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RESUMO 

Esta monografia é um estudo de desenvolvimento institucional que proporciona conhecer 
como uma organização da administração pública brasileira, criada com um fim especifico e transi
tório, sobreviveu, se transformou, criou raizes, expandiu sua área de influência e tornou-se uma ins
tituição relativamente bem sucedida. Trata-se da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
- CEPLAC, órgão autônomo vinculado ao Ministério da Agricultura, criado na década de cinqüenta 
pelo Governo Federal, como solução de emergência para o apoio financeiro aos produtores de cacau 
do sul da Bahia, numa das maiores crises da economia cacaueira. 

O autor valeu-se, para sua dissertação, do quadro conceitual formulado por Milton J. Esman e 
Hans C. Blaise, da Inter-University Research Program in Institution Building. Este é um modelo que 
parte da premissa de que as instituições são sistema abertos e, como tal, mantêm padrões de relações 
e intercâmbio com o meio-ambiente em que operam. Importam energia do ambiente (inputs on en
tradas) e processam tais energias, transformando-as em produtos (outputs ou saldas) desejados e va
lorizados pelo ambiente. Dentro deste quadro, têm-se três elementos básicos: a organização; as 
transações; e o meio-ambiente. 

O trabalho foi dividido em cinco capítulos. No primeiro o autor discorreu sobre o tema e sua 
importância, objetivos do estudo, metodologia utilizada e o conteúdo da monografia. No segundo, 
fez uma discussão em torno do que é desenvolvimento institucional, sua evolução como estratégia 
de desenvolvimento; procedeu à revisão de literatura e descreveu o modelo que serviu de guia à pes
quisa. Aí, registrou disfunções, limitações e restrições ao modelo de Esman e Blaise, e/ou aos efeitos 
da institucionalização, apontados por alguns estudiosos. No terceiro capítulo narrou os anteceden
tes, origem e evolução da CEPLAC, oportunidade em que identificou três fases da organização; no 
quarto, mostrou a CEPLAC através do modelo de desenvolvimento institucional, quando a organiza
ção foi analisada em função de suas variáveis institucionais (Liderança, Doutrina, Programa, Estrutu
ra I nterna e Recursos), suas t ra n sações com o ambiente e suas variáveis institucionais-ambien
tais ou simplesmente elos institucionais. Finalmente, no qu into cap(tulo, alinhou as conclusões. 

A pesquisa objetivou atender aos questionamentos estabelecidos em cinco tópicos que busca
vam investigar o seguinte: se houve um planejamento prévio, consciente e deliberado no sentido de 
transformar a CEPLAC de um órgão transitório, com atividade financeira, para uma instituição 
técnico-cientl'fica como é hoje. Em caso negativo, o que tornou isso poss(vel? Discorrer sobre a for
ma pela qual seu quadro dirigente foi estruturado e reuniu recursos, bem como que influências con
tribuíram para moldar seus programas; constatar como o quadro dirigente da CEPLAC manteve-se 
estável em um per(odo de mudanças no panorama político brasileiro; e especular sobre o futuro da 
institu ição. 

Entre outras coisas, o autor conclu iu que duas variáveis contribu iram particu larmente, de for
ma decisiva, para a sobrevivência, autonomia e desenvolvimento da instituição, com a obtenção de 
resultados valorizados pela sua clientela: 1) a existência de uma liderança institucional que soube 
definir o papel e a missão da CEPLAC, mantendo sua integridade ao longo do tempo; e, 2) a ga
rantia de um fluxo sistemático de recursos financeiros através da contribuição cambial retirada das 
exportações de cacau. Além disso, constatou que três fatores foram importantes para sua estabili
dade: o pleno enquadramento da instituição na filosofia modernizadora contida no bojo dos gover
nos pós-54; a relevância de seus elos institucionais; e o reconhecimento da cl ientela e de setores 
governamentais importantes pela sua participação na evolução havida na economia cacaueira, de 
uma situação de crise para resultados satisfatórios. 
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SUMMARY 

This monograph is a study of institution building which permits the knowledge of how an 
organization of the Brazilian public administration, created with a specific and transient purpose, 
survived, evolved, rooted, expanded its area of influence and became a relatively successful institu
tion. We are referring to the Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, 
formed in the fifties by the Federal Government, as an emergency solution for financiai aid to the 
cocoa farmers of the South of the State of Bahia, during one of the major crises of the cocoa eco
nomy. 

The author based his essay on the framework formulated by Milton J. Esman and Hans C. Blaise, 
of the Inter-University Research Program in Institution Building. Their model starts from the premise 
that institutions are open systems. As such, they are organizations that maintain standards of rela
tions and interchanges with the environment in which they operate. They take energy from the 
environment (inputs), they process and transform it into desirable products (outputs) which appre
ciate in relation to the environment. Within this structure we can trace three basic elements: the 
organization, the transactions, the environment. 

This study has been divided in five chapters. The first chapter is about the theme itself and its 
importance, its objectives, the methodology used, the whole content of the paper. The second chap
ter contains a discussion about what institution building is and its evolution as a strategy for devel
opment. It includes a revision of the literature and describes the model used as a guide to research. 
Here it records limitations and restrictions to the model of Esman and Blaise, and/or to the effects 
of the institutionalization, pointed out by some researchers. The third chapter narrates the 
antecedents, origin and evolution of CEPLAC, at this point identifying three phases of the organiza
tion. The fourth chapter describes CEPLAC according to the model of institution building, analyzing 
theorganization through its institution variables (Leadership, Doctrine, Programs, Internai Structure 
and Resources) its transactions with the environment and its institutionallinkages. The conclusions 
are formulated in the fifth chapter. 

The research aimed to deal with five predetermined topics which attempted to obtain answers 
to the following questions: Was there any previous conscious and deliberate plannig to transform 
CEPLAC from a transient agency restricted to financiai activities to a technical scientific institution 
which it is today? If the answer was negative, what made this change possible? In what way was its 
administration structured and how it obtained its resources, what influences contributed to the 
shaping of its programs? How did CEPLAC board of directors remain stable during a period of 
change in the political panorama of Brazil? and finally what is the future of the institution? 

Among other things, the author concluded that two variables contributed particularly and in a 
decisive way to the survival, autonomy and development of the institution, obtaining results valued 
by its clientele: 1) the existence of an institutional leadership that knew how to define the role and 
mission of CEPLAC, maintaining its integrity throughout time; 2) the garantee of a continuous 
flow of financiai resources obtained through a tax contributed by the value of the exchange earned 
by the cacao exported. In addition, three factors were determined as important for its stability: the 
fact that the organization already conformed to the philosophy of modernization which constituted 
the policies of the post-1964 government administrations; the relevance of its institutional linkages; 
and the acknowledgment by its clientele and important government sectors of its participation in 
the evolution that occurred in the economy of cacao from a crisis situation to satisfactory results. 
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1. Introdução 

1 .1 O tema e sua importância 

A partir de anos mais recentes formou-se o consenso de que a melhor maneira de enfrentar os 
problemas de áreas em desenvolvimento é através de organizações novas e/ou reconstitu(das que 
estejam habilitadas a transformar recursos humanos, Hsicos, materiais, financeiros, etc., em elemen
tos capazes de introduzir inovações f(sicEs e sociais em sua área de atuação, através de um traballlo 
que seja valorizado pela sua clientela e as pessoas de modo geral. Sob esta ótica, tais organizações 
são entendidas como um sistema abert'!, cujo comportamento e capacidade técnica devem ser 
moldados para responder positivamente iL pressões, est(mulos e transações com o ambiente em que 

operam. 

Na agricultura brasileira, muitos programas não alcançaram êxito porque as organizações 
criadas para equacionar o problema em al~umas áreas faltlaram por uma das seguintes razões: porque 
partiram de premissas erradas; 1 porque não foram capazes de apresentar resultados satisfatórios; 
porque falharam na comunicação e in teração com seu ambiente; porque sua liderança não foi capaz 
de estruturar a organização e reunir recursos e capacidade técnica para solução dos problemas péHéJ 
que foi criada. ConseqLJentemente, os pro<jramas nessa si :uação acauardm desacreditados e rotulados 

de inef Icazes.2 

Esman e 81i:llSe aflrl1ldrn que "não tJ.-iste ainda Ufll corpo de conhecimentos sistemáticos solJre 
o processo do desenvolviI!1enlo de iristl'ulções irlovd.loras e de escolhas estratl~glcds e deci:;oes 
cri'licas dos responsáveis pelo criiJção de irlstltui~ões".:l lJiii' porque é importcHlte conhecer e analisar 
tentativas lJ81l1 ou nlCll sllu~didas, bllSC;lil\lo-se Idemih.lr as raLól;s do sucesso 011 do frdcdsso das 
organiLações, IIlclusive faLclluo comparações, de Illodu que se possa contribuil para o estudo do 
desenvolvimerllu insti luciolul. 

l/Jural/te lIluito tempo apeIUI,\ para citar 11m exelllplo- os Sel'l'lplS de extemão rural fúram mo/dados em cima da 
crença de que o ugrindtor era refratário à 11 lIúla/lça , por nãtl '::r ;I/!i{ruçâo, ~t''' ignoral/le t' estar preso a razões 
conservadoras, selltimelltaú, vinculadas à orientação prol'eniente de sew ance.\tmis. Da( a dijkuldade em muder
nizar a agricultllra bnJ!iUeira e a conseqüente baixa taxa de r,,/orno do traballlo de extensão rural. Entretanto, 
traha/lws de Ruy Mil/er Paiva e AjiJlISO Celso ?/store, entre maros, pro('ltralll mostrar qlle existem variál'eis muis 
importantes e decisivas. E que, I/tI verdade, () agrit'ultor sempre ('I[aria suscetú't:! li introdu~'ão de novas técnicas em 
sua lavoura, desde que para tal/to til'esse a garal/tia de retornos econômicos. Sobre o assullto .Iugere-se ('< II/Sl/ltar 
Ruy MilIer Pail'a, "Modernizal'ôo e dualislllo temolôgico /la agn, ·/tltura ", Pesquisa e Planejamento, Vol. 1, mimero 
:: (dezembro J Y 7/ ), pp. 1 7 J -23-1. Ver, tall/b.im, Afonso Celsu /'a.,tore, A Resposta da Produçãu Agrícola a Preços 
no Brasil (São }Jaulo: APB', /1) 73), 

') -
- A guisa de esclarecimenw, vale dizer que a eficiência é um cn'áio de ueselllpenho imenlO, enquanto a eficácia 

refere-se ao desempenho extel'llo da organizaçâo Se, por um lado, a eficiência é urielilada para processos e im/n/
mentos, por outro, a eficácia Folta-se para objt'fil'os e metas. /:'"IÍtn, uma orgl11úzuí'ào ineficaz é aquela que não 
consegue atingir a seus objetivos: não conseglle Interagir com sell {,·'Uhiellte no sentido de detectar demandas, captar 
recursos e ofere('er, em contrapartida, produtos sob a forma de n.·.lIltados valorizados pelo ambiente em que opera. 
Sobre eficácia e eficiência, ver Kleber Tatinge Nascimento, "A i/evolução COl/ceptual da Administração: implica
ções para formulação de pc:péis e funções esseIU ''ais de um execlt!ivo ", Revista de Adrrúnistração Pública, Vol. 6, 
I/úmero:: (abr/jufI /1.)72), pp. /2-l.J. 

3MiltOll 1. HSl/ltll/, fiam C. Blaise, Institution Building Researrh: The Guiding Concepts. (Pittsburgh: Unirersíty of 

Pillsburgh, Graduate School ofPublic and /ntenational Affain, f 966), P. ii. mimeograj..Jdo. 
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DlsCt1rrer soLJre o tema "A COMISS/\O EXECUl iA DO PLANO DA LAVOURA C,"'-CAU

E:I RA (CEPLAC): UM C/\SO DE DESEI\jVdLVIMENTU INSTITUCIONAL", oLJedece a eS~J IlrIhd 
de rdciodnlo. 

A CEPLAC foi criada pelo Governo Federal em 20:::-57, como solução emergencial para urn,1 
das rnJrores crises vividas pela região cacaueira localiLad,! no sul do Estéldo da Bahia e responsável 
por noventa e cmco por cento da produção nacional de cacau, produto agr(cola de exportação. Seu 

objetivo principal era o de socorrer financerramente os cacauicultores, através do reflflanciamento 
de suas c:lt'vidas a longo prazo e a juros baixos. De uma atividade inicial caracteristicamente bancária, 
por isso mesmo subordinada ao MinistériO da Fazenda, teve a sua atuação ampliada para os campos 

da pesquisa, extensão rural, ensino agrr'col~, crédito rura: orientado e o fortalecimento da rnfra
estrutura da região cacaueira baiana. Nos dias atuais é supervisionada pelo Ministério da Agricultura 
O traLJalho que desenvolveu desde 1957 credenciou-a corno um dos mais importantes órgãos dos que 
atuam na agricultura braslleira 4 

Parece I r'cito supor que o estudo de urna organização cujo comportamento e resulwdos posi
trvos têm despertado a curiosidade e atenção do Governo e do próprio Ministério da Agricul tura 

justrfica-se, pelo menos, por dois aspectos: em primeiro IlIgar, colaborar para os estudu:) de desen

volvimento institucional, com a exposição de uma experrê~lcia brasileira; em segundo lugar, tentar 
proporciondl uma contrrbuição à admrnistração pública do Par's, através da análise de urna insti
tuição governamental por muitos considerada bem sucedicJa, numa área carente, corno é o caso da 
agricultura 

1.2 Objetivos e limites do estudo 

A pesquisa sobre a CEPLAC aqui apres(;ntada, é um estudo histórico, descritivo, que foi condu

zido através da estru t uril cor ll.::ei (llal forrlluldua por ESMAN e 8 LA ISE, 5 objetivando, tJdsicarnente, o 
seguinte: 

1) investigar corno pôcllj í) CEPLAC, criada com caraclerl'sticas nitidamente banciírias, transtor
lilélr·se em urniJ irlstituit;ão técnico litml t'ficcl, mudi :icando seus objetivos e rU~jlizalldo ü tra
balho que nenhlllna clils organiLél!,:(líJS qlle a drll'jcederam corlseguiu. HOlJvu um JJléirwja
mento prévio, consciente e delirJera';d !léstl; Sl'II[ld·)? 0110 que teria tornado Isto possr'vel? 

2) discor ter soUte a IOrTlld pela qLldl sell quadro dirigt~nte foi estruturado, reullill recursos, in· 
fluiu no dlflbiente e recuperou a lavuura cacaueird; de quü forma ayiu sua lieJetança para tNi· 
tm os elementos negativos que impediram o sucessc; daS organizdl,:ões allteriorus à CEPLAC? 
Além dissu, que influências contribuiram para moldílf o programa da Instituiçãu? 

3) COtlstJtur corno o cornando da CEPLAC pôue m<Jlltur-se estável nurn por(oLJo histór icu u(; 
mudanças no panorarlla polr'tico brasileiro; esta E3tabilidade foi, de fato, positiva para a 
instituição? 

4) resputlCier corllO pôde d CEPLAC sotJreviver UréJr1W (:as pressõe~ L18 seu ambiente. 

5) especular sobre o luluro da CEPLAC face a seu crescimento, à expansão de SlldS atividades e 
área de ação e aos requerimentos de seu meio-arnbi:mte. Qual a estratégia de ação para o tu
turo! 

4 Antes de tomar posse 1/0 cargo de Presidente da República, o Gell·:ral t:rnesto Geisel l'isitou o SI/I da Bahia. fiO 

final de 197 J, com o objetivo de conhecer o trabalho que a C'/:''PLAC realiza na caclluicultura_ E a importância pur 
ele atribU/ua à instituição pode ser sintetizaJa nU/lla frase proferida fUI oportunidade: "Feliz do Brasil se tivesse 

villte ou trinta CEPLA Cs". Sohre o assunto ver DIÁRIO DE II AJJUNA. lrahlllli/-Ba., lJ·12-73_ TRIBUNA DO 
CACAU, ltabuna-Ba., 14-L!.-73. 

5 Milton 1. HS/Illlfl c lfam Blaise, op. cito Este quaJro conceitual e.ltá '/escrito /lO .legunJú cupüulo desta monografia. 
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Para atingir o objeti\/o do trabalho foi:ecessário eSl :)elecer critérios básicos no tocante a limi
tes que deveriam ser percorridos. Dois ponbs balizaram I. ârnbito do estudo: os lirnites históricos dél 
CEPLAC e seu campo de élção. 

No que se refere a tais limites, perlustr')u-se na história dél região cacaueira élS tentativas organi
zacionais registradas no sentido de dar ao l élcau uma fo' 'na de apoio e assistência técnica, as quais 
podem ser chamadas de antecedentes da CEPLAC. Fez-se também uma retrospectiva dos fatos que 
resultaram na grande crise da economia cacaueira, em 1956, que acabou dando lugar ao surgimento 
da organização aqui estudélda. Relativamenie ao campo de ação da CEPLAC, o estudo se limitou a 
área produtora de cacau da Bahia. Isto porque, durante él maior parte de sua existência, foi ai - e 
numa pequena faixa do Esplrito Santo - onde concentrou suas atividades, somente a partir de anos 
mais recentes se lançando a outras regiões, como os estados do Amazonas, Pará, Maranhão. Mato 
Grosso, Goiás e São Paulo e o Território Federal de Rondônia. 

1.3 Metodologia do estudo 

A pesquisa foi dl;:otmvolvida procurando mostrar C'lmo a CEPLAC foi concebida, nasceu, se 
transformou e cresceu. Este estudo evolutivo foi conduz do através dél análise das variáveis i'lstitu
ciona is (I iderança, doutr i na, programa, estrutura intern; e recursos); das transações com o meio
ambiente e da identificação dos elos institucionais. Na fl'lma prescrita pela quadro conceitual que 
orientou a monografia, procedeu-se a uma análise da org:mização sob perspectiva temporal, com a 
identificação de fases da CEPLAC, as quais permitiram ev . .lenciar valores e objetivos concebidos e as 
respectivas estratégias estabelecidas ao longo de sua exisência. Isto, evidentemente, conduziu à ne
cessidade de recorrer a elementos históricos, na medida r~m que se fez necessário a análise ou expli
cação de ocorrências atuais ou de tempos mais recentes, liretarnenle villculados ao surgimento e/ou 
comportamento e desempenho da orgaflizél~.[;O estudada. 

Recorreu-se ao exaustivo exame de pl:olicações, re' dórios oficiais e variada documentação da 
CEPLAC e de outros órg.'ios da área de Go,lerno, tantu' l esfera estadual quanto da federal. Entre
tanto, a pesquisa não se deteve apenas no aspecto está; l:O e formal da CEPLAC, que poderia ser 
visto ou inferido de documerltos e relatór io.", urna vez Ql. ,corno re<jistril SI F FI N,6 estes quase s(~m· 
pre trazem apenas o lado formal e legallsld :Jd organizJç:~i " Ddl purque Ild metodologia se adotou o 
recurso de entrevistar pe~.sUJS que, pelas SI.>IS vinculaçõe nrn a CEPU\C ou com seu meio-ambien
te, apareceram curno relevan teso Recorrer a télis pessoéls j, 'i J forma 8nC(illlrélda pélra tentar entender 
fatos resultantes de arranjos que poJem te· contrlbuldu 'drii, em delc:mirlados momentos históri
cos, influir sobre iJ orgélni.'aç,~í'}. 

Seguindo essa Orif:Hllé'H.:,lu, foram entrm!i~;tados diri~! !íles e fLmcio'lélrlos da CEPLAC, entre os 
quais os investidos na hmçéÍo maior de sue< dtál io-gerJI: dludl, que ocupa o cargo desde 1 9fj9, e o 
antecessor, que uxerceu iJ fUl1',ào desue que foi criada él C ,f'LAC, até 10b9. 

EntrevislOuse, também, alguns presid 'rHes do Cal' ,!lho Consultivo dos Produtores de Cacau 
(CCPC), órgão representativo dos cacauicu' ()res, ao qUéJ estão filiado:, setenta e oito sindicatos ru
rais patronais das áreas ca~aue:ras da Bahia Ec do Esplrito ',mto. 

Das pessoas ligadéls à Ct=PLAC, a esc llha foi orie tada tornando-se por base sua posição na 
hierarqu ia organizacional ou o seu papel IIU3 fatos passa os ou presen 'es da organização estJdada, 
na medida em que ocorrênc:as levantadas 'ia pesquisa e documentes estavam a exigir incursões 
mais detalhadas para seu escld'ecimenTO. 

No que se refere ao CCPC, verificou-5' que esse coi, jiado teve erY :OL'US dezesseis anos oito pre
sidentes, dos qlldis sete estão VIVOS. Esco!h 'u-se três de: que, se'ld(1. 's os per(odos das resp(~cti'!éJS 

{j Ver William 1. ,)IJJitl, o '"H,\lUdo Comparativu Li AdlllinúlrU\'j, il/ Administr:.tção Pública Comparàda, editado 
por William J. Sijjil/, (Rio de JWIl'm' : BIach, 1 %;: , p. 1~. 
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gestões, perfazem o total de oito anos, ou ,;eja, metadeJo tempo de existência do órgão. Um, o 
atual, é Presidente desde 1977. Outro, OCUf-lC.J o cargo no~ anos 1966/68, 1968/69 e 1976/77, exer
cendo a presidência em três oportunidades, por um perl't,:Jo global de quatro anos. O terceiro foi 
escolhido não somente porque exerceu a preSidência do Conselho por dois anos seguidos (1971/72 e 
1972/73). mas porque seu nome figurou em muitos eventr's ligados à economia cacaueira e regional 
ao longo dos anos. 

Foram dez as entrevistas aqui consideradas como formais, as quais resultaram em cerca de 
quinze horas de gravação. Elas obedeceram roteiro previamente estabelecido, que variava segundo a 
posição e o papel do entrevistado e conforme as ocorrências que se buscava esclarecer. Muitas per
guntas foram comuns e em alguns casos as entrevistas forarn muito semelhantes, principalmente com 
relação aos dirigentes e ex-dirigentes do CCPC. Muitos fordrn também os contatos informais realiza
dos ao longo da pesquisa, com o objetivo de conferir e/ou obter informações. Tais contatos não fo
ram considerados como en trevistas, na forma acima descritil. 

Todos os entrevistados, na medida em que seus depClimentos são adicionados ao trabalho, são 
nominalmente identificarios com o correspondente registro da sua inlportância para a pesquisa. 

1.4 Conteúdo da monografia 

A monografia contém cinco capt'tulos, inclusive a ! iltrodução. No capt'tulo do:s é procedida 
uma revisão de literatura sobre Desenvolvimento Institucional e descrito o modelo 'Jtilizado pela 
pesquisa. No três são registrados os antecedentes, origem a evolução da CEPLAC, oportunidade em 
que são narrados os fato~ gerais reiacionad,)s às três fases da organização estudada. A rigor, esta 
identificação de ciclos e fases deveria ser incluída no capitulo seguinte, uma vez que c uma das coi
sas prescritas pelo quadro conceitual utilizado como orientação para a pesquisa. Tod lvia, vai neste 
capt'tulo por facilitar a nar~ativa, dando urna continuidade nluis ordEmadü e coerente De trabalho. No 
capítulo quatro ü CEPLAC é vista através do modelo de E;rnan ü Blaise. Ai são exarniiladas as variá
veis institucionais, as ttansações da CEPLAC com sell IleioarntJiente e os testesllstitucionais. 
Além disso. são identificados os elos institucionais. No Cc iAtulo cinco :-,ão alinhadas dS conclusões. 
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2 Desenvolvimento Institucional 

2.1 A evolução de uma estratégia 

Lirr:itados ainda a um drculo de interessados, os estudos de desenvolvimento institucional, ins
titucionalização ou institucionalização organizacional - como são chamados - são ainda pouco co
nhecidos no Brasil. 

Datam do in (cio da década de sessenta, quando ficou constatado que debalde foram os esfor
ços para promover e acelerar o desenvolvimento dos pa(ses pobres através das agências de desenvol 
vimento norte-americanas ou formas similares de ajuda, cristalizadas através da assistência técnica e 
econômica principalmente na pessoa do assessor estrangeiro. 

