposto devido.

Outra mudança instituida pelo projeto refere-se a forma

de apuração do lucro da atividade rural. Foi criada a apuração sim-

plificada, que dispensa escrituração e baseia-se em simples "prova

documental", para rendas abaixo de. 10.000 OTN's por ano. A partir

desse limite, até 100.000 OTN's, a Receita exige "apuração escritu-

ral", com base em "escrituração rudimentar". Para rendas anuais aci-

ma de 100.000 OTN's, o contribuinte terá de fazer a apuraçao conti-
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bil, em lucros registrados na Receita até o encerramento do ano-

base.

Desburocratizante, esta alteração é positiva; as outras ,

se aprovadas pelo Congresso Nacional na sua forma original, produzi

rão uma substancial elevação da carga tributária incidente sobre as

atividades agropecuárias.

o argumento que o desaparecimento dos subsídios automáti-

camente acarretaria um aumento nos preços relativos da agropecuária

não encontra apoio nos fatos. Isto talvez ocorresse se esta pudesse

impor seus preços, porem o regime de concorrência perfeita vigoran-

te para o setor determina a sua completa submissão as forças de
mercado.

A participação da agropecuária no conflito distributivo

se dá de maneira essencialmente passiva, a nao ser na eventual ocor

rência de choques de oferta, que, de resto, independe~ da vontade

dos agentes que integram esse segmento econômico. via de regra, esse

conflito se resolve em detrimento do agro, com a transferência de

excedentes para setores não-rurais, como o mercado de máquinas e in

sumos modernos.

Todavia, ao contrário do que ocorre nos demais setores da

economia, totalmente dominados por grandes empresas, a expansão do

capitalismo no campo é restringida pela prõpria natureza deste si~-

tema social. Ou seja, as relações de produção que o caracterizam,

pontificam somente nas atividades cujo retorno satisfaz aos requisitos

do capital. Persistindo os atuais benefícios da Cédula G, mui-

to provavelmente as SJ-l e 5 permanecerão nas atividades a quetra-

dicionalmente têm se dedicado. Na hipõtese contrária, é lícito su-

por que as abandonarão, concentrando-se, a exemplo da tendência
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histórica observada nos países centrais - nos segmentos mais lucra-

tivos da agropecuária. É de se prever que - acompanhadas nessa reti

rada por outras empresas capitalistas em idêntica situação - a evo-

lução desse movimento culminará numa profunda reordenação da estru-

tura fundiária brasileira.

BIBLIOTECA f{Af~L AG OOEDECKER



101

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA



102

01. AIDAR, Antônio Carlos Kfouri. A Grande Empresa e Seu Destino na

Agricultura Brasileira: um Estudo de Caso. Revista de Econo-
mia política, ...!(2):135-46, abro 1984.

02. AIDAR,A. C. K. & PEROSAJÚNIOR, R.M. Espaços e Limites da Empre

sa Capitalista na Agricultura. Revista de Economia Politica,

1.(2): 17-39, abro 1981.

03. BAIN, Joe. Barriers to New Competition. Harvard University Press,

1962.

04. BETING, Joelmir. Notas Econômicas. Folha de são Paulo, 28/07/85.

fr5. CAPITAL For Some. The Economist, 21/02/81.

06. CHAYANOV, Alexander V. The Theory of Peasant Economy. Homewood,

Irving, Illinois, 1966. 317 p.

07. FRIEDMANN, Harriet. World Market, State and Family Farm: Social

Bases of Household production in The Era of Wage Labor. Com-

parative Studies in Society And History, lQ(4): 545-86,out.

1978.

08. ---------, Household Production And The National Economy: Con-

cepts For The Analisys of Agrarian Formations. TheJourna1 of

Peasant Studies, 2(2): 158-83, jan. 1980.

09. KAUTSKY,Karl. La Cuestion Agraria. 2ª ed. Mexico, Siglo Ventiu-

no, 1977. 540 p.

10. LENIN, V.I. EI Desarrollo Del Capitalismo en' Rusia. Buenos Ai-

res, Estudio, 1973. 670 p.

r
:1



,....•

103

11. LUXEMBURG, Rosa. Imperialismo e Acumulação de capital. Lisboa,

.Edições 70, 1976. 346 p.

12. MANN, Susan A. & DICKINSON, James M. Obstac1es to The Develop-

ment of a Capitalist Agriculture. The Journal of Peasant

Studies, 5(4): 466-81, jul.1978.

13. MARGLIN, Stephen. Origens e Funções do Parcelamento das Tarefas.

Revista de Administração de Empresas, ~(4): 7-23, out./dez ..

1978.

14. MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. são Paulo, Ciên-

cias Humanas, 1979. 157 p.

15. MARX, Karl. O Capital. Livro 2,Rio de Janeiro, Civilização Bra-

sileira, 1980.

16. NAKANO, Yoshiaki. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de

Lucro na Agricultura. Revista de Economia Politica,!(3) 3-

17, jul.1981.

17. NIKOLITCH, Radoje. The Family Operated Farms: Their Compatibili

I
I
I

ty with Technological Advance. American Journal of Agricul-

tural Economics,~(3) : 530 - 45, ago.1969.

18. PAARLBERG, Don. The Future of The Family Farm. Economic Impact,

(16) : 66-71, out. 1976.
,
L

\
I

19. PRADO JR., Caio. História Econômica do Brasil. 15a. ed. são Paulo,

Brasiliense, 1972. 345 p.

20. RAUP, Philip. Corporate Farming in The United States. Journal

of Economic H?:§..tory,11 (1):274-95, mar. 1973.



1

104

21. SILVA, José Francisco Graziano da. Progresso Técnico e Relações

de Trabalho na Agricultura. são Paulo, Hucitec, 1981. 210 p.

~')

22. SILVA, Sérgio S. Valor e Renda dá Terra: O Movimento do Capital

no Campo. são Paulo, pólis, 1981. 159 p.

23. SYLOS-LABINI, paolo. OLigopólio e Progresso Técnico. são Paulo,

Editora Abril, 1984.

·t

24. VERGOPOULOS, Kostas. A Questão Agrária e o Capitalismo. Rio de

Janeiro, Paz e Terra, 1977.

25. WORLD, Champions: A Survey of American Farming. The Economist,

05/01/1980.

\

DOAÇÃO
DE: SE. r cpG-

DATA: \.\a $~