Em sua essência, a assistência técnica fundamentava-se na individualidade do assessor alien{ge
na e do especialista nativo treinado no exterior, a fim de transplantar processos avançados de socie
dades desenvolvidas para sociedades mais pobres. "O pressuposto básico era de que quanto maior 
o número de transplantes, mais rápidas seriam as mudançós".l Um teórico do assunto diz que: 

"Assessores vinham em legiões com o intuito de cumprir missão civilizadora pela realiza
ção de várias atividades, como introduzir O sistema do mérito no recrutamento do pessoal 
do ~)mviço público. aumentar a eficiência da blllucracld através da reforma administrativa, 
model nizar o sistema tributário e demonstrar ,lO agricultor corno aumentar sua produção 
por meio de sementes selecionadas e de irrigaçã, ".2 

Mas a transplantação dos elementos considerados iJI,;lIlçados para as sociedades mais pobres ou 
em vias de desenvolvimento não lograram êxito, provavelmente lJorque as condições culturais que 
produziram tais elementos não faziam parte da comuniddde receptora. Os planos, racional e rigoro
samente preparados, não eram aplicados. O retorno do aé;S8ssor estrangeiro dO seu pa{s de origem si-

11 gnificava tambérn a volta às rutinas e atitudes tradicionall lente adotadas, tendo, cunseqüentemente, 
!' pouca valia os recursos técnicos e financeiros rnobilizado~, pdrd introduzir mudanças nos valores e no 

<, cornportamellto dus povos üssistidos sob eSSd orientação. 

Do mesrno modo, profi~sionais trei/ldUOS, na Arnér i~;d do Nane, lítlS múdernas técnicas de Ad
ministração de pessoal, para ilustrar com U/Il exemplo, fl,lsllavarn-se JU conS1i.ltar a maplicabilidade 

l de seus conhecirnen tos em lJ ma burocracid governarnentéll focru tada sü(Julldo a orien tiJl;ão de ci ion te
lisrno pol(tico, IdvorecirnEl/1tos e afilhadismos, insens(vel (, Impel rneável dOS parâmetros de econornia 

, e eficiência. 

A perplexidade diante de tais fatos induziu à COIlChl~>ãu de que, nos par'ses em desenvolvimen
to, .9~stratégia de mudémça estribada em indiv(duos.., ale'll de caras 8rill1l lentas e ir1llJrevis(v8is, Eis 
porque o foco do problema desloçou-se para as Or9flDiza<,:3es como vetures de institucionalização de 
novos padrões de ação E: nor~as de--relacionamenLu. I ~,o porque, s8:jundo assinalam Esrnan e 
Blaise, 

1 A luizio Loureiro fllltO, dA i/lStitucionalizaçâo organizacio/lal CO/'/') estrategia de desel/l'olvimento ", Revista de Ad
, ministração Pública, Vol. 3, número 1 (jal/.jjull. 1(69), p. Y (grij{: nosso). 
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"A introdução de novas tecnologias toma lugar primeiramell'o dentro e através das orga
nizações. E é dentro e através des~as organizações que valores, normas, processos e estru
turas devem ser institucionalizados. I nstitucional:zação é definida como o processo pelo 
qual são estabelecidas relações normativas e padrõ8s de atitude") 

Este enfoque, no esclarecimento de Aluizio Pinto, apêrece na literatura americana sob a deno
millação de Institution Building, que segundo ele pode ser adequadamente traduzido como Desen
volvimento de Instituições. Diz ainda o autor, referindo-se aos seus escritos: 

"[ ... ] Preferimos u ti I izar a expressão Institucionalização Organizacional, que descreve me
lhor o fenômeno do desenvolvimento de Instituições. Isto é, a transformação de organiza
ções, que têm menor grau de influenciação interna e ambiental, em instituições que pos
suem um grau de influenciação normativa muito maior. Não obstante, a primeira expres
são é também utilizada como sinônimo neste artigo, embora a segunda seja mais precisa 
na descrição do fenômeno de institucionalização".4 

A preocupação em conhecer melhor o processo de mudança social dirigida e oferecer diretrizes 
e sugestões que permitissem viabilizar organizações fortes, capazes de introduzir mudanças nas socie
dades em desenvolvimento, resultou na criação, em 1964, da Inter-University Re~lodrch Program In 
Institution Building - IRPIB.5 

Integraram este programa multidisciplinar as Universidades de Michigan, Syracuse, Indiana e 
Pittisburgh, nesta se estabelecendo o quartel general do projeto. A literatura produzida sobre o as
sunto é amplamente conseqüência deste consórcio, embora não exclusivamente só dele resultante. 
As pesqu isas e trabalhos do I R P I B receberam financiamentu cia Agency for I nternational Oevelopment 
(AIO) e da Fundação Ford.6 Às Universidades acima citadas reuniram-se posteriormente, entre ou
tras, as de Minnesota, Wisconsin, Ilinois, Chicago e Purdue. Do grupo do I RPI B destacaram-se espe
cialmente Melvin G. Blase, William Siffin e Milton J. ESl1klJl .. este último oriundo da Universidade de 
Cornell e com experiência em programas de aux(lio e assistencia técnica a reniões pobres. E dele. ele 
parceria com Hans Blaise. o quadro conceitual utilizado p,Ha a pesquisa sobre a CEPLAC, descrito 
mais adiante. Segundo este referencial teórico, 

3 Milton J. ESlIlan e Hans C. Blaise, Institution Building Research: TIl!! Guiding Concepts, op. cit .. p. /. 

4 Aluizio Loureiro Pinto. 1 Y6Y, op. cit., p. 7. Segulldo diz o mesmo autor em sua tese de doutoramento, a expres
são institution building foi consagrada na terminologia administratú'a em 1960. Foi utilizada por Ilarltm Cleve/alld, 
Geraldo Marigone e John C/ark. Textualmente diz Aluizio: "No livro TIle Overseas Americans, (New York: Me 
Graw-Ilill Book Company, Inc .• 1960). aqueles autores observaram que em seu esforço de treinar homens e cNar 
organizações vi~allJo a promover a modernização de pa(ses menos :Jesenvoll'idos, os Ilorte-amerícanos'estão 'empe
nhados essencialmente em institucionalização (institution building)'. (grifado no original, páginas 157 e seguintes). 
"li compreens(vel que o problema da institucionalização se tenha tornado elemento de interesse primordial no tra
balho da USAID que forneceu fundos para os escudos iniciais do problema, realizado por e~pecialistas none
americanos e estrangeiros. Contudo, o aparecimento do termo na moderna teoria de organizaçdo remonta a 1957. 
quando Philip Selzinick escreveu que 'a arte da liderança criativa é IJ arte da illStitllcionalização ... : Philip Selzinick, 
Leadership in Administratioll (New York: Harper &Ilow. /957), p. 152. Esse eswdo baseia"se substallcia!nllmte 
1/0S conceitos ceu/mis de Se/zl/iá li. Ver Aluizio Loureiro Pinto. The Brazilian Institute of Municipal Administration 
(IBAM): A Case Study oi" lnslitution-Building in Brazil, (Calijórmú: University of Soutllem Califórnia, 1967) p. 6 
Ph. D Thesis. 

5 Milwll J. Esman e fiam C. Blaise. op. cit .. p. ii. 

6 Me/viII G. Blase, Institution Building: A Source Book, (Michigan. AlD, 1973). p. J. 
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"Desenvolvimento institucior1éJi I institution f'Jildingj pode então ser definido como pla
nejamento, estruturação e guia de organizaçê\;s novas ou reconstitu(das que (a) incorpo
ram, promovem e protegem relé;ções e curso:: de ação, (b) estabelecem, promovem e pro
tegem relações normativas e padrões de ação. e (e) alcançam apoio e complementariedade 
no meio ambiente") 

No particular, um estudioso adverte que qualquer estratégia baseada no uso das organizações 
como agentes de mudança não pode ser adequadamenteformu lada tão somente com base nos co
nhecimentos atuais da moderna teoria de organização. I siO porque se tem dddo muito mais atenção 
ao aspecto de como são ou funcionam as organizações do que como são criadas, crescem, permane
cem, atrofiam-se ou desaparecem.S 

Geralmente os estudos de desenvolvimento institucional buscam preencher esta lacuna, investi
gando, analisando e esclarecendo porque algumas organiLações são capazes de sobreviver e expandir 
de forma continuada a sua influência sobre as pessoas e outras organizações no ambiente em que o
peram, ao tempo em que outras falham nos seus objetivos, fenecem e tendem a desaparecer. Estas 
investigações e análises são conduzidas através do exame das transações organizacionais com mdiv(
duos e com o ambiente, por meio das quais as organizações conquistam apoio e suprimem resistên
cias, transferindo normas e valores. 

o interesse teórico de tais estudos reveste-se de imp'Jrtâncla na medidô em que as organizações 
são consideradas como potenciais agentes de mudança. Resulta da evolução de outra correrlte de 
estudiosos que preceitua o comprometimento dos administradores com valores da sociedade e com 
objetivos sociais, contrariFlrnente aos pressupostos da neutralidade burocrática. ESld corrente repre
senta o movimento denomill<:ldo de nOVd administração I'llljl ica e de cel td turma esttÍ também as~o' 
ciuda ao que se cOl1vencionou ctwrrldr de üdll1inistração p,i,.1 o de~t.mV\J!vII1\ento.9 

Os estudos e pesquisas fJm desenvolvilllento inslillll ;(lllal tôrn mntivado lIrna l:ff,scente inH:igra
ção das diversas disciplinas da área de ciêf\cias socldis. 8l"',(dl11 100mdS (:; 111L;IUS mais ,Jdequado$ pald 
introduzir, ajustar e sedimentar tecnoloUlils fl'sicds e SOCl lis ITloJur n()~ viSando a torllentar a moder
nização de pa(ses de renda baixa. 

Entretanto, éllguns fatoros impedem rEsultados mai" rl1pidos: são puucos aindd us conhecimen
tos fundamentéldos em estudos emp(rico:; C,) fenôrnello, {)S ClelltistiJS :;(ll:i,IIS ni10 foram élindél capa
zes de chegar a uni conceito abrafl~JefltLJ lll- fllodelniLdç, \1, dé]( porque fll;rilllJIllJ ddS definições de 

7 Milton 1. Esman e Hans C Blaise. op. cit., p, ::. 

811demaro Martinez Caldera. Instituciones para el Desarrollo:Análi ,is de FWldacomún en Venezuela, (Caracas: lESA, 
1974), pp. lI·E 

9 Ver Beatriz Wahrlich, "Evol:tção das ciências administrativas na A mérica Latina ". Revista de Adnúnistração Públi
ca, Vai. 13, número 1 (jan./mar. 1979), pp. J l-ó.{ Sobre a IlOl'u administração pública ver Frank Marini, Toward 
a New Public Administration, (Scranton: ChanJler, 1971). Alber é) Guerreiro Ramos, "A nova ignorância e o jiau
ro da administração pública na América Latina". Revista de Allnúnistração Pública, Vol. 4, número 2 (jlll.jdez. 
1970), pp. 7-45. Sobre administração para o desenvolvimento Vt" Nelson Mel/o Souza, Conceito de adminhtração 
para o desenvolvimento, (Rb de Janeiro: FGVjE/4P, 1969). Pa:.:(. Roberto Morta, "Administração para o desetl
voMmento: a disciplina em busca da relevância ". Revista de A núnistração Pública, Vai. 6, nlÍmero 3 (jul.jset. 
1972), pp. 31.)-53. Relativamente aos POSli, ,Jos da neutralidad burocrática h:! Max Weber, "Os fundamentos 
da organização burocrâtica: 1I111a cunstrnção du tipo ideal", in Soe, ,Iogia da Buronacia. editado por Edmundo Cam
pos (Rio de Janeiro: Zahar, 1 Y66), pp. 16-27. Ju/ietl Freund, SÚlOlogia de Max Webec, (Rio de Janeiro: Forense. 
1Y71), pp. 63-68, 
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modernidade é suficientemente Çjenérica e abrangente qU>J alcance uma economia, uma sociedade 
e uma poi(tica "modernas"; 10 no Brasil, a literatura pertinente ao assunto acaba sendo pouco difun
dida haja vista eSTar ela, em quase sua totalidade, no idioma inglês, com escassas traduções. 

Comparada corn a estrategia da assistência técnica e econômica através de indiv(duos, o desen
volvimento institucional apresenta consideráveis vantagens: em primeiro lugar, as organizações 
podem arregimentar com mais facilidade, recursos humanos, fl'sicos e tecnológicos capazes de viabi
lizar de forma racional objetivos comumente aceitos; em segundo lugar, as organizações constituem
se em bases mais sólidas para a introjeção de valores e atitudes desejáveis, tanto em participantes in
ternos qU:Jnto externos, rumo à conquista de objetivos perseguidos; e finalmente, as organizações 
são mais capazes de superar obstáculos, contornar forças negativas internas e externas, através de 
mecanismos controladores que lhes permitam seguir atuando e influindo no ambiente em que 
operam. 11 

2.2 A revisão de literatura 

Desde a criação do I RPIB muitos trabaihos foram elaborados na área de desenvolvimento insti
tucional. O modelo de Milton J. Esman e Hans C. Blaise, por exemplo, utilizado nesta pesquisa, foi 
publicado em 1966. Alguns dos estudos, pesquisas, trabalhos e eventos pertinentes ao tema, realiza
dos e publicados nos últimos dez anos, são a seguir indicados. 

Patrocinado pelo Commitee on I nstitutional Cooperation (CIC) e a Agency for I nternational 
Oevelopment (AIO), efetivou-se em dezembro de 1969, em Washington, um ciclo de conferências 
sobre desenvolvimento institucional e assistência técnicn. Em agosto do ano seguinte, a Utah 
International Education Consürtium (UIEC) e a mesma AIO patrocinaram outra conferência regio

nal sobre o assunto, em Logan, Utah. Os trabalhos apresentados e discutidos em ambos os eventos 
foram publicados sob torma de livro. 12 

Em 1970, o Indian Council of Agricultural Research trouxe a público, em dois volumes, rela
tório de estudos culluuzidos sobre a Punjab Agricultural University, da I'ndia. Tal relatório - no di
zer dos autores - teve um triplo propósito: em primeiro lugar, oferecer um esboço dos elementos 
essenciais de uma instituição e ilustrar a aplicabilidade dessa estrutura para uma universidade desti
nada a uma sociedade rural; em segundo lugar, evidenciar élS caracterlsticas essenciais de urna univer
sidade a9r(cola; e em terceiro, publicar métodos e procedirnentos para a obtenção de análise de in, 
formações que conduzirão u significativos julgamentos a r:~speil0 Ja elicácia de ulna universidade 
agr(cola e a realização de seus objetivos. Em Montevidéu, Eduardo Bello escreveu no mesmo ano so
bre os conceitos de desenvolvirnento institucional expressados por Milton Esrnan. 13 

lO Ver A lu iziu Luureiro finto, / ()fJ 7, op. cit., p. 2 

l/ Aluizio Luureiru fimo, 1()6(), op. cit., p. 2/ 

12 D. Wood~ Thomas e ludith G. Fender (Editores), Proceedings of the Conference on Institutioll Building and 
Technical Assistallce, (Wasl:illgton, D.e.: A1D/Committe on lnstitutional Cooperation, 1969). Lytnan F. Smart 
(Editor), Proceedillgs of the Regional Conferellce on Institution Buüding, (Logan, Utah: Utah State University, 
/970). 

1311/Jian Couneil of Agricultll.'al Research, A method of assessing progress of agricultural uruversities in India, part 
I, Joint Indo-American study team report, (New Delhi: 1970). lndian Counci! of Agricultural Research, The 
Punjab Agricultural University an assessment of progress to 1970, part lI, Joint Illdo-American study team report, 
(New Delhi: 1970) Eduardo S. Bello, Algunos conceptos sobre el desarrollo institucional, (Montevideo: /lCA, 
1970). 
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Em 1971, Melvin Blase editou uma cletânea de a' êlgos referenttls à estruturação de institui
ções rurais viáveis para o desenvolvimento, como resultdl0 dos estudos empreendidos pela 111t8rna
tional Rural I nstitutions Subcommittee of the North CWltral Land Economics Resemch COn,lT1ltll38, 
iniciado em 1967, do qual faziam parte profissionais de dlvdsas universidades norte-ameI icanôs. Em 
fevereiro deste ano, Martin Landau publicou um artigo no qual tratou de formas institucionais para 
pa(ses subdesenvolvidos. E a North Carolina State University, sob contrato com a AIO, elaborou um 
guia para desenvolvimento institucional destinado a equipes vinculadas a projetos de assistência téc
nica. Este guia - segundo seus autores - é IHTl sumário Ec! a interpretação de relatórios e escritos pro
duzidos como resultados das experiências e pesquisa, .n desenvolvimento institucional, os quais, 
são escassos e de distribuição limitada, po.rquanto. i .,1la maioria estão apenas mimeografados. 14 

Em 1972, Joseph W. Eaton, da Universidade de Pittsburgh, editou coletânea de artigos nos 
quais a teoria de desenvolvimento institucional é aprecié.JcJd de forma cr(tica, especialmente o mode
lo de Milton J. Esman. Ainda neste mesmo ano, O. Woods Thomas, junto com outros autores, edita
ram livro contendo trabalhos apresentados em um workshop realizado no verão de 1969, na Univer
sidade de Purdue. 15 

Em 1973, Melvin Blase publicou o seu Institution Building: A Source Book. Este livro nasceu 
da preocupação do autor com o fato de que a literatura decorrente dos estudos e pesquisas empreen
didos desde que a expressão institution building foi cunhada, encontrava-se espalhada e pouco di
fundida devido a, muitas vezes, sua diflcil localização. I~,to porque grande parte de tal literatura en
.::ontrava-se apenas mimeografada. Este material, bem corno manuscritos inéditos, artigos publicados 
em jornais e I ivros sobre o assunto, foram procurados e sumarizados na referida obra. 1 G 

Em 1974, IIdemaro Martinez Caldera, utilizando-se do modelo de Esman e Blaise, analisou a 
Fundación para el Oesarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (Fundacomún), na Venüzuela. 
Este trabalho teve como principal objetivo dar in(cio à determinação de padrões de comportamento 
pol(tico e administrativo que caracterizam o setor público, como o prilneiro passo rumo a urna teo
ria de administração pública venezuelana. 17 

Em 1975, o Instituto Iflteramericano de Ciências Agn'colas da Olganização dos Estado~; Ame
ricanos publicou trabalho escrito por EdlJéIl do S. Bello, em 1972. btl~ trdbalho olJjetivou oterecer 
um guia referencial com o intuito de det8lminar se o fl/liciollamento de uma estaçzJo experimenwl 
é bom, r:Jim ou regular; se responde a uma concepção mUdí'H na; se está bern administrada; se é capaz 
de evoluir,de addptar-se a novas exigências do meio, mantendo o alto n(vel de serviço para o rnelho
ramento da agricultura e da população rurul. A avaliélçãu ploposta no tr dbiJII10 é o que o próf.Jrio dU

tor chama de um modelo de btuÇJo expl;:;l I Illen tal. 18 

1-1 Melvin Blase (Editor), Institutions in AgriculturaJ Development. (r1mes: The JOlI'a Stllte Univr:rsity Press, 197/). 
Martin Landau, "Lillkage, ((Jdillg and IntemwJiacy: a strategy for institutiotl huilding", Joumal of Comparative 
Adnúnistration, Febrnary, 1 Y 71. North Carolina State Univerity, A Cuide to lnstitutioll Duildillg for téam 
leaders of technical assistance projects, (North Carolina: 1 Y 71). 

15 loseph W. Eatoll (Editor), Institution Building and Developmen~.: From Conccpts to Application, (Be~'erly Jli/ls, 
California: Sage Publications, 11)72). D. Woods 17/Omas et ai., ·· .. :nstitution BuilJ/ng: A Model for Applied Social 
Clzange" in Proceedings of Swnmer Workshop em Agricultund College and L'niver~ity, Lafay, tte, Ind., luIy -
August / Y6Y. (Cambridge, Mass . .' Schenkman, / Y 72). 

16 Melv/n G. Blase, 1 I) 73, op. cito 

1711demaro Martinez Caldera, Illstituciolles para ~l Desarrollo: Anáii~is de Fundacomún en Venezuela, op. cito 

18 Eduardo S. Bello, Metodo pant evaJuar el d~~~lCollo irutitucilnal en estaciones experimentales agropecuarias, 
(Montevideo:llCA,11)75). 
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Alguns trabalhos no ,:Jlll; • do Uf:>t~rv, i' lE" ,L , 

1964, Gilbert Byron Slegt:l' esc ,~veu ~ua d!s:,) 1 .~açá() dL d, 

ender outro estudo sobre ô rneS:la organizéJyi_ ' dois alIO~ l 

18 

,'[iu' ',ri. ,01'-ÍULldo:, liO [3Ia:,I!, Em 
,iJdu soore " DASP, volteJlldO a empre, 

llS, o qual tOi apresentado ao IRP13. 19 

Dois estudiosos brasileiros apresentaram teses de dm Jrado à Un!\8rsielade do Sul da Ca;ifór

nia, em 1967. Aluizio Loureiro Pinto estudou o InstituI brasileiro ele Administração Municipal, 
I BAM, enquanto José Silva de Carvalho fez o mesmo 'iln ii escola Brasllt ra de Administração Públi
ca (EBAP) da Fundação Getúlic Vargas (FGV). No ano seg :!nte, Frank S, 'erwood - Professor e Dire

tor da Escola de Administraçãc· Pública da Universidade ele' Sul da Calif6rniJ - publicou na Revista 

de Administração Pública da F(~V um artigo baseado em ·;.al te nos estudos de José Silva de Carva
lho. Referido artigo versava :;lit)re o intercâmbio social no processo de instltuelunalização da 
EBAP)Ü 

Donald Arthur Taylor, professor da Michigan State University, conclUIU ern 19C:J8 estudo sobrt; 
a institucionalização do curso de administração de empr%as no sistema universitário brasileiro. O 
âmbito do estudo alcançou as instituições que em convêllio com a mencionJda universidade ameri

cana foram incumbidas de introduzir a disciplina no Bra:·ii. Neste caso, a Escola ele ,L'\dminisTação 
de Empresas de São Paulo (EAESP), a Urll'!ersidade Fed81 di da Bahia (UFBa) e a Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS).21 

Em 1969, d Revista de Administraç2'o Pública truu ,e dois arti90~; soble o ternJ' urn deles de 

Aluizio Loureiro Pinto, substanciamente baseado na tesCó de doutorado do dutor, já mencionada. O 
outro, referente a parte do Relatório-Estudo DNER sob:'8 reorganização do Departarnento, realiza
do em decorrência de contrato firmado entre o DN ER e .1 FGV. Esta análise institucional foi elabo
rada por uma equipe técnica do Centro de Administraçãc Aplicada da EBAP, sob a coordenacão do 
Professor José Si Iva de Carvalho.22 

Um estudo da Fundação de Serviços Especiais de SaLlde Pública, FSl:SP, sob u ângulo de de

senvolvimento institucional, foi o tema dE rnonografiél clt mestrado ele Angela Peçarlha, apresentada 
à EBAP, em 197b. Nesta monografia a autora ielentificou ':orno elernelltJs princlpélis da estratégia de 
inslitucionélliLaç,lo ela FSESP sua doutl intJ e SE~lh l)bjeliv()~.2J 

Em 1978, três outras rnonografiéls de 'llestrado anali~"lrJI11 orgdniaçoes da ildlllÍllistração públi 
ca hrasileira DlldS delas foram submdidilS à Universldélde 1(; [)lds(lia: LlIi( Pedone e:,luc!oll o proces
so de inslituLlnr1.lliLação dtJ SllperintenlÍl:lII'.:ld dl~ Desel1Vo;vlll1ento du Cailru Oeste - SUDECO, utl-

/ 9 Gilbert Byrun Siegel, The Vkissiludes of Govt:mment~11 Reform in Brazil: A sl'ldy of lhe DASP, (WlilJenity of 
Pittsburgh: 1%4), FI/. D. lhesis. Do mc~n/(. autor, ~velopmellt of institulillll building model, (Call/emzia: 
Ullh'crsity ofSouthem Califamia, 1 CJ6ó). mltllwgmfado. 

20 Aluizio Loureiro Pinto, The Brazilian Institutt. of Municipal Administralion (lBAM): A Case Study of Institution 
Building in Brazil, 1967, op. cito José Silva de Carvalho, EBAP: Ali Experimenl in lllstitution Building, (Ulllversity 
of Soutllem Califomia, 1 ')6 7). PIz. D. Thesis. Frank P. Sherwood, "intercâmbio sucialllO proce~so de il/stintciOlw
lização de uma organização - a Escola Brasileim de Administraç''/o Pública: os af'ulÍl'OS que oferece e os óriUS que 
impõe ", Revista de Administraçào Pública, Vol. 3 (jal/.jjull. / ')68', pp. 47-1)8. 

2/ DOl/ald Arthur Taylor, IIl.';titulioll Building in Business Adnúnb :.niun: The Bra,jlian Experience, (East Lam/flg, 

ll.fichigan Statl' l/Itll'ersity: / (ih.'!). 

22 Aluizio /'oureiro Pinto, "A imtilUcionalizarã,; organizacional c '/10 e.\trutégia de desel/lJoll'/IIIClliO ", op. clt. ''Re
[mário-Estudo DNf."R ", Revista de Adminislnlçào Pública, I'ul. _'o lllimero 2 (fuI.: de::.. 19M), pp. /09-122. 

23 AI/gela Maria Mt:lIezes I'era11 Iw. FWl(iaçào de Servi~os Espel'Íab de Saúde Pública - FSESP: um estudo de desen
volvimento instiTUcional, (RIO de Janeiro: HiJ . .J.P, j 'J 75). Te,I':, 
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1:"JI1du "c; da Illdlrll clt; ih,,! ,," [J li ", 

n'ente o formdli::,rno e d iI1qILJ(;iorlcJ!I/i..!v 

llt! Refolma Agriíria, A tOrce'a d(~I,b fe' 
() [LlIi«) ~,L! ,rr,'1 di; tj,IÍ;I' H,:~íl, e 1'10 111',lltlll(j N,:cioric'! 

li,;sellldcJd,' ,V/f8/>Y I' ' .Jo~l~ hddi) dt: SUlIlJ, lIll" 

iL"t~11V(J:,'li\!a pesqul:,;1 1)11:)18 () MII,i 'O da Si..Jilci ,:,I'I'é~, iJO I 'I~'lh,!') lit; ::,1:-,]i;ITld d(: David 

Lclt!..)rI. 2-i 

2,3 O l1iOI cio de E:smar e 81aise 

O r:lOcJelo de deSell'Julvi'ilentu in:,!!!'! 'ol1é1ll1tiliLdi l 

do esfor'ço du IRPIB ViSdlldo é.I dprescr1tdl '1',ld estllltllld 

dados para análises corr1paratlJé:ls, FOI delii!:ddo pur Iv11: 

piamente na crescente literatura sobre teul ,1 Lidrllinl:,tl, 

dança social, além de pesquisJ" e rOlI1IuI3\:Ll';:; l;ollCllllidi,' 

n" p(':)qlll~"',ubr<' d Cf: Pll\l c.; res:J!t(jcJo 

'!!il;IIIJ,JI Cdp, I de fLiCrlltdl cl (Jiderlaçtio de 

li, E:)llkH1' Hdll:/ tiluio)p t: lJd~,t;id,')e a!l1' 

,d, i,ornport, 111elll0 OIQdll;!(jil,Jlldl e Inll 

,,;\(1:0 [lI \J[)f I" ..lU II '18S, 

Fundalli(~llla'se !ld teoria dos Slsklllél~; :;ILf!U peia (' ,li [I,i['[C cJLlI.l'c'llli~;~d de qlJl: ~I'; :lbtitcliçÕé:, 

são siste:nas éll)eltos, Isto é, s?ío orgcHli"llli; j~1l1 perrrldlit i,; !lilt;ldi,ãu ',Jln :;eU rneiOdilltJII;illl.:, num 

cOilúnuo processo de ildlut:I'){ iação 1T1l'illld rit~l.ulllt:lll t..;/ 'íjlJ do (juIlJltlill:; 'il1pUts (ill \~:,llddó) qUI~ 
são pl'Ocessadas e converlid,js em pludll[(' 'illllpllí:, (111 <lt.l.bl d::ípll(f(II):, f, .. ,ic) é.Jlld1!i:litc, Tr";) CUI11 

ponentes básicos s~o ar' evidenciados: a) Cl ","lJ(jI\lúl'.:~U" '(1', Ird\l:3dçl~I',: l) ') flleli} ,il,llJluite, DiStoU' 

cando estes componentes (1)tL'1I-se que 

a) A ORGANIZAÇÃO .. , Institlill,:ilb,dO, IldóiCJffl' llf~, of(Jélllil(;'\(~S U)I11 uni i ,;,PI:i ,J CI mpl'il 

no seu meio-an1hi(,nte, N() :;811 âllllmlJ i 1)[(:1 'U, flU qlw "1; ;;.0<1(; dldllléil 1(; Vel' i(ivt;i~ il!:,! i[llUOfldlS Irl

telnas, 11m grupo de elellwnt(,c; Ilt;Ce:,sáliu" ',I SlrliCII;II!e,,; lid i;j\fiIICdl I! "Oll'IJOltílll't:i;(,) :;1,,1(;likl1l(;O 

da organizaçãu é destal:d,Ju, l ste \l'IIPU é j(!';lllllli'é!c!i) <;1 1 (,llleu Ldte~l()1 ,.I:; 1I,ll;ldIILd, ,j',Jlli(lrld, pIC)' 

LJldllld, recursos I: uslrutlJld Ifli,;llId, 

A l idr:IéIlli.i1I:umpl,;I:lld,' ;1') P(~S"lJd', li i,; f~'jl:li) oIll!;: ,!lI( i I li,' VII\ ,,'<I,.: .'1 pIHI": ,j"C:<Jti!), 1(;';

pOllsávels pela IUllillildl,;;IIJ ,li: dUllti Illil t: d,:!llli',:ilU t\t; J'f 'ildlild', dd ", 1111' ",, '-lij.t 'i:'ldi\IO I; I(~IJ 
CiOlldllH~illO dlcLlIl1 de ltJlliid ,IIIUld (j 11\i'i:, "IIIiJIUlIII', Ci' 'J :,di) ,i:, Ydl '\1" ,I,: Il<iU,il\, oi 1,1t:::'d:, IH! 

los uulu:es: Vlcll'lildilik jlt;!I'III:d; :,tdlll:, i'1\JlI'"j'JII":, li' !!i,'I{,I!ild 11/, 1III."'hJlI,!I, ,',,[IIÍ;iliI,ío de 
papéis; COlltlnlll.J,ldu, [",Li:; :,I:IEi() VI:il,L 1:;,11', li, Idill,l,I,i: :llil,! IiU Iti,ll !l"i (,Iil qlj, (_hl,J lli'lei IIJI 

i.ÜJUlddd" IIl;Sld Ili1lfIOljl,r!IIJ, 11') (\lldllo I,dfl 'Iil,), 

A DOiJlI ill" di! resp(:llu d (),;p(~ci fiedt)' i i lt, v,i!rjf f 

tui(,:[lO sustenl;tI,,Ju d açiio :'íllldl E: o plJl,I() Ih.: relt:ll:llt 

COI1I () lTlt;iO'drlllii(~rlte ao qlJ,d tudas d" li, 111,11', Vdll,IV!jI" 

,iJI,'lt'.J()', U Ilj, :":1",, ()IWld :')11;1:', (L: 111';li

('d,!..!:i rJ" ",iil!I!I);,) (; ,1,1 e:llcl iI1il)ldl)íl) 

íJ líOldl.lUrl,ll: ,:" /'·':)11111<1:, Ilh \/,jI'"iv(;I~) dei 

DOUll'ina SdO' l~~;Jll,("ifjci<irl(k, It;!,lCicJlldillt:lli'i t:(JIII (j', Ifti' ,1:, f;~ i';t"fl!t' li:!;" ,ií) Cul,' "h IJIl;kl'~IICi"s 

e pl iO/idades cid s()cieuacJ(;, 

(lI' qlj~ , '-l~tittlf'rn () pr 'lj;,;.) firlé'jl \l-'j (J';;'Jl(() ·l.l di, 

l l,j li u P I C) I jI di",: ,.1 I;:, l , 11 )' I " i, I' 10-: d,.' I <Í IJ : I i í I. I, !' ",J' \.i i I : , ,t" 

Os IÜoc..\JiJ'''' fJuJeiil !)t;;1 delllllde):o. l(illllJ dS C.llipítfi 

te(,1l0lóglCOS clcl IIlstituic,;;}o, btJ é Ui1lcl Cd!l:~!Ulld impi!! 

tléb V&iéíVt:IS, flutéluarncn:e d dOlltrlrld e J':II', progrdlTld') 

cJade e as tOlitc::, 

,; ,:; J. t .. ,' i : ',1 I·" f'l 

!ll1<1,lcs d,:' dflf',::US tl~I', lIS, lilllTldflUS (; 

'I<: Irn,) VUi ,11 H; i.Judl: rJft:lc1r tudJS ,'jS ()LJ' 

\~ Y<Jllc3VteIS'iPOf i,dldes c,;'io éJ cJlSpcAlilJili-

::-1 J,uiz Pedunc, Desenvolvimento Institucional t' DesclIVolvÍment P..egional: Um ,tudo de caso para o centro-oe!>te 
brasileiro, (Bras/lia: Unil'l'r,\idade de Brast'lia, /';78), Tese, Wa!" fit'gil,\ de ui. c'ira, Fom1ali~fIlo c lnstitucionali
zação: Estudo ~ohrc o Banco Nacional de Ha:)i .... ção (BNH) e I' Hstituto Nac!(' ,I dt, Colonização (lNCRA),(Bra
sl'lia: UnÍl'efsiJllde de Bras/lia, Jln?j), Te,\L .lu" "rado l/C ,')o/, ' Mini,térÍo t: ,:,aú,k: um e~tudo de Desenvolvi
mento Institucional sob o enfoque da análi:,c r:, :,;tema~, (N iu, .'i:tlciru, N;! fLU', J I.J 7!:5 J. To c, 
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A Estr u tur a I n ter na É def I n ida como t)S:: U turas e pw 'ssos IIller nu:, r espurbéÍveis pt:ld ef ic!êr lcia 
e eficácia da implementaçao do programa, [)flf) corno a Idu itrf icaç[lo do~ partiCl[JéJr1te:; com d o:gani

zação, sua doutrina e seu programa. Referem-se aos prou~ssos estabelecidos pcHd OPUldCiorlal:zar e 
manter a instituição. Como tal entendidos d distribuição de autoridade e de funções e os pr ocessos 
decisórios e de comunicação, além de outros fatores de relacionamento e padrões de dtitudes que 

são fundamentais à análise da criação e manutenção de li!stituições. Sao varlÓVt;IS Impor tarltes, se

gundo o modelo identificação, consistência u adaptabilid,hie. 

b) AS TRANSAÇOES - Podem ser definidas corno d troca de bells e serviços e J perrnuta de 
poder e influência com o meio-ambiente. Desta forma, n;'lo se restr i n\J e 111 a ekrnentos fl'sicos mas 

também a interações sociais como comunicação, aquisição de base e transferência de normas e va
lores. As transações foran, identificadas corno tendo qual! o objetivos: 1) obtel:>uporte e ganhar re
sistência, como forma de criar condições favoráveis à instlt'lição, garantir sua continuidade e alTlpliar 

sua influência no meio em que opera; 2) intercâmbio de rt:'>llIS0S; 3) estruturação do meio-ambiente, 

entendida corno geradora de complernelltarit~dade, crialllLJ mudanças ndS orgarlização eXistentes ou 

fazendo surgir novas unidades fora do cornp:8xo organizéh:ionai existente capaz de fornecer a neces
sária complementariedade; e, 4) transferêrH:a de normas I) valores. Entende-se corno o esforço no 

sentido de que a instituição in1roduza nove) lé)IJcionarnentu e novos padrões de ação qlle :050 norma
tivos para outros indiv(duos e organizações ri,' sociedade. 

c) O MEIO-AMBIENTE - Urna vez CjIIC (] instituição ilão pode ser estudada de fOi ma Isolada, é 
preciso que sejam consideradas outras orçjJ/I Lações sociai:;, onde são adquiridos recur,os e viabiliza
do o funcionamento da institUição. 

As organizações com as quais a institlii,ão tranS;I(lDllii no meio são conhecidds como "elos". 
Tais elos institucionais "SdO os pontos em qlJe a instltul',50 l1k1ntém relaçõ(,~ de irltt:rLk;pelld~ncia 
COIll o meio-ambiente". Os elos são identltl"cJdos em qUüllO categorias a Sélbúl. CJp:Jutddores, fun
ciomis, normativos e difusos. 

Elos capacitadores - Soo os elos com I)rganizações (, grupos sociaiS que conlrol.tln a distribui
ção de autoridade e alocilcdo de recursos ri" t~ssários dO ! IHlCIOnall1ento da in011tuiLii,). ~40 estágiO 
inicial de urna nova institUição ~ão os elemulllus fUlldaJllUri idis obj6tO de preocupdçdU de ~t;US fundiJ
dores; 

Elos funcionais - São os elos relaci\iliéldos com ü" ("U,lf1iLaçõ(;~; qlll1 geréllll fun',i'íes e c:mviçCJ:; 
qlle são cornplel I it~n Iddurl!:Ó, t lU s(~n tido ciu pr odlJçâu, qlle,iio turnel.;ed( IrliS dI: i II~LJrlli):; (" 'pu b) e u:, 
corlsulnidores d()~ produtu:; (nlllpuls). COlllll'; t:lcv; flJfll,!lllldlS il inslitui',:iiu tldfl:.dCiulld fiO sellti,h) e· 
conômico de um processo rlu IJfodução. Irlcllll su, tllnllJéfTl, Ilu~llüs CiJle!juflí.JS, (J;; ortjar·li/;.H,;bu:. erlll1lJO 
existem relações de competição e cornplurnl~fllWit~ddcJ8. 

Elos normativos - São os elos cornpo:31Cls por ligaçõe" com institui\,ões que mcol porarn normas 
e valores felevarltl)~ para a dlJutrind e o plourdrrli.l dd in~titllli,;ÜO. 

Elos difusos - São os elernentos encontrados nu rm:!u-arnbienle que atetam a ill::ititlJição, que 
podem criar barruirus ou r(-:sistência à SUd (JperdciorldllddlÍiJ, EITl suma, sfío os elementus quu pod8rn 
afetar indiretamente a illScituição, entre os qUdlS pode-se destacar a opinião pÚblica (; o relaCiona
mento com o púhlico de furna geral. 

Considerando o estlJ(jo da institucionalização à IIU (:,j'o teorias da oruanilaçao - 8vi tandr J \(; os 
aspectos dúbios Ill1pll'citos na modernidade, Já re1erldiJ - j institucionalização organizacional pudf~ 
ser vistd d través da forma pela qua I u ma organização tr arl" I or n ld·se em instituição. 

Alguns autores têm advertido para o f:c;q('rente uso :',discriminado dos dois tertrlOS. É que am
bos são inclusive utilizados (\Jllstantelllente '~u,,10 sinôninl,Js. EtlllOrJl, por exemplo, faz restrições 

às pJlavrJsburocracia e instituição aplil..chL-, ,;~, urgdlliLdi/1'.I, Diz ele qUt;. 

"ExislCln rnultus ~IIIC)llirn(h dei 'J..J;d\!fa organi2C'):ão. Um, burocracia, tem ;l,.iS desvanta' 
gens I ... ] conte:n llllld COIHJ[Jçib 1,,:(Jdllvd p,jr-: J. leigo:, [ ... 1 para aqueles que c.ollheC8tl1 a 
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obra de Weber r ... ] implica nLJr~IL unidade org,;:'izada de aco jo com os prindpios que ele 
especifica. Organização formaí ; lere-se a um ,.-,~!njunto de cc\~acteristicas de organizações. 
[, .. ] Instituição é utilizada às V~~j8S para algun~> tipos de org,nizações, urnas muito respei
táveis - como no caso de 'a Geri )131 Motors é uma instituiç~/, outras pouco respeitáveis, 
como 'ele está numa instituição' Às vezes, instituição se refHe a um fenômeno muito di
ferente - isto é, a um prindpio normativo, com;) o casament') ou a propriedade, que defi
ne culturalmente o comportamEnto. Dados esses dois empregos conflitivos, essa palavra 
provavelmente causou mais confLsão li '.ILJe or[anização formal e burocracia reunidas. As 
três podem ser evitadas, dando p! eferêllLla à pa!:lVra simples - organização".25 

Entretanto, a distinção operacional e:.-Itre organizaçâo e instituição pode ser considerada como 
a essência da institucíonalização, como registra um estudicso do fenômeno. 26 

Essa distinção operacional é atribu(da ao sociólogo P!lilip Selzinick, ao se interessar pela análise 
de organizações como estruturas sociais adaptáveis. Para éle, o termo organização su~)ere Unld insufi
ciência. "Refere-se a um instrumento perec;(vel e racional projetado para executar um serviço". Uma 
instituição, ao contrário, cria ra(zes, é vista pela sociedacJt~ como tendo um valor intr(nseco, além de 
seu valor como instrumento para a consecução de um objetivo especr'iico. Nas próprias palavras do 
autor, "Uma Instituição é, no todo, o produto natural das pressões e neceSSIdades sOllais - um orga
nismo adaptável e receptivo")7 

Mas, como ressalva o autor, "esta diferença é uma CJuestão de análise, não de d(·scr ição direta". 
Isto é, não significa que uma determinada empresa necE!~)sariamente deva ser uma (lU outra. E arre
mata: "Se em casos extremos estamos próximos de ser urra organização ou instituiçZ"J ideal, a maio
ria das associações existentes resiste a urna classificaçád tão simples. São misturd., complexas do 
comportamento delineado e receptivo")8 

Embora não tenha sido estabelecido entre os objetivos dessa pesquisa constatar .;8 a CEPLAC -
segundo os conceitos de Selzinick, adotados ti.lmbém pur Esman e Bldise - é unw>rgJnização ou 
uma instituição, o desenvolvimento do tralJalho induz a que algumas consideraçõ«, sejam feitas no 
particular. Assim, a questão é abordada nos tUplCOS 4.2 e 4.2.1. Isto porque, para ,Flrlgir os objeti
vos do estudo teve-se que pesquisar a história da organiz,:çÊio, a maneira corno reSp(Hldell às pressões 
ambientais, as estratégias que ut i I izou pdrd contornar rr ',:;ssões e a forrna corno S(I[J! ENivt-Ju. E sobre 
isso diz ainda Sollinick: 

''[. .. 1 na medidd Brll qlJe s50 cOllllmidados flJt1ildis, as orgmd/açõtls têm 11l'IJ 11Istória ú es
ta h is tória é cofllpusta de fÓllllU ic.ls de respoflllur d pressões in lerna e ex I ;;1 lia::; a tr Jvés de 
modos vis(vnis e que se repelurn. QUdndo estd~· respo'itas se crisliJllzanl Gil! pJdrões defini
dos, emerge uma estrutura ::iocidl. QIJanto l'ldis desenvolvida lLlr SUei l'.trutura social, 
maior vulor terá él organízaç[ío por si mesma, rl:10 corno irlslrlHlIonto nliíS COrno um com· 
plem!Jnw institUCIonal da in legr idade e aspirdl,iJos do gnlpo. IlIStítucíona/i,cação é um pro
cesso. ~ algo que acontece a urna organização com o passar do tempo, rellotlrldo sua hIS
tória particular, o pessoal que nela trabalhou, os grupos que engloba com us div~(::;os inte
resses que criaram, e a maneira corno se adapto!1 ao ambiente". 

"[ ... ] o grau de institucionalização depende dei proteção que existe parél d interação pes
soal com o grupo. Quanto mais precisa for a finalidade de urna organizaçJCI e quanto mais 
especializada e técnicas suas operações, rnerHJres chances hiJVerá de forças sociais afeta
rem seu desenvolvimento". 

7-

~.) Amitai Etizioni, Organizações Modernas, (4!l Edição; São Puuío: Pioneira, 1974), pp. 10-lJ. As palavras burocra-
cia, organizaçãO formal, organização e instituiçãu estão também grifadas no original. 

26 Aluizio Loureiro Pinto, 1967, op. cit., p. g 

27 Philip Selzinick, A Liderança na Administração: uma interpret<:~ão sociológica, (Rio de Janeiro. F'G V, 1971), p. 5. 
O autor desenvolve interessante discussão subre a diferença efllrc organizações e instituições entre as p. 5-19. 

281bid., p. 5. (grifado 1/0 original). 
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"f ... ] não existe orçanização algu na de qualqu';r duração que esteja COmp1f!lillneme livre 
de umél ínstítuciona iização".29 

o modelo de desenvolvimento institucional utilizado na pesquisa sobre a CEPLAC sugere Indi· 
cadores ou testes que podem fornecer evidências de que uma organização se tornou uma instituição. 
São eles: a capacidade de sobrevivência da organização; a ,!provação do meio·ambiente; a verificação 
de que a organização tornou-se efetivamente normativa em seu ambiente de operaçJo. 

Trocando em detalhes, pode-se dizer o seguinte, a re::,peito de cada um elos testes: 

f Capacidade de sobrevivência - Este aspecto pode ser visto por dois ângulos: a instituição sobre
I vive, permanece, mas é levadô a abandonar toda ou parte de sua ação inovadora; a instituição sobre
i vive, mas não consegue s(:;r normativa. Assim, é preciso verificar não somente se a instituição sobrevi-

ve, mas como sobrevive, porquanto é muito importante que ela mantenha sua capaciebde inovadora, 
ma~tendt5-se co'mo umcentro gerador de novas normas e V;Jlores. 

Aprovação recebida do meio-ambiente - Esta aprovdção pode ser conhecida ,ltl avés das rela
ções da instituição COIII o ::;elJ dmbierlte. Isto é, como a instituição é vista pelo ambierllH em que ope-. 
ra como tendo valor intrll):;8CO. O fT1odelo sugere dois pai ;)Inetros para testar o caráwr institucional 
de uma organização. São eles: 

- a autonomia - a organização institucionalizada tem um elevado grau de aUi ,flolllia se: tem 
poderes para estabelecer suas própria~ regras e procedimentos; pode adquirir rutursos sem ser 
submetida a questionamentos detalhados sobre itens ,;spedficos, quer sejam operaCionais, quer 
sejam programáticos, através do reconhecimento de seu valor intrr'nseco; e a in::;tituição pode 
contar com o apoio e o reconhecirnenlu do seu valol intr(nseco como instrurnunto ele defesa, 
ataques e apropriações de alguns dos SOIIS elementos. 

- a influência - a organização insti tlJclonalizada é Cd[.klZ de exercer grande inflllt?ncia na sua á
rea de ação ou rneio-arnbiente, pelo Inf;I1OS de chléJS turmas: pode influellci,·,H dt;uo,c)es lornadds 
na sua área; poele aurmmtdf sua e::;tl:ril 11.0 Jção elentrú 'j fura dâ ofUdllÍzaçao. 

A Normatividade Ambiental - Uma for rna de testdl o caráter ill~ltitllci(HIJI ('~ lI.: 1'1 tTiilldí '>1: li: 

padrões de at i tlld(! incorporados il or ~]Ó1l1 i l<!l.j;,) 1 ornara m ~,\ II0rTII,1I iV\l', ~Jdl d ('11 [I d:i , I: ,bil'~ C,li! 1.1 i; 
Ou St!ja, â vOlltlcH)lu do IIllpdl lO rq.jlstrddu lO alTlblente 1"ld IIIOVJÇÕUS IntlodULldel,. 

(

. O~ dulures do lIlodCI:) cI.1JITldrn a,WIlI,;ÜO, ldfllbem, ,pai j o falO <le quo u desú~lVO!VIIIIUlll() 11I.iliHI
clonal e um procusso elrnarnlco, continuo, A'lslrn, a allallsl de corno as Vdlláv81S Intel ;jlllJrn e iltetilrn 

,o desenvolvimentrJ institucional não será P():~s(vel se nãu jurem coloQlddS nurm corrU[J pelspectiva 
i temporal. Dar' porque é IllIportJnle que SUjellll identifiCéldos ciclos e fdSUS da iflStill1í':!lU É éJlrüvés 
destes ciclos e fases que pon1 i t icam valor es ou objetivos! l Jllcubidos pulos aq(;f1tes liu iT1 11i1.lIlça e as 
respectivas estrató~Jias estélhíJlúcidils. E: ar' ol1du pudem sm I't;rcebidas as l<Jóias sobre dS qu,,,:, se ilssun
tou a institlllç;ío paril él cunquista de re::;i<;tência, habllitando·se a adquirir mJ10ridilde e recursos 
necessários à vidlJilidade ua organização. Evidorltemente, dS variáveis quu influencinrll a fase inicial 
da instituição são diferentes daquelas de t,bUS poster iores, dH execução do proyr ama, manutenção (la 
organização e transferência e illfusão de nullllas e valores U(J( porque o modelo suyuro que no estu
do de desenvolvimento institucional sejam analisados as filses de: a) iniciação; b) exeurção; c) orgéi' 
nização e manutenção; e d) transferf'llcia de normas e valores. Na presente pesquisa, como se verá 
adiante, identificou-se três fases da CE:.PLAC em seus vinte i~ dois anos de existência. 

Algumas restrições e limitações são apontadâs ao modelo de desenvolvimento institucional di 
Esman e Blaise. 

Uma das disfunções apresentadas pelo modelo aqui ,::)SCrilO é o de que o fenôrneno da institu
cionalização pode ser entendido corno eXc!IJ.,ivo causacJc' h; deilus berléficos. Na I/t:ldade, a orga-

2<) 1bid., p. 14. (Grifo nosso). 
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nlzação institucionalizada pOU8 tender póli' a autopré'-,t:I;lção, com prc:jut'zClS de suas metas e obje
tivos iniciais. Ao invés de se rreocupar eITI Introduzir inO\:lções, por eXfJmplo, él Orual\ILaçaO Inst itu
cionalizada pode passar a empenhar-se em "acomodar intuesses Internus e adaptar-se d forças eXI.er
nas com o intuito de manter a organização corno uma preocupação cO'Itr'nucl, hem (1)1110 de atin~Jir 
objetivos de longo e curto éllcance"30 Sob esta ótica a or~:anização eSldia absorvicld muito mais em 
auto-defender-se, em não correr riscos, em sobreviver enfim, do que propriómente encontrar solu
ções para os problemas para os qUélis foi criada. Diz Selzillj·_:k: 

"Há uma relação t'ntima entre infusão de valor c auto-preservação. Ouando uma organiza
ção adquire uma identidade própria, distinta, torna-se uma instituiçJo. Istu envolve J to
mada de va lores, maneiras de a9 i r e acred i tar (lue são suméHnen te i mportan tes para sua 
própria salva-guarda. Dal' em diante, a autopreservação torndse mais do que uma simples 
sobrevivência organizacional; transforma-se na luta para preserVélr a impeltldclde do grupo 
face a novos problemas e circunstâncias estranhds".31 

Duas disfunções de natureza geral no modelo de EsI;,an e Blaise, são vistas por Aluizio Pinto: 
uma é de que o modelo tende a abordar o processo de Insljtucionalizac~io do ponto de vista da insti
tuição estudada, ou seja, de dentro para fora; a outra é o fato de o modelo não cOfisiderar as pes
soas como elos no processo de instituciorldlização organi711cional. No primeiro caso é lembrado que 
por mais que as organizações façam para controlar sua ár(!a de atuação, jamais conseguirão um con
trole ambiental completo. No segundo, ressalta que as pessoas podem funCionar corno tdos pelo me
nos sob duas formas: como "figuras de prestr'gio" e COl1l0 "portadores de valores institucionals".32 

Outro analista institlJcional levanta as três seguinH~s limitações ao citado refe1encial teórico: 
em primeiro lugar, é ressaltada a dificuld,-lde de quanlit !leir ou estabelecer valores par das diterentes 
variáveis, o que impede a determinação cio grau de instililcionalilação, bem como ,I quantificação 
das transações e demais relações com o rm~Io-ambiente. bn suma, o modelo dl~ ESlIlJn e Blalse não 
reune condições, pelo rnenos até o rnOllilmto, de sei trrll\ilhad'J através de rm~tod()c; qUJntitativos; 
em segundo lugar, porque rnlativamente a i.lInbiência o IWJ(.lelu IIJO estabell~ce UITlA dllelerl~:d elllre 
o meio-ambiente geral e o meio-arnbienl3 illledidto da OI,jdllizdÇão. O fTlt~I()·aITlL)il]ril8 irnediiJlO !,e
ria, no caso, aquele sobre u qual a orgar\izdção atua dlrl,Umente. No que se refere (j CEPU\C, pU! 
exemplo, seriam as Lonas plildlHor as de \,aC(lU; em tere,;i I') lugar, o 1 d to de que ex 1';1 i:Jfl dup i icaçf)es 
nos testes instltllciondis Su~jl'r idos pelos dutores. Os te~;lus de nOfllliltividade tl illfllJ(~llcia uLili/ados 
pAra evidenciar () grau de ilf:l!itação.dü or(.J"Ili;açãu no r1lt!IO-alllbierltu sãu exlltjmdii!t~riW :;(;Illülllílll
te5, havendo Iw,;ussidades du 111811101 defini~·[fo 110 fkH tlLUI,;1.33 

Por slIa ve!, MOlla n,,~;illalél que n!; mudei os du d(~:,(nvolvirnelll(l institut.inlldi, \:l\lle IlS q!ldli 
o de Esrnan e Ulaise, Ilãu IU:"dltdll\ "ll IIdl,lôlll';id do OllllJS valurw; SiJi.luis, lJuJllilJlt:l.()~; e P(JII'LICCJ:, 
de ilnportância illuitas VI:!.l!·. IlIdis aCl'Ilillilda f; LUjél idl:Il~IfICéH,:ão uflvulvd linhl alldll:,!;l IrlJi:, ~JiutJiil 
e profunda, ultliípdssandu v; IIIIIIles dJ!, ir;Jlhdt.:ões inwrirl.lituciollais".34 

A escolha do citado IIludulo para CSld pesquisa Ir:; JllolJ elo fatu de que estu ',luiJdro cOllcei

tua I parece enquadrdr-se COITIO um ad!'! pudo gu id parei III dendyJo e It,·/UI Ildl I IUI Itu d(~ dados u i I If OI -

mações nesse tipo de lrôbalho. Na rnE:dld~l do possr'vell;II!:i:OUse considerdr as CI (riUI!, a ele rogislId
das, sendo sua utilização aqui tarnLJérn ullIa forma de lu:,:.': lo ern umü organização do ildrninistia~;do 
pública brasileira . 

30 Ibid., p. 18. 

31 IbM pp. IH-li). 

J) JT A .. 1 . P' - • cr {WZIO "ourt:lro lIIiO, 11)(,7, up. cit., pp. _)---11 . 

33/lJemaro Martinez CaLJera, op. cit., p. :!2. 

34 Ver Paulo Roberto Motta, ·'f)it1Iensôes germ. i:y do plal/l/ill/!' ·'10 ol"gllllizacú,"{J! elfratégicu ". Revista de Admi
nistração Pública, Vai. lO. t/ú", ru 2 (a/Jr.iJur/ . . í Ih), p. oh. 
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3 A CEF LAC - Antec:~dentes, Origem e Evolu',;JL' 

3.1 A Economia Cacaue:'-o I 

o cacaueiro é uma plallta encontrada, em sua forrTI,: nativa, na iiore"td dll1d!Ô!I:"J t; 81n algu
mas regiões da América Central. Supõe-se que seu cenll () de OI igem Sl"Ô en,Oll1l e 11d', ,:(Jt!euúas da 
baCia arnazônlca_ Entretanto, no Brasil, foi no Sul dd [j,d'ia, onde encontruu eXCl:ltiiiE;S C(mJiçôcs 
de clima e solo, que cresceram e se multiplicaram SUJS p!Jnlações. É dll Olllh, hojt~ (;1:;0 (OI"elllliJ
dos noventa e CillCO por cento da produção brasileira de CdCJU.2 

Matéria prima indispensável na produçiío de chocolal,: e de outros itens de cc~nsli:11U íTllIllclia!, o 
, ,) 

cacau é fator de destacada pOllderação nas receitas Call1t;ldlS dtj diversos pdl"es.') [\) 1" l'Jirimus deL 

anos, os qualm rTléliores prudutores mundléll:, têm sldo:Cldfía, em primeiro IUljdr, Sl;Ul,:d'J ue [\Jigériél, 
Brasil e Costa do Marfim. Todavia, a çJanir de 1974, Ílíhlve urna troca nestd "Itníl, UIIIa Vt;L que o 
aumento da produção brasileira alçou o Eilélsil ao posto de segundo rnaior l.i,jdiílc !'\ prl;(Jilç:â'o 
brasileira cor responde atualmente a 15)% do total do f]i',JIldo. Aos pé;(ses dtrICdll,.l:, jllrllo),dLJtjji l 

cerca de setentô por centu. 

Entre as décadas de trlllta e sessenta cJt;:;te século, lJ ,lcau foi o terceiro produ lU ,nJf r'co!,! dfj ,~/ 
rortação rio Brdsil. imlf-:Cf~clirl(, pelo café e [:(;!o algudão Ui;: rJrna, ressai'idnd,,-',é: ap'"i',,,:, () )Jl'l :li.!U d" 
l,-,/:f/, 'I,iando ()CIIIJCJU o SequrlCJo leJUJr-, bn 19/b f,~[:,;\ie cldsSlficudu CUiliu U qllli,r,) PíUiiillU (I.; 

1 t's/e fôpit'(i sobre a e(,ol/u/I/I<' cocal/eira tem () (J/I;dil'() dL' ti':/llt lllrar, dc jC)/'Ilill apULLJ.' 1'.:,1111:1,.'.1 ,: ,.dt'ldll<hl dr I 
Cileau pam o t;!iwdo da Halu!I e o Hmsd Com iHO t:l'/dcnciar a illl/" .. rl<úlc/(I de ({Itt' It: relt'llt: a (/ fill, ,,' da { 1:/ 'I...! ( " 
organização a/l'o do presen/t: estl/(/o. Paril inliln/hlioes mais ricas ( "etil/lludas sof,(e a c('(Jllomiu , ,L ,i/u::ir<1 /10 flfillil, 

recomenda-se am illtereSsildos (I ma/lllseio da {lI/M/cação CLPL/\C, Diretrues para Expansão da Cacaukullura Na
l'ÍllOal (PROCACA U) - 1976-1 <>85, (LJraH'/iJ 1 t; / 7). ESTe li IIIIl : 111 /la/l/() dt' grJthlc: P/, ,,til/uh í<Í,Í" .\<ll>r(' (I ,i ISlilllr I, 

om/e pode ser (!I/co/Ilrada 1,IIIil rt'frosp!3t'fil'a .Iu protlllçâu hmli/,'/Y(/ de ('iJcull. IUliiI SIII/l'S(' !lu ( '11i{1i!/'{iJllll'l/lrl te· 
cellte da e('()fIOIII/a camueim, estudos perspl'dii'{'.\ e lt://lléIlClas .I') lIIt:rcat/o ÍlllenlíJt'Íu//,i/ ,lo l'rl,'rill, C dlfdri::t',\ IIU

cIol/ais para e.y/ft./IIstl/J da Cilt'ilU/cultura. /);11/1/ i em diante, c:;[C t!OCIIIIH'llt/i será I'l-ji:ri,/o .\i'/il-'/eS!/It'llIt' ,'UI//() 

/'RUC4C4 li. S/I~t'rC!-se ft/lI/ln!1II () trabalho .1[' José Ift//'oldo (!l\11V Vieiril, Cl:I'l AC - Uma 1/\j1crii:ncia Nm'a na 
Agricultu; d Brasil~lra, (.:,11 uli! úu, Ilhéus: 0:/'/, I C. / ') 7s), /hir/I, '11<'IlI/tI/le fI(I ll,.·('ho e/ltre ü.\ I;; ,,'iIl41\ J.) "I rJ.7. 

;}Subre a expamàu das (Jlul/wç-rin de cacaUIILJ ~Iit ,1(1 UUI//ü, rC(,CllliClulil-se partúltiJfII1!:llle os lIílth, Ihu;' dt' ,lugcl/lltl 

Nobre Rolim Garc'e::, Mecanismos de fonnaçáu ,Ia propriedade "acaueiru no eixo ltalJllilu/lIhéu~ -- 1l\90;11J30·· 
Um Estudo de História Agrália (,\'ull'ad()r; UlHa, 11)77), Tese. A 11' dilUI Nohre J<.lI iUIl (;"/'cez, Hi',i.iria Econúmica e 
Social da Região Cacaueira (1I1tl'w: CHPLA (rUel, 1 I) 75) (Ih. 'lI!ístico SôcioFcOIIÔII/i('() dli "":gUio ('a,'úuctm. 
V. 8). Sobre história du ('(/('(111, per Pau/o de 7 Imo illl'útt e Miltun !<o.lfÍrlO, Ca~'au, untelll e hojt!, i IIhéll,\: ('};PLil C, 
1 CJ 72). Albert Bourgaux, Quatre siecIes d 'histoirc du cacao et du dlOcolat, Bmxelies: Ojji.·e fliftn;;J/iulla/ dll ('acuo 

et du Choco/at, J CJ35). The c!tocoútte MIl1/ufúcturen A ssocúll iUIl, I lhe US A., lhe: story (jf chocuLltc,( Wa,ltil/gwli, 

D.e.: 1CJ60). (,/<'''P1AC, CacRu; história e evolu~ão no Brasil e lI( mundo (llhelO, lY7;}; ('E}Jf,AC. O 110\'0 cicIo do 
cacau (Ilhéus: J Y 7 J). F. H'. ('ope, "Cacall" il/ EVtllulion of crc:) plants, editad, por l\'. W. Siflllllolld\ (L () nJo 1/: 

Longman, /<)76), pp, 285-.?81J, IV Tresper ChrJ...c, Siddight~ i/, history of caciO and chocolate. (Philaddphia: 

Americall Associalion ofCandy Fechnology, H'5j/ Délio Fragu, '. A CUltlWl do cacau na Bahia. r .;,~II /<.di~ã(}, Sal!'a

dor: Institllto de Cacau da iiahia. 11J6&). Ro/Jat '-- rlJII'ler, Caca .. culti\,.liOn illlprovenlent [l1'llgrams, Washingtol/, 
Ue.: Departamel/f of AgriclIltural, 1/)48). A r/! !li r JI'. KIWpp, (L'OU and C1IOCOJ ,te; their hi:.tory from plantation 
to consumer. (l.ul/duf/: ChU(JII/iI/1 al/d fiall, J <;~.',. Ig'hícw [o:,{il . .lho, Cac<lu lIlo'ljur du~ dêU:,e~, {:'"i/lador: J v5:// 

Jus mais ÍlIlf!ort,U;[('.\ produ{u(cI ,}e CllUllI .\d,I ("1IhJ, Nrulil\i,\;' lu, 1/1\1" ,}(I L ilJlllt, ('!I/II"',,'(", h/uo<!n-. Repú

blica Dum/llica/hl, MJxicu, I'U15'I, Papua-NiIl II (;uII,ci, (ti!tlm!l/a l ; elle;;ud" 
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exportação do Pa (s, em valor. Entre os chamados Produ ti> Básicos, fUI superado apenas pelo café, 

soja e minerais (terra e m2nganês) .4 Em 1976, rendeu J" Brasil cerca de 357 milhõt:s de dólares, 
saltando para 774 milhões no ano seguinte e aproximadarf'ente 834 milhões em 1978, apre',8r, ,mdo 
seguidamente aumentos cOlsideráveis em sua receita. 

O Quadro I oferece dados dos quais se pode ter uma idéia da fonte de divisas que o cacau em 
amendoas e seus derivados representam para o Pa(s. Em 1 S178, sua participação nas exportacões bra
sileiras foi de 6,6%. Para .J Estado da Bahia, no mesmo ano, as exportações de cacau renderam o 
equivalente a 72, 6% das ex.portações baianas, conforme denlOnstra o Quadro 11. 

Ano 

1%5 
l%f) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
197n 
1977 
1978 

F~mte : 

QUADRO I 
PARTICIPAÇÃO DO CACAU E SEUS DERIVADOS NA RECEITA 

TOTAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 
1965/1979 

Cacau e 
Tutal 

cerivados US$ 1 ,000 
US4i 1 ,oor) 

.41,426 1,,)Y5,479 
72,225 1,741,442 
85,474 1,653,751 
73,354 1,881,354 

139,0l8 2,311,169 
10<),993 2,738,922 
91,852 2,903,856 

100,188 3,<)91,219 
1.48,463 6,199,200 
3.42,257 7,CJ50,996 
327,067 8,l169,900 
357,054 lO,130,400 
774,405 12.139,381 
833,832 12,658,94.4 

CA C ,/:'X.'!1 • B. S/A 

3.2 A área produtora de cacau 

Participa<;ao 
Percentual 

% 

2,6 
4,7 
- ? 
), -
J,Y 
6.0 
4,0 
') , 2 
2,5 
') / __ ,4 

4,3 
3,7 
3,5 
6.4 
6,6 

Ao comlJulsm a literatura sobre economia cacauelra, encontra-se comumente variadJs denomi
nações para a árt;a anue se produz noventa e cinco por cerlto do cacau [jlasileiro, localizada no Esta
do da Bahia. Tal área recebe rdentifrcaçõf~s diversas, cornu por exemplo, Sul da Bdhia, Sudeste da 

Bahra, Zona Cacaueira e Região Cacaueira. 

Segundo um pesquisé;dor, "a porção do território baiano que mais se presta à produção do 
cacau, quase confunde os seus limites com a parte sul do IlIesmo Estado. Estende-se desde as proxi
midades do Recôncavo atÉ' o ExtrH ) Sul da Bahia". Tratd-se da zona cacaueiro, na qual, de confur

midade com a diVisão otlclal do If:H.JE:, e'-itão integradas o cinco zonas fisiográficos: 5 CACAUEIRA, 

4 PRUCACAU, op. cit., p. 31 

5A ré 1 ljóf, a dh/i.lIlo regional do Brasil baseal'a-,e em zonas fi:,iogníjicas, oportunidade em que o a:,sunto foi objetu 
de redejlNição. A IIOFa dil'isão passou a obedecer ao agnipamenlO ,.ie mZlllidpios com caracterúticas geogrdjicas de 
certa homugeneidade, em microrregiõe, hOIl/,)gêiu:a.\, del/tro de IU/! mesmo Estado OLl Território. 
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QUADRO 11 
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇ'ÕES DE CAC!-'U E SEUS DERIVADOS NO 

TOTAL DAS EXPORTAÇÕE~ DA BAHIA 
1965/1978 
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Cacau e 
Total 

Pal,ti cipaça~o 

Ano derivados 
US:Sl,OOO 

Percentual 
US$ 1,000 % 

1965 38,824 88,638 1.3,8 
1966 69,660 122,215 57 O 
1967 82,267 277 ,231 29,7 
1968 68,221 113,099 60,3 
1969 132,648 196,297 67,6 
1970 102,944 163,851 62,8 
1971 86,012 152,777 56,3 
1972 91,933 186,583 42, '3 
1973 135,512 e301,146 45,0 
1974 305,860 ')-12,527 57,4 
1975 289,979 !.82,871 60,1 
1976 321,575 529,869 60,7 
1977 667,728 875,507 76, '3 
1978 729,026 1.U03,516 72,6 

Fonte: PROMOE.lPOR'l' - BA 

EXTREMO SUL, JEQUlt, CONQUISTA e HECONCAVO. AI' admite-se a existênciLI Jo umd REGI
ÃO CACAUEIRA, correspondente a urna área maior e dél qual a Zona Cacaueira é pdf W inteyrcH1te 
uma vez que a ela está ir:timamente ligélda Cl Estd chanlada Região Cacélueird, segundo ainda (, mes
mo estudioso, teria surgido "[ ... J é1brangenr:o a Zona Cél,.ducira e às suas custas" I .1 e "cujos li 
mites não são muito def;nidos e nem dufil!ltivos, IllélS CllÍd realidade se constata, nGo arellas pelas 
linhAS d(~ triJ!1SporlH ql18 .~e I!stabele\;EJréllll, Lada vez mais d\~t1sifi(;adas e InllltipliCéHüF;, I1U~; pelas tro 
cas cürnercldis du toda na t UI e/ll. e quo ao pdS::íJr ck)s ,HHh :,t,~ IOi lia cadél VOl mai::; in tl:ll~d". i f .slil Hlil 
situada a partll tJ/110 Sul du ESlJdo dü Hillli,l, PO/ sua VOI, Clltlilltôrio cOllstitut'du pulo SIJ! da B/Jiwl 
é o que, no irlt'cio Ud colunliBlfãu do BiJsil, fOlnloU JS CJpltimias de SãlJ JUlye dus 1IIIéus e de Purtu 
Seguro. 

A CEPLAC, nos dldS alijais defirw «()nIO Hegié10 C,1C8ueira e t.onsüqüerHlmH'flte Slld área de 
, atuação, o espaço geográfico denominado Pult'yono do Uid!,)Jl0st1CO Sóclo-E:conôrnic() dd Regiao Cu" 

caueira. Cl Está compreendida na superi (cie que começa au sul uo Recôncavo BiJiano e se estende até 
o Esp(rito Santo, no serLido norte-sul, e do Planalto da ConquistéJ ao litoral Atlântico, no sentido 

6 Frederico Monteiro Álvares Afonso, "A ZOlla Cacaueira e a Regiao Cacaueira: antecedentes históricos ", ill Introdu
ção à Região Cacaueira da Bahia, compiladv e editado pvr Frederico Monteiro Álvares Afull;o e Hélio Estrela 
Barroco (llhéus:C'EPLAC, }1J70), Vai. 2, p. 1. 

7Ibid" p, ./ 

8 Trata.se de estudo empreendido sob o comando da CEPLA c: do Ministérjo da Agriculturu e do Institutu lnterame
cano de Ciência~' Agr(co/as, da Organizaçao dos Estados A meriCimos. E compOMo de treze ~'olumes (são previstos 
dezessete), nos quais são reunidos elementos e indicadores que poJem onentar m investimentos públicos e privados 
na área enfocada. A nalisa a aptidao agn'cola e liSO atual da terra; h'drologia, geulogia econômica e recursos mll/erais; 
vegdação; história econômica e social; demografia. educação e sm;de; processo produtivo agropecudrio; cadastro de 
indústrias e infra-estrutura. 
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\lU ()ilt~t-iid t: :10V';-: fillilIIL!'1 d :!i!t::U r .!l-

r lulntJ8rn I\J "l:l'l,:cb I:,) :,Jc!! "L"): .. ,, 

Encravados ri8ssa região e::;tão nOvel'l l (j <3 cinco por' '!lO dd prodw:[iu [)ldSllell,' ,i,: '.cll:.Hi. EI'I 
ocupa dezesseis ')or centu da Jrea terlito: ,,1, dd Batlia, e :Ii 1 D7U SUei f)Opuli.lção l'1 USlllllJtld l;ll1 

dois milhões de habitantes, equivalente a \'lil0 e seis pOit;llto do COII'IUel1tu do [s: ido t; dfJIUj,1 
madamente dois por cen10 ela populaçao :lIdsileird, A éí!,., I clJltivada CUlll CdedU dlc",ça 'IIICC pur 
cento da região, ou seja, quati'O mil e qlJII, lentos qlJlló!, Irus quadrdclos, uU qUdi: ,:dWJ" C (,Ifl

qüenta mil hectdl es e O,()!J% da área naClUII(I:, 1 I 

Esta é a plincipdl éÍrea de atuação da C,=PLAC, dGI\I I CI da qlkd véli:Od lilliltdl o ~d'i,_!rik estudu, 
pois foi aI' - e numa pequena faixa do ESplllto Santo - 'Hlde a organizaçãu ubjeto IL::,ld rnunoglé1-
f ia concentrou suas at ivid3des du ran te qUdSU toda éJ sua "" Istência. SOlllerl k a par 1 í I de dllu::, mais 
recentes abriu-se novas fremes em outras rdçJiões, corno I :uS ES[ddos do AmdZOnJS, f'"~, ,í, f\'LlI(Jflli~ío, 
Mato Grosso (do Norte), Goiá) e São Paulo e 110 Temtéíl ,i) Federal de Fionclol1i3. EI:, ou/que "e JUS' 

tifica tomar-se apenas as suas atividades l1él 8dhia corno ált"lirnite da pesquisa, 

Ressalte,se, entretanto, que ao longo do trabalho e',1,'d·se o uso da desiiJnação F~(I.Jliiu Caciluei, 
ra, urna vez que a abrangência desta, na forrna defillida P"ld CEPLAC, é lelativarne!l1f: I!Xerite, Délta 
de meados desta década, Assim, quando são feitas refelel (idS a fatos passados, na lild ,lF irl ela::, vezes 
não se está referindo a esta legião cacaueird de oitenta e'uve rnunidplos, mas () Ulfld ir,~,j ncld con, 
tida, de superfr'cie inferior. Em ou tras paldvras, tem-se ( CUidado de u lilizar-se dt:::,IJIIJç.Ô8S corno 
área ou zona produtora de cacau e/oll sul da Bahia, que r:18celTl rnais nelltrJS e Iq)I{::,I;rltéJ~i'iib p:lriJ 
diferentes épocas, A expressão região cacalw'ra é usada, ,enas quandu trall'.;criçõ", '!.! textus ol)rl' 
gam o emprego d8ste desiºnativo. 

A Utulo dl~ curiosiddde, o mapa com1 mle da Figll' j I oferece os contornos u lilUf1IU'[nOs da 
Região Cacauella dd Bahia, assurnida pelo CEPLAC a I ,Hlir do referido Diagn(J',i"u Só\ líjECl.i 

nôrnico, 

3.3 As Tentativas Organ:Ldcionais Pré-CEPLAC 

Em 1923, I id I()t~dll(!dch: cllnhe,;icJa (lJl11') )\911(] PI ela IH1Je séde do rnll/licl'pifl ,k. Urll; U\! ' I) 

Millistériu da AqliclJlluld Uldvd I.lInd PU'ltl"II.; t:;,!ill;illi mql\lillH::llldl COIlI \) u!jJt:llvo 11.' !c:,ili,~iI tldt:U 

lhos lécnic:o~ Oil!\ LdC;llJ. (",1.1, Ili:iluIICdllll:ll l,:, fui ,I I,rill:!" U:ntdtlvd ,lu (LiI J Cd, ciill',illlllJ,i IJlllcI 
OI lelHuçJo fl/r\\blllef11ddd rld LI;, :lliCd 0110 ii i' I;' dl;pui:; V 111.1 i ,li HSldl,:iiu d ~jur 11 I\[)I pUI rll I, I I ,til J i i i~ i I \ li 
to de Cacdu dJ t),lhiLi (IC3), (JportulliLl,!il, ,111 quu d dll'. !;/lk ut: pU::.qlll::'<.l f1d:iSUl/ ,I ";\,l:l!\:1 iildlUI 
ênfase. 

Por Sl/a VlY, o advellio do ICe, I:m 1!)il, \,f)fjstitlil', ',I) ern UIn c.llfltJi,:iljso OS!I)I; I) dl:,i,t!rrJdu a 
apoiar a cacauicultura e iJ le~l:i(J prudutora 'Id,a CUIIIO 1:1 )utIVUS: 

"prorllover a plospericJade da I,J'/c,.lfa no E::,tdci dd B:lhia;drripdrar os !e~JI'l:ill,j) :nlt;lt;::,::;(~:., 

cios prudutorus; dll:Jlldir, pOI !V;')~ CJS IIICIOS f;',lIicos e elicti/t!s, o~ f:::risili.J1 ,di!I!O.Jd tét, 

9 ' O Estado da Buhia pussui (lU todu 3Jó nlllniclilt'i;, 

lONa fôrma das dnignaçôt!s da ll/lulaçâo 11/(,E \ÚO as segui/1ft!) 
i{uistl1; MR 1-11) Pas/urii de 'tapelinga; Ali< 1 'i], JillJ/tlt'i/', 
Cunquista; /IIN. f 5-1 -, ('aCúllcifil; MR 155 II/criofillla .I,) L.
e mais 1 () dos 23 f//WIÜ:liJic s Lia MR 1·J../ ' ./C(/" '. 

11 Sobre a área oll</e se produz nlLall na lia/lia, a,'('II/ das uM", j 

Bahia, A Zona Cacaueira, iSahwlur: 1. ivraria FJ 'Jgrt:j\(}, I \lr/U, 

Econômica e Social da Re,~iao Cacaueira, Oi) 

norregião cacaucira, (lIhezo: CLl'/A C. I <J ; 71. 

,lere micrurre~:ôc,\,' ,I/N. 145 fkmulru de C(ll/
./e l'ah:/Il'il. MI< J .'),f- l!'f/('(J.l1:I du !'ILl/w!to ele 
utio Sul,!UH {56 l.ilur;,Ú/L'a do Lx/remo Sul; 

tadi/s, ,r 1m! iwto de ECOt/O!lÚil t! Final/cas da 
.ngel/l1U Sublt: Rolwl (;u/'('ez e ()wro. História 
1,IIlar, Marta i'allllil AnLir",}, G~ograna da mi-
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nica r'lodPlfld, dcl1iVOS à :,IJa UJ/rura, tldtO te '~lleliClaf11çnl, dUlédll e (;!lli;',',;i'cJlli(;lIIU 
dos s,us SUbfJIUI' ,lOS; fomentLi: () desenvolvlll ,Jllto na áreJ ,1e uutldS culluras ou Irldús' 
trlas que concorlessem pala urlla boa 0Ig21111/.);0 de SUJ ecunullliô rural (: eVltasserTI os 
I11dll;~; dd 1I10111KLJIIUra".1 L 

No relato ih; C-11-los f)ereira Filho, a C<1íéluiculturéJ ill,iélra d década de uinla em JI:-J,: f,rldnu~i

ra. Certamente, a área pr::ldutora de cacau, porque extr,,"11arnente dependellte ele rrurcddos inter

nallorlais, niT'j poderia tiCdl imune ao desastre econômicu rilLJnclial de 1929. A criaçi.:íu cJu IC8 era 

uma forma idealiLada pard amparar e defender a lavoula. /\s sucessivas baixas de preçv; 110 Cdcau no 

mercado internacional, entre 1920/30, obriGaram os cacd,jicultores a submeter-se a elllPréstlmos a 

juros extorsivos, capitalizados a cada três Ill';ses. Com ISSO, agiotas e espl ,dadores de toda ordem 

apoderaram-se de fazendas e arruinaram muitos lavradort~s de cacau, que se vir, loc-fx;j.idos de 

seus bens em cur to espaço de temfJo. Ern fevereiro de 1 S:':J1 uma comissão de caldlildJI lures l'ecO!'

reu ao Presidente da República, GetúliO Vall]as. Em malço, Joaquim I~Jndcio rosta FIIIIO ,- idealiza

dOI do IC8 - apresellld\:d Ih piafl:J:-; da ur~larlizaçào qu prelendld ílll1ddl. l::rn JLIf:ÍlU li ;;J"r,':,t; () 

IC8. 13 

~ inegável qlle o ICB prestou, de iate, impOrtdl1tt'· e inestimáveis servl(;OS élU Sul ela Bahia, 

quer através c.le sua cartera hipotecária, qll'~r através di.' ,:arleira comercial ou erT\ (,l)filJ de Infra 

estrutura, notaddmente no que se refere à aLertura de estrlcJas. Durante anos, pruyrecllu ell'lplestlJu 

dil1heiro a cacaulcultores, policiou o rm:rclIiJo de cacau G)(llvou o patrimôniO de rrrilrlcl!t;~ ,Jt') lavrJ' 

dOles. Todavia, llbstáculos o:, mais diver'sos cJlflcultdrafTl " realização ell: um trabalho ~HJuldc:lncnt(j 
profr'cuo em belll;1 r'cio dd célcauicultura. Sofreu relor mUi,,<.:ões praticwllt:111t: d caela (j"Z'1l'1us. o que 
parece ser representativo ddS mudanças de curso pela::, qll{ .::' passou ao lonyo de sua VIiJd, Através J() 
"dldwama gerdl de sua or~drlização e di) pl:!IIO integral (L; :,lltlS éitlViddCh:s elOnÔf)ll(li tir:dri( c;ir,Js", 

COlblJnle da FI~jllrJ 2, cI,) fJdld se pelcellér;' diverslfIL:ôr';j) ele dtlvid,hh):; a Cpll; se 8111rllt)(jiJlJ () ICH, 

na pril1lt:lld fase til; sua l~xl~lt'}ri\~id.14 No tllll dei década d, Ilillld, COIlII.:!(UIJ ti t:;/ltléH t:r'! dtoli,'I:IU, SIJ 

flelldo reestrulllldçÕ(!Sern l l ),11, 1052 e EJ/I, lendu 11.1 ,!jOôilidddllLhteIILltIVdSdt Il:IUllliuldl,-c1I) 
rio Inl'cio dcl deldJd de SUy,tJlllJ, que llCdhd1dr I nãu Jl:rli!u r. !I h Itlt:rcli,lJS.I ~J 

Particular dl\éílisc 111t: [;CU a EStdl,:50 Explorirnenla! cit' tJrUi .. UCél, urna vez qlll; eU .:t;)·,d cllildddL 

que se esperava lossern geradus COrlheCIIIII]r,tC)S CéJpél/eS f:U orientar d dssistêrlcia t8ullca à i(i\/CJuró 

Essa élflálise revela se inlere:,silllte na IlledlJd l!1I1 que se (,iI\stata sua :,ltlldÇão trinla I; ')(::lt::: ,illUS llü' 

pOIS de criac.la relu l'v1irlisléllll dd AuriclJltur: e virlle e li' '''U allOS depOIS de !nculp(jllLid pelo ICU 

Em ji:im~irlJ [] levuri';lIlJ rll~ 19bO, eSSd (;sl d(/in , implJI 1.;':1<; n~lirlil dll ICi1 I t"cd ,,:i I .1 \1',11<1 d,) 111\) 

f" >il)~(') di) Illslltlll() Il1it;ldllll;fICiJr)') lIt; i,II)I,,'I"::, I\qr 11()I, ,LI CJI~jLJlIIL.l,·ju Ih,::, E',ld,jl'. ,\rll'·II'lIliJ:,· 

I'; II/stitulo de (Ulilll da l/Illiiu, IlIl(JrtllUlIl'() c/o IOi. ,II!II/ dúw, pp. ,_'o 

I.i () JIl.llilllru de (',/('al/ da liLiliúl lilí uríginulli/O/ft' criado Pc/li 1 h" el() /H 1 7.--I.m, ,1,1 /lil,'rn:l/ltJl I lI'. AnIl/li' ,\'em; 

('1/1 8-()-} / " CUllsl itll úfo em Suciedade Cuoperar h'a sub a /o"nú ilI/'IIÍll/a, ()ur 1.'.1 crifl I rlB pllbli('(/s de f-I-,'" c J IJ-/ 1 . .í I. 
Sells estatlltos ,,'rulII aprOl'ado.1 pur Decreto dli Il/lerl't:l/tor JUI,Ii)' M. MiJgulhikl, <:/II:l/ ·lU·}1 c ['IJ/oíd,;"du de 
utilidade pública pelo Decreto do Presidente Getúlio V(/I~>;(II, li! _'O.:l33, de :;':,7,31. Alltori;:adu" Jilfli:iul/ar pc/o 
Decreto du Prelidellte (;ellílio j'argas, 11(1 ::0. ó 7 7 • de / ~- /1-31 (' Carla Patente ne Y 76, ele ]-1./ / ,U, !i)i rt'esll1lfu

/'(ufu pelo Decreto·rei II<! / I.8(1/, de ':7-34/, (/1<(' o tral/SfurtI/Ci/ elll allfarquia eslútll/ul. P'iSlerio(IIIt'l1te, foi I/OI'U' 

I/Iellte rej(irtlllll,,,/o pela I,e/ Il~; ..J65, de 3·5-5:"", te: fillalmente tru/lljimnado em órgau de descllru/rimel/to regional 
(ld() Decreto II!I .;.; 3':':, de ';1)'.,'·71, pelo el/(â" (;Ul'ert/lli/ur A I:/I'I/io (lll'/OS ,H.Jgalha<' l. I 'cr, .\Uh, c () 1CE, Imli/lI' 
to tle Cacall tlu Hullil/, luformativo do lCU, (u/ J. l"f/llJem, I" ,/lI/rO de ('a""1/ "ti /fi/lI/a, Fullll':U-iílhu1I1, íSulvu' 
dor: s.d.). Sohre as d/Fel/ldade.1 Iwv/dw, //(/ cilwlI/I'l/lll/ra ,I parti! d: J Y';(! e reli/I Íl'atIlCIII" (/ .1áto,\ UI{,j/'lL'{)\ relacio
nados ao 1CB, rec(}/Ilenda,\e () excelente relulo d, ('arlm PerurJ ,: tlllO, Ilhéus Terra do Cacau (R/li de Jal/t:iru :Edl

lorial "lI/de:" .\,(/. J, pp. 8-1,1)3. 

1--1 (élos Pereira Filho, op. cir., I', ,'t). I" ,tit/lli! ell ~ICilIl ,lu f),ú'u .fUllh<itivo do ICU, up. cil .. {J. ,~ 

I 5 ~ 't'r p. -I I, ol1dt' este aSlunfO .: akmiado. 
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Dr. Paulo de Tarso Alvim. Este técnico br,Hleiro fOI até l'i!Jçuca cum o objetivo de (~uf)tlilJlJI! CU!II 
seus conhecimentos na área do cacau para a IlNisão do Pl'jlill1la dE; pesquisd:' e r (}i.lf!dr t:ihJ!!iunto de 
laboratÓrios da referida entid3de. 

Como resultado da visita, Alvim apresentou relatól I) de caráter cunfidenciai ;J F'I eSldêrlciJ e 
Diretoria do ICB, onde, segundo suas próprias palavras, ~ .,via tomado U[ ... ] d libe!dade: li,; analisar 
com franqueza tOtlélS as deficiências da agriClJltura baianél. '10 que se refere à técniGl ,Je; f.r"tluclo de 

[ ] "16 cacau ... . 

Examinando os trabaltios conduzidos pela Estação E xperirnentdl de Uruçucél - "Inn do:" Illdis 
antigos centros de estudo dedicados à cacéluicu Itura", seq~mdo suas próprias palélvl as- /\ Ivi m apre· 
sentou as deficiências existentes pelos poucos estudos em áreas impor tantes, COfllU iJ ~jt:néIICd e me· 
Ihoramento do cacaueiro; solos e fertilizar:tes e práticas éluronômicas ern geral, como jY.)(Jd, e~;pdça· 

menta de plantações, sombreamento, etc. Ressalvando o esforço técnico dos sete aDI OllurrlUS da ur· 
ganização, Alvim indicava corno principal obstáculo à viaLilização dos trJbalhos a pOUCd JI~,pol)ibili 

da de de recursos financeiros da entidade. A verba anual ua Estação era insluniticdr1tt: em ft.::I,;çãu a 

outros centros de pesquisa::, . 

"Assim, enqudnto o West African Cocoa Resealch Institute trabalha COIlI Uil,d VUhd dllLJ 
ai de aproximadarnente 200 milhões de cruzeiros [ ... 1 a Estdção dt; UrllçllLél é.penas 
conta com aproximadamente 10 milhões de cruzeiros por ano l ... J Esta\ijo ["f It~:r illll~llidl 
de Goitacazes, instituição modesta, mantida por uni estado [Esp (rito Santol CUJd pl (Jd~Jçiioé 
vinte vezes interior à da Bahia, ancontra-se relativamente em muito flll-;I~I()Il;S ClJrll.Jlções 
financeiras do que Uruçuca [ ... I com urna área para trabalhar, quase lU 'vCZb stJJerior 
[ ... ] verba de 7 milhões de cruzeiros [ . .]',17 

o relato do citado técnico dá os n(tidos contornos do quadro encontrado nos duis pri!'ieiros 
meses de 1960, na região Sul da Bahia, no que diz respeito à úllica entidade de f--!l;SqlliSó (:; t~~'JJeri· 

mentação destinada a gerdr orientação aos produtores: "I ... ) d região cacaueira dcl b,Úíld, dpesar de 
ser lima das iIlrJlS antiDas d :,ern dllvida urna das mais prÓsperas sob o ponto de viS[d :"IUdl e E:UJllÔ 

mico, encontra-se, infelizmente, entre as mais atrasadas do mundo no que se refere à técniCa de pro
dução de cacau". 18 

o paradox() da situação existente era o de que, apeSdl disso, a produtividade (L" (:.Kdliei/tl:, 111) 

Sul da Bdhirl. II!ir:lpaSSdVu a Illédia d(~ divUI"Q::> impOrIJrít'!ê, rUDlõt-)S produtord:;, Idl'. I.H:/(l (]élll:J, I"Jj. 
gér ia, E:quüdor, l: tt:., lkvido lIiío SUllllJll ti) "21~. uxcell"ln te)S Lui \!li~:üus (.111 i I,i Ilca::, () t;d,i i I'.,: , ; I" 11.\):, jl j Ul 

caueirél tJaitH 11I" , Illd:j t,Hflhérll "ei inexlslêrlCld de várlds urill:Jlllidddl!S l3 pra~JiJS qlW i;lII!;,I\_.ilrl ,I (,je.JiJi 
cul tura de outlas 1'\3ÇJlões [ ... l" 1 9 [ntret:mto, Alvirn jj alL;f IiNd pôld a m:c:e::,siddLle (j", ':,~:(I)1!1 IlltUrL1Í1 
cados os lralJalllus de experillJentaçao e t;xlunsão, rlil bu:,r:<J du a~Jer teit,uarnenlu tét:lij' I) de! Id\j()llrd. 

na redução de custos de produção e no illltl IIjli to de prodillividdde, a lim dl~ eviwr 111/(.: ,I CUI!lpt;llç.iiu 
com os oulros pé.dses prudutores acabJsse PU! trdLer "grélVt:s protJlurnus;, onômic(Js i"IiJ d tdl:LliJidJI· 
tura brasileird (11) um tuturo não muito di"L:JIlte",20 

16 Paula de Tarsu Alvim, ProLlelllas Técnicos da ~Il:allicultura haiai.a (relatório de '<Íagem), (l.itn.i .' '0)'.1);, li ... '. 

171bid., pp. S·l) 

1 R l/Jid., pp. 6·7 (griJó nosso j. 

lY1bid.,p.7 

2U'd 7 c> lbl ., pp. '0 
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Apesar das sugestões formuladas pOI Alvim como ~; ia contribuiçfío para o rnel:,orarnento dos 
trabalhos de pesquisas e experimentação da Estação de U ,Içuca, nada tui feito)l 

Nos dias atuais o ICB tem sua atuação voltada pari a comercialização do cacau e participação 
em obras de infra-estrutura, através de convênios diversos com prefeituras e entid;lde:, uuuas, s8\luin
do os rumos delineados com a reestruturação levada a t:íeito pelo Governo Antarli') CHios Maga
lhães, em 1971, Não desenvolve nenhu ma atividade na área de pesqu isa ou assistêncij técn I ,ao ca 
cau, como se pretendeu na sua criação. O pouco êxito do ICB - e da Estação EXpelliTl8nLJI de Uru
çuca22 - nesse setor, deve-se, fundamentalmente, a duas razões :carência de reCLJi :;05 financeiros 
(conforme indicou Alvim no documento aqui referido) e manipulações politicas allddas a rressões 
regionalistas, que contribulram decisivamente para enfraquecer a entidade e desviál,-! dos seuS obje
tivos iniciais.23 

Outras estações experimentais existiram paralelamente. Uma delas, a de Juçari, íambérn na Ba
hia, foi criada pelo Min istério da Agricultura em 1953. Seu prindpal objetivo era o de selecionar e 
propagar mater ia I genético melhorado, segu indo recomendações dos centros de pesqu I sas clt) T r In idad 
e Turrialba, utilizando-se o sistema de plantio de clones por meio de estacas enraizadas. Este traba
lho resultou na produção de bom material genético para a produção de sementes h(bridas, sem toda
via, materializar-se de forma prática em dividendos para a lavoura, devido à inexistência Jt:; um ser
viço de extensão agr(cola que levasse aos agricultores o resultado de tais experimtmtaçéies. Seme
lhantes estudos foram também conduzidos pela Estação Experimental de Goitacazes, em Llnhales, 
no Esp(rito Santo, sem resultados práticos pelas mesmas razões. 24 

No que se refere a serviços de extensão agrícola, duas experiências sem êxito são registradas. A 
primeira delas a da Junta Executiva de Combate às Pragas e Doenças do Cacau, da Ilbpetofld ele De
fesa Vegetal do Ministério da Agricultura, e também patrocinado pelo 1GB. Objetivava, conforme 
seu próprio nome está a indicar, combater pragas e controlar doenças nas fazendas dE: cacau, Funcio
nou a partir de 1954 e até 1957, sendo extinta no ano de 1959, devido à falta du Slipor18 filiancei
ro. 25 Além disso, a Junta revelou-se totalmente insuficiente para operacionalizai suas atiVidades. 
Era constitu(da de doze homens - entre eles apenas um agrônomo e os demais oper:jrios sl:ll1i-alta· 
betizados - para atender él urnll região de quatrocentos rnil hectares. Sua tilosufia de FAZER AS 

21 Como serd visto mais adiante, quando do relato da primeira fase da Cé'PLA(~ a esse rempo e.ll,' ôrgú,) CYlava em
penhado em fortalecer os organismm jd existentes para o cacau. E' com o objetivo de reCUpelLl,. o Si.fI'lí·O de pe5' 
quisa do ICB, a CEPLAC aprOI'OU, em 1960, um empréstimo e~pecial para o reapúre/lUlmellto {o{al da l:'slaçao Ex
perimemal. Contudo, tal financiamento não chegou a ser liberado, uma vez que nenhum plano de u ttli::açiio de 
recursos foi apresentado pelú organização interessada. Ver CEPLAC: Relatório t 965-68. (RIO de Jalleiro .196Y), 
p.4. 

22 Em 1965, a Estação Experimental de Urnçuca foi transformada pela CEPLAC tUl Escolú Médi., de Agriculwra da 
Região Cacaueira, EMA R C, em razão de convênio com o 1CB. Alltes, em 1956, por força de cU/m!lliu j!rmado ef/
tre o EscritórIO Técnico da Agricultura (ETA), ICB e lnstitllto lnteramericana de Ciências 1'1gll'crJÚJI (llCA), da 
Organização dos Estados Americanos (OEA J, funcionou ali tl1l11bém um Celltro de TreiflufIlellfO de Capatazes. 

23 Essa é, por exemplo, a opinião exposta por ](,·sé Haroldo Castro VÚ:ira, op. cit., p. 37. Carlos lheira Filho expres
sa também palito de vista ~emelhante. Diz ele que: "A poUtica cOllseguiu empré~timos para protegidos e 4ilhados, 
mal amparados, com garantias dúbias. Os especuüldores tranUlrtJm toda sorte de operações, de cOllconJl/da de,\leal, 
até que alcançaram enfraquecer a poderosa organização ': Alt!m disso, alguns gm'cmadores COI1l/lOrtaram-\e, relati
vamente ao fCiJ, como ~'erdadeiros inimigos daquela organizará", segundo ainda o me~mo autor. Ver Car/os Perei
ra Filho, op. cU" pp. 8Y·YU. 

24 Paulo de Tano A/vim e Mil/on Rosdrio, Cacau, ontem e hoje, ov clt., p. 16 

2:i lbUl., pp. 33.34 
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COISAS, dU 111Jé~ de HIl:,!lidl u laLtor, Ilile, fi ',~lld Vldbllí/ ',"li tldtJd!hu (_um (C)I!llll~jl;lilL 1.1, i)t:t~li,; 
110 em área [50 expre::;slvZl~)() 

A St'gUlldd tenldt iVd seill éx Ito na cl t 11/ Id Ide de ex tel) "I,) r I J[ di 101 o ~::'t;1 VIU) de l~ x I te; I:"iu " jll',:U 
la Cacaueira (SEAC) ,27 Seu pl incipal OO)ell') era "ajudcll!::, poplllélções rLHdlS da LUI); I,h dUI;:[ dela 
Bahia na aplicação de prinCl'pios mais racioni,IS de agi icultl 'el e eU.Jr1omia duméslil:'j" 

Fundado em 1957, () SEAC encerrou o,clélS ativiuadw; três anos uepuis, elll 1 S:JC:íO Siid piI a!i!d
ção é explicada pela insuficiência de recursos humanos, Illdldrials e financeiros, apesar ,lt; l'_'i f)IJS:;UI'
do técnicos de bom n(vel,29 Entretanto, d talha na contribuição flndnceild pOI pdi i"~ c!,j)')r~iDlJs 
manteneciores redundou nd falta de condlçõ8s para funcilcllar, com ploLJltoIllJ:; 111L,iLl~)IJt; Ih,: r,I;[é! cI(" 
pagamento de seu pessoal.30 

Os st]guidos insucesso das organizaçõe::; de pesquisa l- assistência técnicd u[éldcb '!di,' ~j 'OCCllli
cultura, deixavam-l1d entregue c'J própria sor te, enquanto 81;'!t,lheciarrl as pldntdç(lt::" ec,('l!I\ I, U ')() 
lo, car'a a PIOcJutivldadl: ua li]Voura e dvoIIJlllriVilrn-Sf) os prll;i8ll1ilS 

3.4 A Grande Crise da .::conor. ,,,. ci1"ueira, em 1 9fjô 

O ano de 1956 marcava 110 Brasil o irú,'iu do perr'odo presidencial deJlIscel!ll<j f;IJI,':"Ik;k,J,: 
O I iveira (1956/61), que pro met ia cinqLJen ta ,Jnl)S de pl UU[ ',;sso em cinco, DefJo i s clt: lJ II 1)(:: I()' li) Ijl)
It'tico de turoulên1ias, princlpdlrnente desde o suicr'dlo do P;esidente GetlJIIO VeHga' (J(IAII\ki ,rll L!j 

de agosto de 19E),~, Juscelino --apesar de legdlmente elelt< - teve sua po:,se Ddrdllt:d,J pl~iI I,jl:~ 'jolpt; 
"preventivo"31 O proUldfllcl de rnetas do SOll qoverno COlltclllplava o desenvolvirnellt;' di) ,,,',,),- Irl 

dustrial de base (um partlculcJr ênfase, SI;UUII,JO Skidlllorl: "a estratÉgia de KI·t!ltSc!rd lil',I,;,I: \) 11')' 

tulo de 'naciolldllSIflU desellVolvirnentlsla' (: não simplesf' unto 'desellvulvirrr':;lllisITH/ i.d .J 1, ,I 11111,j 
pela qual foi apresentada dO povo braSlleir() , \:2 

Dentro de:;te quadro, as l;xporté1ções Ilduondis tinllan lrrndamental IlnpOIl~IlC iJ r:JI d II j ,I ,i!!, ' 

amento do alllblllUSU rJIOuIl1ll1d l:COllÔllllCC: ti,; Kubitschd , pOI qualllCJ d UjpcH~lddd(:; d,.' [11 if li, ' j[ 1(,; 

economia seria determinacJd pellJs lucros com as exportdçi' 'o, somaiJus d(h reCIIf~;():; PI( )ViLL I' ::' f'lll 
tes pt.'lblicas e prlvadds do l:xterior, E para u pmgrdlrw dl~: IlpOrtdÇ50 de tJqllipdlllt,;llil):, C Ilil: ri, I;! 

pitéll uestinados a Iksenvolver () parqUt~ Illciu::.t! UJI, o creSt.ll1 1'lltO das expor {.j(;õe:, se !L:"". ,t:", 111' i. 
;]liicÍs, se reVlJ~,lH !lu llm vlIkJr vi [,li, 

-'6 - (}h~en'açDe.l' de Josi! Jlaroldo ('úslru Vieira, St'('f'uúriu-{,'erul 11,i I ,'·n.Ac, Je!>i./t' !i)ól), ':/11 cf/fll'l'i .1,/ ,..,,:I!,'I lu IIU 

Riu de Jalleiru, em 3-5-77, 

27 () SHAC fui criado COI/IV resultado de com'ellio jinnatlo pelo EI' ,(círio IA'liico ,lu .·lgricultwtI ,r j Ll í f';, IjClo 

35, com a Dil!i~d() de Fomel/to da l'rodll('do Vegei<'1 tio IlJilli,tériu iú Agricll/lllru, 11 CO/ll/I)iÍo de (1)11/;;/,1,' de (a· 
cau da Bahia (CUMCA UBA).' o ICB; o I/lstilulu Jllft:l'umeriCiJl/o di ;'iCIICÚH Agncula} (lf( A), dú UL·), ,11' j Idri<d, 

ba, Costa Rica; e o Americall Cucoa Research ll/Sl!:we, de NeIV} k, Durante jl)jl) e iJI.} () e/h erlJil!u!l1i u,' ,\/liJ,\ 

atiFidades em } C)ó(}, recebeu Iilmbém colltribuiçôe., flllanceiras (/,,''PLA C. 

78 
- Brusil, Ministériu da Agricultura, Relatório Anual uo ET A, (Riu LÍ< ,meiro: }1J5fJ/f1.'). 

29 A Igllns dos técnicos do SEA C foram aprowitados [le/I.l CI:prA C to'/til/Ua/ll em se,'/) ({lIJ/ro\ ale I, ,li: 

301njiJr/nilçôes de José HarolJo Cli.lt/'{) Vieira, em eu! el'i)/a uc /l) 77 f citada, 

31 Sobre aco/llecil/u:/itm relaliJ'(ls ao pen'odo presidenciul d,,'.Il\. i f oi. 
a Castelo (I 930-1 964),í4,a l:',liç'(lu;Rio deJllIu:m,/ jiwra l'a~ e I 

do monopólio aos contratos Je riscos, (Riu de ,J,U,!I'O ·f(lrcml;·{ 

3l Tlw II/as Skidflllm, up. cit" p. l()! 

'J}J, I'er Tltu!!:.!':, ,,>'A Llltitlre, lSu"il :J,: C;'júlio 
11.1/, pp, l03-,:.lIi. Gelúlio (Jí'l\úl!(J, h:twiJfá,: 

xwárta, /977/, I'/' UJl-L:!, 
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Na década de cinqlJl:nta, 'lO pl;rl'oeiu, "drlailSe, o l ,lU OCLJpdVd, l~rU:'!lu lu!!,,! u)fiIC, P,(,dll

to agrr'cola de exportação, anlecedido pel,'; (,Jfé e o al~0 ,.() ~;rn ralIJJ. :{f;~I::,tl e::,e, LII! :(LI, qlll; (;Ii! I e 
1957 e 1960 o Cdcau saltou para iJ posiçã,) de segundo !,&, AS::'Ilil, r1íl) é íllfl\rI ((,11\ IUlr ljIJ(' 11f11 

problema com qualquer das três lavouras ;rld constituir:. ":11i questão lje 1)\"ld(;rjvt~1 ill'iéiêll\!(J liU', 
planos do Governo da União, De fato, deseje que se defii ,I II processe) de :,ubSlIIUll .. ,! i \ I(~ ilk,(J! La

ções e intensificou-se a produção industridl, os objetiVOs (,'; polltica é:lgr(cola pJSSJli:!I-li d (,liJi i;:;(I';1 

tamente vinculados aos objetivus do processo do industrid~ ,~ação, 

No Sul da Bdhiél, na cirea cdcaueira, vivia-se mornelll,)S IcCOnOITlICdrlltmU.:: difIÚ;I:, :"1" ,) 'ji JIIlJU 

baixa de preços nas cotações internacionais do cacdu,33 LJtJ urn nr'vel médlu de US:!i, I, I ,/ lO) pCJr 
tonelada, em 1954, o preço do cacau desceu, nos últimos n18ses de 1956, para CL,rl:J clt uSif; ~f)O,',I(), 
cor respondendo a queda de mais de cinqüenta por c8nto ""nquéHlto no flleSillU per ,'útl,) Li~) U:~lU'; ,fl

ternos de produção sofriam urna alta de C8111 por cento",3L + 

Em outras palavras, a queda de preço lia mercado iri[ernacional hiwla SIUll cJ," u:".;,1>'1,[:, d,(;::'

senta cents por libra peso para vinte e dois d vinte e quatro, c()rresponu~ncJo d lIlll" ri ;:,:' 'j do pl l! 

ço da arroba de cacau de Cr$ 480,00 para Cr$ 230,00, nu rnáxirn0 35 f\Jo dizer clt; «'il.,i 'I .Ii,I!)!, 
naquela situação um pequeno lavrador não :ecebia sequei o equivalente ao sal~írl() II"íilii'I), nlll!iO 
embora se tratasse de um proprietário de tf':ll j)6 

A rigor, é licito ponderar que a vertiQlllosd queda d,~ preços do cacau erJ () UJi'I[j\;I,(;ilk qil''; 

faltava para agudizar os problemas que virrlll<ifl se avolurlldlldo há alCjurn tempo, Alérll du C:I\'idl,i.;, i 
mento das plantdções e d'J falta de asslstênc'J téUllCd à I,'voura, outros tJtores S3() 11,1;;'-;,], .J 111.· 

33 Esta baixa nas cotaçâes do ('acult é explicada por Tosta Filho ('(','1/0 resultant/! dm St'guirlf/!s Jál;I,\ui!i,' >lUIlI!'I1) 

de 1953 e maio de 1 Y54, um receio generalizado -'e falca de cal'({'I para atenJer () com,,!1/u llill/(.,!tid dl'/'(I!I ,J /H'" 
ço .10 produto a n(veis elluii'alemes a selellta cents por librú pe,), I no lIlt:fcado til' !VOI'I/ rorA., 1" .\ leli" (,li /('(,'/u, 

os preços voltaram a cair UI/l pouco, embora fenham ainda sido //tu/IIMús em IlIh'i\ eXCt<S;;/l'I)S Vi/li (I ,'I! til/i! lu d, I 

CO/lSumo mw/(/itil, E este aCúbo/l, efetivamente, seI/do afetado, d('~/(!('{lf/"o·s~ de 8:!O mil fut/el,/di{ \ II/(:(rf( a,l, !'lu 

1iJ53, para 720 lIIil, em méúia, 1/0 biênio JI)5-1/55, Eua redl/ção uc mt!SUI1IO al'ahOIl C(lillcidind" "(O!ll ,1 ((llhe![(/ 

das duas maiores süfl'tls IíIl/Iuliui,\' de Ctlcatl " IJI!f(licúdas até aljllel'l ';(IO('II, lotalizal/du 8]·' e 8/t) IIU/ ((in, {.I-I,:,\, /'( \" 

pedil'amente, em /!)'i-l/55 I: }Y55/5ó, "ocali,I/li.iI/,Io /Im '('an}' II'er' entre :..!UIi 11 j{)U//ílI /ol/t{,:,l",'" '!dl'I)' OITl' 

que é respomal'cl lida acelltuad" c crescellle ji'úilllc.:.a del!! l'O((Jp,n tlllllidil/ú ,J/lfullle Li (//lil 1ft i 'I i/," f),I.11I1'11 

Jgnaciv Tosta Fill/o, (~/i'ci() dirigido elO Exm9 .""1', Ministro da Fa,,'/Ula sobre FINANCIAMENTO i:SPl:CL\L IH 
LAVOURA CACAUElRA, (Rio de JI/fleira: J 81 ;l·5ó), p, .J 

3-1 Joaquim Iguacio l'OSfel Filho, Relato das Atividades na primeira fase da execução do .. lmlO dl' H"'lIpcr<!\'jll b'o· 
nômico-Rur.ll da Lavourd Cac3udra,docume/l1O encamillhado ali ,Hifli,,[w da Fa~eIlJa, (Ritl de .l,unei{u 1;·)-5.':1 

p, I 

35 Instituto de Cacau da Hahia, Buletim EspeciaJ, Vil.ita do ExmP Sr. Dr. José Maria Alkimin -' M,/), MiHi~lf() d;1 
Fazenda - à lOna cacaueira du E~tado da Bahia, r. ... 'I/II'adur: I c/5ó), p, l:l, A partir daclui, el{l.' dl.Ji.'ltiUí'll{" ,',0'<1 ti'.I,· 
rido apenas como Boletim Especial. A I'isita foi ti cidl/de de ll}u?II:-', em ]9·]2-56. Os dado:, ellâ,) (,}/iudo \ et!i (!il

curso do DI', fIenrique Wey/f Cardoso e Si/va, repre~elllallle das A,\sociações RI/rall, t,; Ílnport<1m,' /'c\.\!du!' 'Iite UI 

preços da arroba de cacau acima registrados, pur saem relativos i./( ano de) Y56, tldu se prestam, (i;'I'I~iI!!:'I.'e, Ih!}',1 

comparações com os preços aluais. Isto devido niio someme às c,,:sl'aluri'::l/ções :soj"ridas pcw moeda Iml,ih ih/! a,) 

longo do tempo como, também, às próprias modUleaçues nela ililroduzidels lia de('úda de seS,le""1 peleiS úllt/!rúla, 
des monetanas do Paz's, 

36 Trecho do discurso do Sr, Agellor Brandão, representante da Asso iação Comercia' da Balúü e da ( ,JtlII:, ,ÚU Li!' CU· 

mércio de Cacl/u da Bahia, () trecho cirado, na t'I.'legra, é o seguine: "Um pequell'J laI'rador, Sr, Jl/lIi>iro, ,),1 .\ejd 

daqueles milhares que produzem me/lOS de JUu .mu!Jl/s (I produ( in média da }Ja!;w é de 1 UO SlICOl, ou ',,",11/1 -11)1) 

arrohas), com a atual situação lIão recebe :-,e'Illt: 'u e,/lIú'aletlte au '.."urio múli/lt{) embora kJ"a de 1/fI! í'" 'I '/ iCiJlIu 

de terra ", Boletim Especial, cp, cir., p. 6 
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xistência de um sistema de créulto adequadu para as desr)'~)as de custeie da cacauicultura refletia-se 
no processo de comercialização, resultando nos "reajustaII18ntos"37 tão prejudiciais ao produtor, o 
que contribuia pesadamente pôra seu endividamento; o confisco cambicll incidente sobre os produ
tos de exportação a partir de 1953, que reduzia sensivelmente a receita cios agricultores; os custo:, de 
produção que estavam a sofrer crescente elevação, devido dOS "efeitos ddllosos da espiral inflacioná
ria" - para usar uma exprb;;ão muito em voga na época; a tudo isso deve ser adicionado os p:ejtd
zos resultantes da grande seca de 1951. Assim, já em 1953, os cacauicl ltores viviam mürnelltos de 
aperto, apenas aliviados e contornados a partir dos primeiros meses dic. 1954, quando urna súbita 
modificação na tendência do mercado deu ao cacau "os maiores preços de todos os tempos". Entre
tanto, as posições voltaram a se modificar em seguida. Segundo o depoimento de Carlos Pereira 
Filho: 

"[ ... ] a inflação aumentava o custo de vida, subia o custo de produção. [ ... 1 Os créditos 
nos bancos foram-se encurtando. [ ... ] os economistas sentenciavam o desmuronamento 
da lavoura, com grandes d(vidas vencidas e sem possibilidades de resgatá-Ias l .. ] Os agio· 
tas iniciaram a sua tarefa de corvos sobre as desgraças alheias. As ações executivas entra
vam em ju (zo, e um ambiente, rigorosamente, igual ao de 1931, dominava J lavolira ca
caueira".38 

Dentro deste quadro, nem o Governo da Bahia, nem sua organização para o cac.lU -- o i CB -
reuniam condições financeiras para socorrer os agricultores, então em elevado grau de t:ncJividamen
to, face às circunstâncias descritas. O cacau, embora não se tenha tornado num produto gravoso, 
naquela situação estava a merecer de alguma forma um socorro de parte do Governo Fuderal 39 Em 
oHcio dirigido ao Presidente da República, o Governador Antonio Balbino procurou demonstrar 
que a Bahia, apesar de contribuir com trinta por cento para o comércio ext8rno do r:ha~iI, recehia 
menos de três por cento d,) financiamento por parte do BJnco do Brasil para o desenvulvirnento de 
suas atividades econômicas40 

37 Na comercialização do cacau é muito comum uma prática que ~e convencionou chamar de "1'eIl<I.:r u cucau lia 
flor". Isto corre~ponde à venda atltecipada da prudução, oportunidade em que () cacauic1licúr é remwlerado pelo 
preço do dia, embora o prodllto só vá ser entregue no fumro, pur ucasião da safra, Se, por um úld(}, t'.Ile procedi
mento pode benejiciar () agrim/tor pelo aprol'eitamento de eventuais c!levaçi5es de prefYH, pur aturo pode túmMm 
representar para de um pesado ônus. lJal'elldo, por exemplo, IIt11a fmstração da !>afra e, C(}nscl{{i~?mell/('Ilte, titio 

tendo () cacauimltor a quantidade vendida para entregar, jàlubm:llle terá ele de pagar au exporiúdur () C,h'all de
vido, ao preço da data prel'/sta para o cumprimento do contraIO. preço esse freqüentemelllt! nuJi.\ elel'aúu .10 (/1te 

o cOm'tatlte da transação inic-wlmellte eft!tuada. Isto é conheâJo ('omo "reajtlStamcntu ': 

38Cilrlos Pereira tilho, op. cit" pp. 93-94. 

39 Alguns produtos agrz'colas de exportação no Brasil são gravo:.Os, I!m determinados pel'lodos. 1st" signijiw dizer 
que o custo intefllo de produção de tais prodtaos é moÊ!; alto do que sua lVlação íntnnadmUlI. Hm oportunida
des assim, assiste-se a ifliciatims governamentaú' no sentido de transferir uma ~'érit? de !iUbsúJim' para o wtor eflttio 
em dificuldades, a jim de garamir o 1I(1'e1 de IltMdade ecoflónutU dentro do selOl' exportador. Ivi; (liSO parlÚ'lilar 
do wcau, aqui em discussão, pôde-se cOllcluir que apesar de sua silllarão desjàvonil'd ele ruío foi gravoso em 195 (i, 
a partir de dados contidos em documento remetido por Tosta filho ao Ministro da Fazenda, elil 18-/2-.56. Ali 
Tosta infomUlm ao Ministro qlle o msto de produção de uma arroba de CI.lCilU ~l(./rÍil~'CI entre Cr$150,(}Oa Cr$ ... 
160,00. Nesta meStlUI ocasião, o preço de lmUI arroba oscilal'tl elltre Cr$ 230,00 e Cr$ 240,t)U. Ver )O(/(luim 
Iglldcio Tosta Filho, offeio dirigido ao Ministro da Fazenda. op. dt., pp. 34. O IÍflÜO trabalho sobre () i/';l'Wllo 

que foi localizado é também de Joaquim 19nádo Tosta Filho. Os produtos derivados de cacau dt: fabrkaçáo bra
sileira e o seu índice de grclvosidade nos mercados internacionais. Este trabalho, mimeografado, embora sem data, 
pelas informações contidas em seu texto, induz a concluir que fi)i escrito em 1952. Na p. 2, (1 ul/tor afimUl que 
"0 cacau [em amêndoas 1 não é e nunca foi gral'olO. Os produtos dt'rh'lJdüs sim, a purtir de lY.JY". 

40IIlformilção contida no discurso do Presidente em exerdcio do Im li tu to de Olcau da Bahia, Dr. Amll.liido Uôes de 
Araújo, por ocasião da visita do Ministro da Fa.zenda a ZOtUI awmeira, em 11!-12-5ó. 801dim Especial, op, át., 
p. 9. 



• • • t 
t 
I 

• • • • • • t 

• .. 
• • • • • .. 
• • • ~ 

t , 
.. 
t 

• ~ 

t 
~ 
t 

• • • • 
~ 

• 
~ 

• t 
t 
Íl' , 
t 

• • 

37 

PararelarTll '1te, () rep:esentação da Bahl na Câmara' ederallevantava-se em defeo;a ck> produtor 
de cacau e, corno resultado de pronunciap:ento do depJtado baiano Vieira de Meln, o Presidente 
Juscelino Kubitschek "determinou que o p: oblema do cacau fosse encarado como um problema na
cional".41 A p:Jrte a retórica do discurso oficial, é I(cio concluir, pelas razões já expostas, que o 
problema do cacau transcedia realmente as fronteiras regionais e ganhava amplitude nacional, face à 
sua importância na balança comercial do Pai's. 

A movimentação crescia na Bahia e p~Hticularmente na área produtora de cacau. No irüci(l de 
outubro de 1956, uma comissão representando os cacauicultores entregou ao Presidente Juscelino 
Kubitschek, no palácio do Catete, um memorial da lavoura, reivindicando basicamente os seguintes 
itens: 1) extinção do confisco cambial; 2) combate à especulação do dinheiro; 3) crédito a prazo lon
go e juros módicos; e 4) unificação das d(vidas dos lavradores.42 

Em 31 do mesmo mês, Ilhéus - maior produtor de cacau do Brasil - recebia à vi::;ita do Minis
tro da Ágricultura Mário Meneghetti para di~ .;lir os problemas do cacau com os representantes da 
lavoura. Nesta oportunidade, outro memorial toi entregue ao visitante, no qual eraJfl narradas e ali
nhadas as reivindicações da cacauicultura.43 Finalmente, em 19-12-56, desernbarc<wil também em 
Ilhéus a comitiva do Ministro da Fazenda, Jusé Maria Alkimin.44 

A comitiva visitante e os representantes da lavoura e do comércio de cacau reUillrdJn-se na As
sociação Comercial de Ilhéus, no mesmo dia. Na oportunidade foram proferidos infldJl1dclos discur
sos, onde se procurou mostrar com números, ao Ministro da Fazenda, a situação preciJr ia ern que 
se encontrava a economia célcaueira. 45 

Nas reivindicações apresentadas ao Ministro, os lavradores solicitaram ao GOVUlliO Federal 4ti 

1) o f i Jl1 do . confisco cambial, 

2) a utilização dos recursos do Fundo para a Modernização e Recuperação dó Lavoura Na
r:ional,47 em favor dos cacauicultores; 

41 b/formações cOl/tidas 110 disC/trso do Presideme do ICB, já citado, p. 9 

42 lúta comissão jll; composta /,1.'10 cacauicultor Antonio Olímpio tia St/pa, [)eputado A tiz Mllmo l' por Car/o.l' I'crd
ra Filho. Ver sobre o ammto Cllrlos Pereira rl/ho, ()p. dt .. p. 94. Arrhur Bramido (! Milton I<t!){íriu, btóriu~ dil 

História de 1U1éus, (Ilhéus,' SBS, 1970), p. 11 S. 

43 O memorial entregue ao Ministro da Agriculltira, Mário Menegheui, em 31-10-56,[0; integralmel/te tramui((l por 
Carlos Pereira Filho, op. cit., pp. 96-110. 

44 Os demais integrantes da comitiva eram: Joaquim Ignácio Tosta Filho, José Pedreira de Freitas e S"u;:.a Naves. res
pectivamente diretores ela Carteira ele Comércio Exterior, Cartdra de Crédito Geral e Carteira Agn'mla do Bunco 
do Brasil S/A.,' e os seg'llime.\· deputados: J'ieira de Alelo, Eduardo Catalão, RaimUlulv Brito, l<amiro Berbert de 
(àstro, Manoel Novais, Aziz Mara" e Alaim Melo. 

45 Usaram da palavra, dentre outras, as seguilltes pe~',\'Oas: Dr. Amumdo Góes de Araújo, represell/ando o Imtituto de 
Cacau da Bahw; DI'. Henrique Weyll Cardoso e Silva, represelllando as Associações Rurais e leI/do (I memorial dos 
produtores e comerciantes de cacau; Agenor Brandão, represf:II/lltlda a Associarão Comercwl !lu lJahUl e Cominão 
ele Comércio de Cacau; Deplltado Artlwf /.eite da Sill'eira, npresemallao (} Governo do t,'sll.lela da Haltw; e o 
Ministro da Fazenda, Dr. Jmé María Alkimil/. Us discursas -- ti cxceçãu do pellltllil1UJ citado -- podem ~cl' ellcon
trados, na I'ntegra, no Boletim Especial, op. cito 

46 V memorial dos cacauicultore~ foi lido pelo Dr. JIenríque W. Cardoso e Sil~'a, por isso que está il/serido em Sell di.\
curso no Boletim Especial, op. cito 

470 Fundo de Modemização e Recuperação da Lavoura NadaI/ai era cOllstituMo de recunos gerados de produtos 
de exportação, entre os quais e~'tá illcluü10 o próprio camu. 



J) d lIf 1t!Wdl,:;m de cjivlljd,JIH Liuó, ir,"liulllulfcl' :,:;íllltUil') I ,'lUI' t: JIJ1u') r,,, "',i'. 'at!éJvés 

de estabelecimento Oll órgão nwlllOr aparelh do para a operação e que mereça a con
fiança do Governo"; 

4) plec~u 1Tlr'lllfl1U Pil!;] o cacau I1d IJ(lSC de CI$:}l),OO pCH clrll<!hJ, t:llqll'llll', I~íu 111<,\1 If:cl

IIZéldd d LHlrfIC,jiJí" de dr'vidd::'; 

5) enCiJlnpiJ\:ilCJ f),;ln Governo Fcd,:ral e conse',li',;Ilt8 !n8Iho:,I!llelllO du íiO'ii! ,k liIH;lI'" 

Como respu,>léJ ao~> IdvlddcHes, o Millistl ) dd Fazend,i :Jfirrnou que '(;()rn ~;',:I.' ,Ie" '1i!lt:'I!' ,! :C! 

lucão do GOVéllíO míu V(JI rj'Yl'!lcionélr d fx),'omia ldedlHe 'eI", [llct:lr,1I1,J0 SLI.I', I~' ;1:.1\1' ,ir :' U!Í,I 

tlCd/1lento que "I 1 PU i.h:o'llnl' um cumprolllssO em nOIfl, do CiOVl"1110 -I;.l F~qllJi:!icd l) iJi,,;,'UII.l 
do cacau será reslílviJo! "4 C) 

3,5 A CEPLAC em Três=ase:;50 

Dois n1e~,é:; t' vinte (l!éb depois dei reulllâu l)11I 1llléus, II (loli8rrlO Fedt;!éd U!(J,/,j o I li," ,i: ih'ul 
peração EconônllCo,Rurdl lei L,woula ClCéJllt;:r21, sob ri It:~:! iflSéJfJliidcj(je til: UIIIi) C;J/Il!,'ilJ "'." ,j"\'''; 

- CEPLl\C.~) 1 

o dutor illt>.'lt~ctlJdl de~;';e PLANO (,li í) é!lltÉÍO Dilell ' da CACEX, li ['dla!I<') jl), 111;11' 1'liH li' 

To~la Filllo,~)2 Ll111 se!juicJd de~)i~lné:Jdo Vil(;PICsid8llle cJd ( i PLAC. O IlH-::'';lilu CP.!t! ,li. :i (J I\:I~, ;,'II! 

1931 FOI ulc a pv:,::(Ji] d q~lt!lll o Millisllu de' Fd!elldd CUI IItHI iJ tiJl8Ll ,IE: u!lCClilirdl ':i 11111\;, [ld!d 

atpnd,)! ,1:, It~iliillli!ld\:r)U:, dos LdL;dUiuiltUII::" ,;l~m Cll'IVldd i!llld tcllL escullll, pOlljlldlll', I (y,I<1 irllli) 

erJ ldlvu! () Il1dl!\! l.Old)(!l.ll!ll)f dd IJrul;il~llliJl" j d;) Cdt:éllllll~ 1)ld~,il, com rt'~rjt;!i\jVt:1 \1" I, lei , ..• 1:" ,I' 

48 (;rUi) lIi1SW), A IiIl1jl, 'upiu de ,hl'i.J<l~ st: CO/l.Ilif1l1t1 mim proct',\ li {'do qual o Goremu I ále! .11 li" :U, t,m,! 1," fo \ (',\ 

Jd)ifus dos produ/ores de ('(/CWI, ,1lcwl<lo CO/II,I WiiLO Cl'edur, C'<" ,'cdf/hlo IO/lgo 1'/"aZO pam (J Ing:i/I' ,j.1 ,hl':.itt, 

50/;' ti {m)pria (,/:,fJL I (' '{/I,'m jl/:: iJ ('orte telfl[1om! "l' ,\IIíJS a/Il'i,iúdn ,'111 três /ilH!S, j/all fl'tprw.il' ,'!Ii \,';!\ I, !,J{,íri,)\ 

e puhlic<lrô('S, 1::111 IwillC/iJio tal dll'isdo ,1iJi aú'ifil'lCsfll pnqlli>a, /','1' jUe/Ii/ar a (/11(ill~e J,,) J'uf,),\ 1'1\11/(1\ pdu (11;::,/' 

ni::açJo o!Jjeto elo n{tu/o, POHI'rior/!/('lIle aca/!o/l \l.'lIdo [am/Jóli ,:,I\/lfltida /lClltJ IIIcJI lOiI,rtJfi,j, clhJ/iít! d" ('{!i/11JU

çdo de que há WlliI c/LIra e corre tu caracteriz<I{'úo das epoC{/,I-lilllilí", {'/IIil vez anrll1lidas pe!u P('~'ii"l(/ (1\ trn ;'/\[:' 
da (l:PI..,1 C ji)r<ll/l <'I/fao "1,(/' i::a,Úi " cO/i/O f as\: ba flCdl ia. de estru t "ItH,iío técnico ,.;it;fIt (I iCil (! de t!" ",11 bdU, 

5i A C/:'Pl,ACj(Ji crÍ//,11I atral'C'.\' d() Decrdo t/!'-/O. '),'1' '-, d.: ](},],57.1<,.'lIliJ1llelltad,J pelo de /ir) -/1 ,"!.t,' ;lv,',l-i~, [1," 

('Íall//C'I/((' u[t('rtld" pelo de li!' -1.1,(1]7, de VL'i,\ 0.\ integral/In '/iI (ImúswcJ l:\"i'IllII',/ ,1;'/:1111 (/,'lr.;lItl,!<·\ !wlo 

Presidente elu Rel'uhlica CIII ! 5-3-57, cuj<l coltl/,o\,i'ào ficoll :,ellt/u ,I seglCime: Prt'sidt'lIle: Dr. Ju,,' ,\1,111,/ ,11,i..I/ltiIJ, 
Millistro da Fazcllda; Vicc-Pre,lidellte: Diretur dil (',ICEX, .Ioaqu/!i Iglllíciu {(}I(u "'lho; os defliU'l l'(1/1l!l('!lc'lI{n, 

rcprcsel/lame do Mi/lislério Ja Agriculwra, /ir, h'''IIL/erbilt Duarte le lJurros, ellldo Diretur ,I,) lh!'<lrrJ/!It'i/[/i de' 
Proclllçiio I'cgelal Jo MA; re{Jrclt'lllallte cla CUHt'iru de: Creelito ,{i;. ;('o!u C ltILIUS(lIlil du UW/1(J ,/0 1i/iJ.lt! S ,i., .I,), 
l'lúno ele Morai; Jardim; reprl'l'clIlllllle do }w(iw{u de C(J('(1l/ da 1I"":i", Dr, Sós/hn:e,1 Jliralldu, CI", li, .lu f)''{iIlI'!U

mel/lO Téc/lico-Agn'col<l do !Cli f epre:sell fIlU te cf" ('ominJo de j-i/;" IC/ull/.:I/tu J<l Fmdu\,Ju, lu,l..! fl!.ü "I .fI.: A 'cnl/t!, 

5" 
.c A so/ur{IO elllerge:/lcia/aprese,lfacla por TOSIA F1l.f10 e aprol'aJu ,;do (JoFert/o Nd Je falO 1/11/ '" 1'\'0. 1: ,\jIIlO 

tal encaradu, ri te sofrer as lI/UcilJÍcações qlle I'([u a \t:g1lir lIarrai/us lidO cril tiJu ('01/1;1 l/Ill cirg<l.., Ji(:n'IUIi,I![C ('um 

priclos os ohjeril'els tio PiANO, el f/temenle dâxtlria ele de ('XI: i,r, A,)ÍIII, {/(é 'li/e ,li: COl/dl/1I Li t,rltllcirti "11,,' 
inicie-se a segtlllcl<l, liCl/siJo elll qllt~ ,'omeça a se '/{'lil/ear IIl1la urgw'izaçãu 1/IIC leli:!e li pe:rlflalle,",'f', :([!lu."''; 1/,; 

l1lollog/'ajia os tem/u\' PLANO e CEPLA C como .\iw)llimus, A Plli;: do 1/101í1<'lIlu ,Itl que U C1:1'1.1 C \c t'li/ilili/'J 

COI/IU orgal/izapiu ;e, II/('O-ciC/llifica, desaparece iW tru{Jal/w a t!.:fUI ;ologia 1'1~.4N(), Cun/O sillólliltu de (Fi'LU', 
IUI jCJI'IIUI currnpo/hlclltc ao l'CifljÚIl(O de idéias ljl:t- rc'\lIltarulll /la i:, ,lllia elil<'rgenc,!I de: socorru ,i .'ri I'(iU (.1, 



dia da economia cacJueira. Ele não somer' ,; projetJra (" flstituto ut: CcJcalJ, U)IT\O tdililn;llI f"r'1 :';l;U 

primeiro Presidente. Passados vinte e ciric .' anos di e>- ,'JriênCla iniC'dl do IC8, dos Jc.t:IIO', L: ue
cepções do projeto que acabou não indo d\JIHe em sua I jéia oriyinJl, c; I(cito COIH.:llJli quu T(y;ld U!f

tamente saberia o rumo a indicar. 

o PLANO visava a dois aspectos funda:nentais: em ~:jrneiro lugar, regularizar ,I dtlilivd :,lluação 
financeira dos produtores de cacau; em segmdo, agir de forma a melliorar as corIJjçê5l;~ cstíllllltais 
da lavoura, atuando na restauração das planações decadc'ntes, no aperieiçoamento dos ti d to~ CI Jitu
rais, fornecimento de insumos e equipamentos que perndtissem aperft::çoar o produto, I;iltr(; outras 
providências. 53 

Assim, caberia à CEPLAC, inicialmente sanear as finanças do lavrador, atravós ela 1ll1i fIC'::II,JO de 
d(vidas. Atenderia desta forma a uma das gri.lndes reivindicações formuladas pelos cacduicultort:3 iJO 
Ministro da Fazenda. A outra medida governamental solicitada como indispensável foi a i:ltIHVt;f\l):io 
na comercialização através da CACEX, inclusive com o estabelecimento do preço rlll'ninlo par,] o CJ

cau, Esta somente foi autorizada em 15 de maio de 1957.~)4 

O PLANO idealizado por Tosta Filho buscou aproveitar ao máximo uma OpOI tunlcldJe illlpar 
para carrear recursos que eram dih'ceis para o cacau. A idéia básica dele era a de que a CEPU\C fos· 
se uma instituição financeira. E como tal deveria agir, através da concessão de empréSllrrlí)S fl'JliJ re· 
cuperar a economia dos cacauicultores e de financiamentos para reorganizar e fortc:lecer os órgãos 
de assistência técnica existentes na área produtora. Ai pontificava fortemente uni compnfwllte te· 
gionalista. Tosta, a exemplo de pol{ticos, governantes baianos e demais grupos de Illtere~)su vincula
dos à lavoura cacaueira, não pretendia uma SOlUÇa0 definitiva para o cacau através de interv,:nçao 
federal. Isto porque, sendo quase a totaliddde do cacau brasileiro produzido na 8ahia, os b,jidrlOS 

entendiam que cabia àquele Estado decidir, comandar e orientar toda a pol(tica reldciof)(J(Ja ao pro
duto. Assim, o PLANO apresentava-se como uma forma emergencial de atender à (;ri::,e, opor lUlli 
dade em que, corno SUbp'OdlJtO, seriam geradas diretrizes para proporcionar soluç()us de lonlií) prd

zo para o cacau. E o PLANO seria operacionalizado e traflStormado em leSLJllCldos \.:llnU(;\(;S éilr,-j\é::, 

dos órgãos já existentes, entre os quais, o lIlais importallte, o Instituto de Cacdu, uma dlltdlq:ILI du 
Estado da Bahia, Assim, Tosta até c;onsiderdva a CEPLAC corno urn Ó/Oão transit,'!rio que, Uil \(,(. 

mos de controle federal, ufJV8r ia funcionar sumente em supr imento ele recursos,55 

Esse caráter transitório da CEPLAC, embora não mqistrado em ntmhlHn docllmento, pudn s(,r 
também inferido da sua própria constitlJlçã(), Da!' porquo é importante lernbrar quu us lucurso'j (lt~s· 
tinados à execuç50 do PLANO - um Illilh[io de cruzeiros a preço de lU!)? .- forélrTl fixdcJo:., pur do· 
tação máxima. Tais recursos foram estabelecidos com a criação do Fundo para a H(;CUperd(iào EC()· 
nómico-Rural dos Cacauicultores, que deveria ser reincorporado ao Fundo pdrJ f\,lodcfllr.:,:(;(~llJ e 
Recuperação da Agricultura Nacional, o qlJdl tinha sua k'llte de recursos nos prolitllos clt; eXDllI Lj

ção, inclusive o cacau. A Jplicação desse fundo seria feitél pela CEPLAC, através ch) l~an[;(l (kJ f.3'd
sil, mediante o pagamento dt; juros de dois por cento ao ano sobre o capital Os lalJldc!on:::;, P;,I :;lld 
vez. pelos empréstimos obtidos, recolherialil dO órgão juros de oito por cento ao anu !Jf) 

53 Joaquim Igndcio Tosta Filho, Relato das atividades na primeira fase da execução do Plano de RI,.'\.'upi:r<l\',io Enmô· 
mico-Rural da Lavour.l Cacaueira, op, cit., p. 1. 

54 O Governo Federal muito resistiu para autorizar a concessão naquela oportunidade de um preço mÚ//i/1O Pli/li I) 

cacau. Em vista disso, as lideranças e associaçoes de classes do 5iul da Bahia reunidas decülir'lIIl ,: !.lOr WII.J grel'e 
li/te del'eria parar toda a zona produtora de caCiJU, se t.Jl reil'inlicação não fosse atendida att; -,'/1) I!.Jrd do .!in 

16-5-57. A movimentação ocorrida nesse sentido até 15-)-57, é descrita COII/ riqueza de detalheI por {u,/.!:, Pc/l'ira 
Filho, op. cit., pp :IJO-108. 

55 Rel'elações de Carlos BranJáó, Secretário-Geral da CE'PLAC, fiO per{odo de 1957/69, em enlrt'rista rc:.Jlizú,l./ em 
Bras ma, em 24-]· 79. 

56 PROCACAU, p. 41. 
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A regulafllc:ntJçJo do PLA~~O fixavd, <'iIlda, (]ue él I __ LPLAC teria ~;eus cu~t()S dc: flldflutt;nçJo 
cobertos conl a receita proLluziLla pela aplicação do cdfJilal delerrniniJdo, ou sejcl, () dlll:rf:rlCidi de 
seis por cento (-~ilre a taxa de ernpréstifl}(; c: a de repasse. Entretanto, como os pril/U~ de retorno 
eram baslante éJlllplos e r130 era posslvel, no começo, coristituir receita resultanw di) aplicc](;3'o do 
capital, a implantação dos serviços da CEPLAC acabou sendo fl~ita às expensas clt) FUfldu. 

3.5.1 A Fase "Bancária" (1957/62) 

A primeira fase da CEP LAC, aqu i titu lada como bancária, caracterizou-se pur d IIVlCLJdéS ,:redi
tl'cias de unificação de d(vidas aos produtores de cacau, acompanhadas por umd série de [l-:)mdrivcJs 
no sentido de reorganizar e fortalecer os órgãos regionais de apoio e assistência tt':cniCá J cdcauicul
tura então ex istenles. Além disso, marctlda por um grtlnde esfor ço no sent ido de proplJrliofldr, a t ra
vés do seu Serviço Técnico Agrlcola, uma assistência técnica à Idi/OUra, dtividJdt~ essa tJd~)tLlflte limi
tada, devido à inexistência de serviços de pesquisa e extensi10 agr(cola eficientes. 

Esta fase bancária é compreendida no per(odo decorrido entre o in{cio do fUnCI,JlliJlflonto do 
PLANO, na primeira quimefla de seternbro de 1957, até ,: .:!xpedição do [)euelD nçJ tJ39. dt~ 2:i-l-
62, que alterou dlspositivo~; do Regularnento C;t:;ral e destinuu novos recursos dO PLA~·J()~)7 

Entre 1957 e 1961, prinleiros anos de atividades dil CEPLAC, corno já fOI dlte" seu trQbalho 
foi praticamente o de unlficdção de d(vidas dos cacallicultores, tarefa de nc!1lJfl;/,i llfJIGarnerilC 
bancária. Isto porque os domais itens que deveriam ser financiados pelO Pl.ANO o 'p18 ~(; ft;ídcio 
navam com a nl(;lhoria eS1rutural da lavoura, depenJidtl de respaldu das organi/,lç.:ões técnicil:, 
existentes na reuião cacal:r~ira, as quais deveriam traualhar dlll harfTlonid com a CEPU:'C. Essd,; orqa· 
niziJções - Instiluto de C1CdU da Suhi;l, Serviço de Extt!Ilsiío Agr(cola Cdcdllt)ira t1 ,ll,IlLl EXCI.idiva 
de Combate às Prdgas e Oocrlças do CdCdlJ -- toriam a respol1sdbillJade dd prlJ,slar a Lh,isléflCid It)clll
ca cid qUiJl d lavoura nect):,,,itava, COOI o aporte financeiro dd CEPLAC. 

Para tanto, a CEPLAC firmou convênius com o ICe, com o Serviço d(~ EXlefl:"í,j J\\lrl'culd Cu· 
caueira - Prujeto n9 35 elo ETA, no sul dü r::slJdo da Bi1hi,J, e Projeto 11P 21, no FsLI,lu!lu hpl';ito 
Santo; com a Junta Execlltiva de ComlJate élS Pra~jas e D,ltm(,:as do Cacau, do Mlnl')t(:: !o dd /\Ur iCul
tura, e caril a Curllpanhia Vidção SulBatlldrlo. Esses convt'~llius ~jdrantiafTI àquelas or~l'ni/éH'õ(:s towl 
assistência financcirél da CEPLAC, irlclllslvé~ corltrilJuiçõl~:. t'l ressdfcinlHlltns \:onl de", ~:;dS U IrwH"ti
mentos qUl') VleSSl,rn a ser redil/Lidos em IlJiIl,:ilO de trdbilji,os quo tirrlldfll corllo fllPld lif:Ulf,é'rd<:;ío 

da IdVOWd CdCill)l~ifd. ViJlL! russ31idr qUI} dpt'flJS o cUJlvêr,lo com a CUlllpdntlia Vlth.:,) ~)1I1·Hdll;,1I10 

57A rigor, JI1i a partir da Illstrução 20.J., da Supl'lil/lt:lldêllL'ia da Moeda e do Crédito (SUMOC), qlle 11(;)'(1) pt:rspecti
l'aS começaram a .\{'r Llherta!i para a CllPIA C Isto porque eHI! c!of'lllflento, de J J-3·0 I. lIlotl~fi('t lU (J regime wm· 
bial e criou () Fundo do Cacau, proporciollal/do IIm'os recursos ui! I'ÚlI/V. Nene :leI/tido, importantes }(/((.l1/I ta/ll
béfll as imtruçôes da ,':;UMOC, ti!) 2/7, de 4-} O-h /, 23n, de 1 I :{-(Li, 239, de 22-./ Óf, :Jn3, de 1 <; I :l-c)·1 i! 2-" de 
28-{J-63, as Remlllções de 13-]2-61, I !-Xf,' fI-9-h2 e 18-9-64, (/ lei 5.025, de !O·{J-ÓÓ i! o lJ.:crcto li!) 59.ó()?, de 
28-11-66, todos relaciollado,~ com a prm'isJo ,Ie recursos para a (FPLAC. A resoluçãO Je 18-!)-().J del'ou de cin
qüenta para cem flor cento a lrtlllsferêflcia illltU/lhítica mel/sal pala iJ CEPIAC dus recllrw~ L'fCdi/üdos ao mencio
nado Fundo. A insrruçil0 de ne 2.J.I pennaflc('ell até 1972, quanJ" jói alterada pela Ri!.\Olw;ão m/ 22J, do Come
lho Monetário Nacional, em 2')-5-72. Entretallfo, () Decreto li!) jJ'), de 23-I-ó2, aHegllroll em S,'II artigo .wgll/lilo 
que as parcelas das receiTas JúlIIras prol'cl/ientes do F lindo do Cacau passario.l11l a ser aplicadas {'('(il (l:}'rA C. gu
rantindo-Ihe os recursos financeiros que permiflram pruJímd,ls lramformações tiOS seus deHino.\'. Da( porque, 
neste trabalho, esse Decreto jói tomado como ll/ilrCO para o encerramento de 11m ciclo e irlldo ,Ic OUlru. E.\.\a !' 

também a oriel/tação segllida pur José lIaroldo Castro Vieira, of1. dt., p. 51. Até 29-5· 7:3 a rucita princi/";/ ,Ia 
CHPLAC resulTal'1I tio recolhimellto de quinze flur cel/to do l'aí,J/' ;/a rcceita CtJtflbial do cacau e.l['onado I! ,iI,,·u 
por cento sobre (}.\. deriJlGdos do camu, também exportadus. A pu' i Ir da data acima mencionada, ('IH' r,\ ol/li/liel/' 

to passou a ser de dez por centu do l'ulur da rcn:ita cambial du ':cau, qllalquer que sei;; a JórlllLi lli/C () [J{(hluco 

l'enha a ser exportado. 
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ardd e rnanu,"nção cJd frotíl 
'u:r·eceu pes;oal uo quad!lJ 

.')8 

ApesJI do l1iJ,JIO da CEPLÁC, as orUe: izações cone "emes - à lceçi:ío ela CVSB e do t)B -
rnostrdr(jn\Si:.~ ir 1capdzes, por eleficiência elE:. ':strutura, u,:::umprir o eStabelecido no:, pactos dssind
dos. Isto ClJililirlUlJ com a retirada de apa i.:' da CEPLAl aos trabalho' da .Junta e eJos PiOjetos eli, 
[TA r:\) 21 ~o 3f" up()rtunidade em que essw CJltirnos forélrl absorvidos pl~lo PLÁNO. 

Ouanlü cJ\) ICU, vale registrar duas iniciativas da CEPLÁC para a sua reorganizição. Um" CUI
respondeu à Jpw'jação, em novembro de 1960, de um financiamento que oujetivavé1 reapcln:lhal d 

Estação Experimental ele Uruçuca. Esta rTlp,rJida não chegou a se conc! etizar devido] fal ta de aprt-! 
sentação deiS plaflos equivalentes, por parte do Orgão que seria beneficiado, através dus quais StJridirl 
fixadas as dUlaçoes necessárias ao objetivo desejado. A outra iniciativa deu-se em durll de 1961 
quando a CEPLAC apresentou ao Governo da Bahia uma sugestão cJe refurmulacião do IC8. ES1., 

proposição implicava em proporcionar recursos ao ICB que lhe permitisse lIrll tr abdlho lémlco ci<· 
profundidadt:, através do recolhimento de L.rna taxa de três por cento sobre o valor cJ) cacau procJli
zido no Estado. Este trabalho chegou a sei rernetido p(;lo Governo da Bahia á Ass8lr,hléia LUJI:,la! 
va, onde foi âlqliivado.59 

Diante deiS irlcursóes sem êxito para executar o rlltdhoramento estrUturai dd IJI;'IUlél atlJ"é, Ju 

fortalecimento de ólgãos reyionais, O PLÁ~,jO teriél Je viabilizar de outra Tu!rniJ dS ':,liu\:<'Ses fJdré, I' 

58lJlmmIC /11lti/O tempo o quadro de pessoal da CHJlI.AC !(Ii cof/S!ituúJo por pc~soal d(' d/l't'rsu' ,irigells. Na {Jilrt,' 

administracim e tltJS cargos de (,()ltumdu fUIIL'iulUírios do Banco do Brasil S/A, e%c,u/u,1 ti disJ>(' I irão do 1)1...1 N( ). 
Os eilgellht'iros·ugrÓtlOitlm' eram contratados pc/o lnstil/lto de (:,/('all da Bahill,' dati/ágru]us, ti" )WriSlas t! ur/l!ll\ 

üllegoriüs ti.: al/xiliares érllm ('(lI/tratados pela Companhia VÚ1l'ão Sl//-Bahiatw S/4. A partir de I wd, e,i/tI a crÚ!' 

pio do CCf/f/'(} de fe~'t[IIi.\'ú.\' du (acau, ('OIl/eçaflllll a ser admitidos IH primem).\' jilllclotuil'i(l.\ ,ilretu/IIetlte p.:l,/ 
Cb'J'J,AC IJol'tcriunllt'tlle, {)or polia de IYflÕ, (lS jllllc/olliírim ,Olllrt/tildos pdo ICB e eVSLJ 1'/I{tIlWtl etlllU'/I/,J\ 
definitivos pdil C/:'I'LAt Qual/to ao peHoal (lriulldo do HallCo do I1ra>ll, IIIUÜO.I retomaram J SIM mtMude Jt: 01/· 

gem, algum jW1'IIlil/l{:,('(:;am e Plttl'OS, após lerell/ se ap()~ellliJ"us I/a cilada ellll.laLie tJati ctÍria. j:ifilltl Liiletal/len{e 
(1 !/I lflltil. 10.\' /;i!a CHi'/AC H,II.' ti, por t~Xeíil/l/(), (I nau do sell ,""I'I'r.,fiÍrio·(ieml. tll/lC/<ltliÍrit/ a('(IH'tI/ln/i! ,lo UiJll< I) 

,11 j JJl'iwl. 

5i) O ai/lor Jene pliJjelO de rr:jomllllação do ICIJ, 1'111 1 <)6 I, fui ,.I .S'r, Cilr/OS Brandãu, â é{wCü ,'úcrL'ldri()·{f('f<l1 d,1 

CE/'LA C Ver Carlus Bralliüio, Rcfomla do lll~: ituto de Cacau. O\io de Jan!!I/' ,. CH'IA C', 1 %/ I. Mimcugrajúdo. 
St!gulldo BfWUitiiJ, ele pretendia '/!Jlt/etll.lgear com o projeto ar) Sr. TOSTA Fi /,l/O, (/ ic1c:alil.ti'/or da CHI'L4 C 
Entretantu, u GlH'cmador da Bahil.l, Juracy Magalhãe~, ao receber o estudo, re.\oh'ell pedir a of!lIIülo de l()~/a F/
lho. que se etJ(,(}litrai'a eUI Paris desde que IlOw'era deiw"o a C4Cl:X e a Vice l'restdéf/cia da (l:PLA C Ao (CCC

lia a COIISltll;) do GUI'ema,l(}r da Bahia, rOSLl mUIO relOl'/,ul/ imedlúlafllL'lIle ao Brasil e, do gabinete de Car
los Bt'IltlJáo, tliJ p/'Opria Secrelarúl .. (~'eral da CFl'lAC', fiO Rlti ,Ie Jalleiro, tclQ!,rufoll (10 GOl'eflladur da Bahia. ti 

Câmam dos LJeputudos, li lú/e(es da lal!Ollra ('wilueira, desauturizando o prujetu prol'O!>IO e il,I,IUIIIÚU/O o co/llpru
missodeaprt'~elllar Wll sub>titutivu. Segllndo o totermmho de (é/us Brallddo, a:lligu peH(lal e dUl'iJl/te algum an(ls 
auxiliar direto ele rO,ST4, era este "muito l'ÍlI.n ellto" eom os t.!';suntos du caca/i. pu(is~o que lliiu admitia orienta
ção para a economia cacaueira sem que Itolll'es.e também S/Ui iJúrticIJ!.ií'ão. Du I' SlUl atitude. f( 'dal'ia, o [rabaUIO 
por ele mais tarde apresentado não foi aceito nem pelos lal'raJu/ <:.1, fiem pelos 1 h'{llltlldos ou it/te!'es~ados de /Iludo 
geral I/a CCOf/OIllÚl camueira. hto prol'OCOII o arquivamento de ,Imbu) a~ pWlIo,I/Câes. /nj'omWi<lc'l ubtidas de Car
los Brandão, em enlrel'ÍSla realizada em Brasil/i:, em 24-1-7Y. !:.lia proll(/)i\úU d"II/lIgara!/ln adrmdo dehatl' so
bre us objetilios da CEPLA C e do ICB, da jit~J( de ambus 011 ,lÍltiplesmel/ tl' a ex {ll/çio dll ChPL I C A.I Jisclmõt::) 
hllJ'idas tal/to no Sul da Bahia quall to em SlIlmdo,', inclllsil'e lia A s:>e/llbléi./ l.egi.>/ú til'a, el'idenuoll wlt/pre fUrle ('u' 

notação regúJllu/ista, onde ~e procurava tnilnter sob a Bahia o li, 'der decisório .11 'hre () d.:.ltú/O <lu ecunomia cacal/
eira. Nesse Jebate, onde a CEPI.AC representa'''! a federalizaçãc desse pui/t'r decnório. rel'e essa urganizüção a IH i
meira ameaça li sua sobrevÍI'ência. Esse fato sua abortlado 1/0 ·!.wrtu mp/lU/O, c::.pet'Íalllle/llc /11)5 lcípim.1 .Iulm: a 
lidera!lça e as (IiJnsarões com u ambiellte. 
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problema da cacauicultura. O Serviço Técnico-Agrlcola (SETAG) da CEPLAC, que houvera IIlI\ Iddo 
suas atividades em maio de 1959, ampliara o seu quadro de vinte e cinco engenheiros-agrônomos em 
1960 para quarenta e seis em 1962. E este número, embora bastante expressivo em termo de um 
programa de assistência técnica na Bahia no inicio da década de sessenta, acabava por mostrar-se a
canhado devido à falta de um sistema de pesquisa que permitisse seguros subsidios a essa equipe na 
condução de orientação aos lavradores. 

Este fato refletia-se na execução do próprio PLANO. F a permanecer esse quadro a atuação da 
CEPLAC estaria fadada a seguir uma tradição registrada nas soluções sempre apresentadas para o ca
cau, fundamentalmente relacionadas a preço e a crédito. Assim, pouca atenção era dirigida ao "basi
co e permanente gerador de toda a economia agrlcola - a planta", como bem lembra um estudioso 
da economia cacaueira.60 Isto certamente explica porque cerca de setenta e três por cento dos em
préstimos do PLANO até 1962 haviam sido destinados à unificação de dividas e apenas vinte e seis 
por cento aplicados no melhoramento da lavoura.61 

Era preciso romper com esta tradição. As plantações d8 cacau, a essa altura, já estavam a dar e
videntes demonstrações de envelhecimento, queda de produção e de produtividade. E isso, conse
qüentemente, vez por outra, agudizava o problema financeiro dos cacauicultores, também vulnerá
veis, porque dependentes das flutuações do mercado internacional de caCdU. 

Em 1960, enquanto os africanos apresentaram grande safra de cacau, que preCipitou uma baixa 
de preços nas cotações internacionais, na Bahia os baixos preços coincidiam desastrosamente com 
uma queda de produção. Se no triênio 1957/59 a receita brasileira em dólar com a exportação de ca
cau e seus derivados chegou ao montante de US$302,227,000.00, no triênio 1900/62 caiu para 
US$196,920,000.00. Isto correspondeu à redução na receita dos produtores de cacau em valor su
perior a sessenta milhões de cruzeiros em apenas três anos. 62 Repetia·se crise semelhante à de 1956 
e, autorizada pelo Governo Federal, a CEPLAC novamente entrava em cena, para realizar contratos 
de unificação de d(vidas [} fim de amparar financeiramente os cacauicultores. 

Diante dessa 1l0Vél situação emergencial e constatado ~) insucesso nílS tentativas de recuperação 
e fortalecimento dos órgãos regionais que poderiam dar assistência técnica ao cacau, I estava apenas 
um caminho. O da própria CEPLAC assumir todas as incu:Tlbências que se pretendia fossem distri
bu(das entre os diversos órgãos existentesna região produtfHa de cacau. BlIscaram-stl os recursos pa
ra o crescimento da organização. E a CEPLAC deixava SUd fase bancária para iniciar iJ sua estrutura
ção técnicocicntífica.63 

60 José Haroldo Castro Vieira, op. cit., p. 38. 

61 CEPLAC, Relatório de Atividades 1962, (Rio de Janeiro: 1962), p. 47. 

6') . 
- Ib/d., p. 69. 

63 As infonnações sobre as trés fases da CEPLAC, apresentadas aqui de forma sintetizada, podem ser ellcontradas 
com riqueza de detalhes /lOS relatórios da CEPLAC relativos ao pen'odo de 1957 a 1977. Sugere-se também o 
trabalho de José Haroldo Castro Vieira, op. cit., pp. 48, 51 e 204. 
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3.5.2 A Fase de Estruturação Técnico-Cient(fica (1962/76)64 

Esta fase é caracterizada pela ampliaçã'') de objetivo, da CEPLAC. Compreende o per(odo de
corrido entre 1962 e 1976 dentro do qual 2 organização deixou de ser apenas um agente financeiro 
para assumir e executar un nrograma integrado de desenvolvimento agr(cola, atuando simultanea
mente em pesquisa agronônllca, extensão rural, ensino agr(cola, crédito orientado, suprimento de in
sumos agr(colas, classificação de cacau, legalização de terras, associativismo rural, sistema cooperati
vista, diversificação agropecuária e fortalecimento da infra-estrutura da região produtora de cacau. 

Tal transformação começou efetivamente a ser evidenciada a partir de 1962. A( teve in(cio o 
levantamento de solos de toda a área de produção de cacau, resultante de convênio firmado com o 
Ministério da Agricultura (MA). Outros convênios deram lugar a que a CEPLAC passasse a financiar 
totalmente o funcionamento das estações experimentais de Juçari e Una, na Bahia, e Goitacazes, no 
Esp(rito Santo, além da Estação Experimental de Uruçuca, de conformidade com pacto celebrado 
também com o Instituto de Cacau da Bahia. Aos trabalhos empreendidos nestas unidades a CEPLAC 
buscou adicionar a experiência e o trabalho do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuá
rias do Leste (I PEAL), de Cruz das Almas, na Bahia. Tinha in(cio, dessa forma, o programa de pes
quisas para o cacau, que em seguida viria a ser assumido pelo Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), 

O CEPEC foi criado em 1962, por Decreto presidencial. Entretanto, seu funcionamento inicial 
veio a se verificar em junho de 1963. Visando a um começo seguro para o empreendimento, cuida
dosas providências foram tomadas pela administração da CEPLAC, com o fito de minimizar poss(
veis influências negativas de v(cios regionais que pudessem prejudicar o trabalho que agora se procu
rava começar. Da( porque, tanto para a escolha de área destinada ao CEPEC, quanto para seu plane
jamento e estruturação, foram convidados técnicos considerados de alto n(vel, pertencentes a orga
nizações de ciência do Brasil e do exter ior.65 

64 A escolha desse titulo para a segunda fase da Cl:'PLAC pode permitir dubiedade de interpretação rellltü'umenle à 
sUa estruturação técnico·cienWica. Pode-se, por exemplo, levantar duas linhas tata disLutir a questão. UnuJ .~erül 
a de que essa estruturação teria sidu conc/utila em /972, quando a inauguração da sede regiollal do órgão condl/' 
ziu o funcionamento do Centro ele Pesquisas do Cacau (CEPtX) para seus mvderl/os e bem equipaelo!; laborató
rios. E nesse caso, a terceira fase da CEPLA C seria contada a partir de /972 e não de 1976. A outra posição seria 
a de que, na verdade, essa estruturação não pode ser considerada acabada, em seu ptJf/to filU/l. Isto porque estrutu
ração técllico·cientllica se cid 1/0 bojo de um processo dinâmicu, mutável pelo proprio al'allço da tecnolugia, I'UI'is
so que constitui num processo cont(nuo. Ditú ÚSO, é importame esclarecer que esse fI'rulo é to nU/do muito mais 
como o balizamento de WlUl 1I00'a situação illiciaLla em J 962 do que como um cie/o que se completa em J 9 76. 
Nesta pesquisa, o que determina o corte tempural é muito mais o ill/'cio de um novo ciclo do que o filial de outro. 
H muito mais o advento da preucupação col/l novos objetivos. A sSim, como será visto depois, a terceira fase evi
dencia também este fato, UlrlO vez que a fase de expansão é resultallte de uma orielllação que busca ampliar (e I/ão 
só recuperar) a produção do cawu, não somelile por ganhos de [!fodutMdade 1111.1.1' pela expansão da fronteira des
te produto com a ocupação de /lOVOS espaços IV) Paú. 

65 0 Centro de Pesquisas do Cacau (CE'PEC) fi)i criado através do Decreto 119 ]9tJO, de 27-12-62. A área escolhida 
para sua instalação teve sua desapropriação autorizada em 28-6-63, através do Decreto 1/9 52. J 75. A escolha da 
área para sua il/Stalação foi procedida por unia Comissão Técnica llue se reuniu lU! ciLlade de Itab/ma, na Bahia, en
tre 4 ele lnarço e 4 de abril de J 1)63. Esta, no seu primeiro dia fiJi presidida pelo Hng.-Agr9 Wa/lderbilt Duarte de 
Barros, do Ministério da Agricultura, e depois por Dr. Paulo de Tarso AMm, da Urganização dos lútados America
nos. O Sr. Carlos Brandão, Secretário-Geral dfL CEPLAC, participou dos Trabalhos LIa Comissão COlrlO supervisor. 
Por outro lado, especialistas em agrirultura foram escolhidos de órgãos de ciência do Brasil e alguns do exterior 
com o objetivo de planejar o CEPEC. Sua Sede definitiva foi itU/ugurada em junho de 1972. Até a( o referido Cen
tro funcionou nas casas residenciais de fazendls existentes na area adquirida para a sua instalação. Tudo sobre ti 
criação do CEPEC, desde os decretos de criaçJo e de desapropriação até sua estruturação de funcionamento e 0,\ 

téCllicos que planejaram sua organização gerar encontra-se registrado no Relatório AWUlI do CEPEC, /963. Ver 
também relato contido no quarto capüulo, tópico 4.3./ - Liderúnça, pp. 71-72. 
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As atividades da CEPLAC, que até in(cio de 1962 er,nl desenvolvidas apenas através da Supe
rintendência Regional de I tabu na, começaram a ser descentralizadas para outros pontos da região 
cacaueira. Foi providenciada, ainda naquele ano, a instalação de mais três superintendências regio
nais, nas cidades de Canavieiras - ao sul, em relação a Itabuna - Ipiaú e Ubaitaba - posicionados ao 
norte, em relação a I tabuna. Todas em pontos estratégicos da área produ tora de cacau. 

A essa altura, para coordenar todas as unidades da organização foi criado, também em Itabuna, 
o Escritório Central de Coordenação, que logo em seguida passaria a ab:igar a Coordenação do De
partamento de Crédito e Extensão. Paulatinamente foram surgindo o Centro de I ntrodução de Ca
cau (estação de quarentena em Salvador, na Bahia) e uma rede escritórios locais que tinham como 
objetivo levar a assistência técnica ao lavrador. 

A carência de pessoal especializado para a execução do trabalho píe1endido pela CEPLAC le
vou a que fosse firmado um convênio de assistência técnica com o Instituto Interamericano de Ciên
cias Agricolas (IICA), da Organização dos Estados Americanos (OEA) .66 Este permitiu não somen
te a especialização de pessoal para a CEPLAC, como também a utilização de técnicos do referido 
Instituto na área cacaueira da Bahia. Em 1965 foi criada a Escola Média de Agricultura da Região 
Cacaueira (EMARC), com o objetivo de formar técnicos de n(vel médio para agricultura. Dessa for
ma, criava a CEPLAC importante aliado para o alcance de seu objetivo de promover o melhoramen
to estrutural da lavoura do cacau. 

Sobre o esforço realizado na área de pesl1uisas, VI EI R.t-. diz o seguinte: 

"No campo da pesquisa agronômica, partindo praticamente do nada, uma vez que os co
nhecimentos cientificos sobre o cultivo e o beneticiamento do cacau erarTl extremamente 
limitados, os técnicos do Centro de Pesquisas dJ Cacau conseguiram, em poucos anos, 
trabalhando em laboratórios improvisados, nas casas encontradas nas fazendas da área ad
qu irirJa, criar e deser"iVolver urnd tecnologia agll'cola que se cOlnpara às mais avançadas rJo 
mundo. Realizaram levantamentos básicos de pedologia, fertilidade, aerotolOgrametria, 
flor(stico e de geolo\:}ia e continuam aprofundando estudo nos campos da gonética, ento· 
mologia, fisiologia, solos, botânica, fitupatologia,Lioengenharia, zootecnia, economia agr(
cola e sociologia rural u

• 67 

No Departamento de Ex tensão Rural (DEPEX) da CEPLAC, pode-se contar hOjf; com o total 
de cinqüenta e dois escritórios locais na regiâo cacaueira da Bahia e um no Espirito Stll1to. São estes 
os postos avançados da CEPLAC que transmitem ao cacauícultor a orientação técnicd gerados nos 
laboratórios do CEPEC. E esta orientação tem contr ibut'do Jara elevaçi)n da produtividade das plan· 
tações em n(veis que varia de cem a treLentos por cento, s~~yundo registra a própriél CEPLAC. Em 
função disso, diz um observaJor, a regiãu cacaueira tem despontado curno uma das ,huas onde mais 
se consome insumos agr(colas, razão pela qual para lá forarn atra(das e instaladas ind(j:;uias de ferti
lizantes, inseticidas e de extração de calcá! io.68 

No departamento de ensino, a Escola Média de Agricultura da Re\:}ião Cacaueira orientou seI! 

trabalho no sentido de treinór intensamente o operário rural e o administrador de fazendas nas prá
ticas agrr'colas recomendadas pela C E P LAC. No per (odo de 1965 a 1978 treinou 41. 50b pessoas, en
tre os quais técnicos e práticos agr(colas, administradores de fazenda, proprietários e operários ru
rais, importantes ai iados na busca das metas persegu idas p8la organização. 69 

66 O texto integral desse convênio pode ser em:Ollli'l1do t:I11 CEjJLAC, Relatório de Atividades 1962, op. cit., pp. 
85-89. 

67 José Haroldo Castro Vieira,op. cit., p. 55. 

68 Ibid., pp. 59-6U. 

69 Informação obtida da Secretaria Je Assuntos Educacionais da E/HARC, em 8-3-7Y. 
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o Departamento de Crél'ito cresceu ,(,'rendo cont" ,!élS tranSTorl::ações, Illicialmente CJm a:o 

superintendências de Itabuna. Ipiaú, Cancvieiras e Ubait _;a, Depois cc'mo parte Integrante co De
partamento de Extensão, Pos'eriormente, 'uncionando cc ,''10 departamento especiticamente ele cré
dito, até 1971, quando a CEPLAC teve elE; transferir essaesponsabilidé1de ao Banco do Brasil e rede 
bancária particular. Esta transferência foi efetivada atrav~s de convênios que estabeleceram é\S atri
buições das partes convenenWs, Assim, à CEPLAC coube~)rientar e fiscalizar a aplicação do crédito, 
que passou a ser concedido pelas instituições financeiras <Ias áreas prO(iutoras de caedU. Isto permi
tiu que a organização pudesse concentrar seus recursos f'n outras frer,tes de trabalho, em favor do 
cacau e da região cacaueira, Adernais, o volume de recursos, em termes de crédito consumido pela 

cacauicultura, é nos dias de hoje de tal monta que somen~e em 1978 o~ empréstimos totais ascende
ramo valor equivalente a quase duas vezes o orçamentootal da CEPLAC)O De qualquer maneira 
vale registrar que no setor credit(cio muitas foram as novidades introduzidas pela CEPLAC pata 
atender à cacauicultura: juros baixos, peri'odos de carência, eliminação de cobrança ele juros em em
préstimos para fertilizantes, esquema de oval e eliminação de insuficiêrlCia de garantias e subs(dios 
para renovação de cacauais, são inovações imaginadas pela CEPLAC para fazer do crédito importan
te auxiliar na introdução da técnica. Tais inovações ac"iJdram por se cC:lstituir tarnbém uma contri
buição ao sistema nacional de crédito . 

Por outro lado, o abastecimento da região cacaueirJ de insumos dgr(colas sempre foi uma das 
atividades de importância vital na luta pelos ganhos de prr)dutividade. /\ CEPLAC, que durante mui· 
tos anos realizou diretamente esta tarefa, divide nos dias de hoje tal atribuição com a Cooperativa 
Central de Cacau (COPERCACAU). A Htulo de curiosklade vale diz€' que se estivesse SOZitlha na 
venda de insumos agr(colas a CEPLAC teria imobilizado recursos equivalentes a aproximadamente 
trinta e um por '=811tO de seu orçamento em 1918 soment, para este iWI:1.71 

Além de todo o esq:Wllld ele atendilllento voltado f'l.Jrl1 a produçãu do cacau atlilvés de seus di
versos departamentos já referidos, a CEPLAC marca sua presença em prl)gralTlJs de dlversl11cação de 
culturas, na pre:,etvação de áreas florestais -- corno por' xemplo a Resurva [jiológicJ de Pau 3rasll, 
em Porto SegUIu, nd Bahia - e no fortaleclfllunto da il1fr lestlutura re~ll\)lhll, Quer lXlI1lribuin:Jo Pd
ra a construção de centenas df~ quilômetlos de tlstradas Viilli.lIS e de pl:lltes pWé.l ZOf'ldS de plodll<,:íJo, 
ou na construção do f'lorto do Malhado, em Ilhéus, por o!lde é exportdclo U Cdcau; eln investimel\IOs 
na área de saúde e saneamento básico, siste'nds de eletri I 'cação rural B melhorias du cornunicaçõe~ 
telefônicas; e na educação, com a implélntéH:ão da Federi!ção das EscoldS Superiores de Ilhéu~: e I ta
buna, futura UrllversidadE de Sal1té.l Cruz. b a atuação da CEPLAC ern \llIm·estrutLlra aCdbou .Jal1elo 
lugdl à criaçãu, 1.:111 1978, clt) um Departilll1,:n tu de Apui,' dO De~ellVol\,'llllentu (DEADE), qlle turll 

função cUllIplellltJ1\li:H I\d dssi:,lôr\Liu !t?UliL,iI ~~uo lJ ór~Nu 1'''i}!,lJ J l',H:,HII( :dllll,l. 

Durante esta segunda fase de alLJação, ;:1 CEPLAC er'tentou prObl"!TldS os mais diversos, I:lue se 
constituiram em barreirâ élO seu desempenln e, em éJlgLli IdS vezüs, attJ :~In ameaça de extinção. Tais 
fatos serão narréluus no cap(tulo seguinte, CllJilndo for ti, tilda d questãto da sobrevivência da orgill1i
zação, tópico 4.2.1. 

Registrou-se, ainda nessa segunda fd~8, d terceira un :icação de (jl\ las realizada pela CEPLAC, 
autorizada que foi pelo Governo Federal .)!'dvés do Del:' 'la nÇ) 68.EJ88, Os problelTldS qlJ8 provoca
ram esta nova situaçJu ernergenciiJl COlll('ç"ram a POlltiU'H COIII Illa ()I ifltensicJdL.it~ no ini,:;io dtê 

70 O orçamento da CEPLA C em J Yi8 jói de Cr.' J .:I33.:!OO.000, ',As operaç'õ,:, ie (" .lito CO/ltratauas no mesmo 
ano somaram o total de Cr$2.6Y8.5:!(J()()O.O(} CEPl.AC. DE 'l;'X, Relatório '.lUaI1978 (ilhéus: 1(78). p. 57. 
Mimeografado. 

71 A aquisição de insumos agrt'colas para ahastecer à cacauiCllltur 
451.126.837,00. A CEPLAC imobilizou para es{e jim I'(:r('a de 
tes Cr$ 30J .12fJ,837,00, se:.tu/u/o informações ela Dil'i:,ão de Ma 

im J978 exig/:' recursos de cerca de Cr$ ... 
:$ 150, ()()O. 'J(;( ,00 e a COPERCAC4 U os restall

"iais du ('tP/. .'.' C 
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1968, resultante de condit;ões { :imáticas al~ ."_,;-sas, mater'. : CidiJS scb forT1a de enchentes ocorridas 
na região cacaueira da Bahia, t"l fins de 19~7. Agravaran . 'las safras 1969/70 e 1970/71, quando 
uma retracão no consumo o co:acou abaixo Lia oferta de Cé au nos mercados internacionais, influin
do negativamente no preço. Tornaram-se extremamente I'ticos em 1970/71 quando novarrente 
condições desfavoráveis de clima possibilitararn J incidênc:, em algumas áreas, da doença challada 
"podridão parda", que ataca os cacauais, pJralelamente àicentuada qUE;da de cotat;ões do cacau a 
n(veis inferiores ao per(odo amerior. 

Desde sua criação, em 1957, até o in(:::io do Governo Geisel, em 1974, a CEPLAC foi sub::>rdi
nada ao Ministério da Fazenda, em razão de sua origem e objetivos iniciais, conforme foi visto. To
davia, transferida para o Ministério da Agricultura 72 a organização não sofreu modificações em sua 
tllosofia de ação, provavelmente face aos rr:~sultados prodL:zidos durante toda a sua existência. As
sim, foi mantida a sua autonomia administréltiva e financeira, e os trabalhos então desenvolvido~. não 
sofreram quaisquer transtornos. 

Se em 1960 o cientista Paulo Alvim afirmara que a região produtora de cacau da Bahia "encon
trava-se, infelizmente, entre as mais atrasadas do Inundo, no que se refere à t(~cnica de produção de 
cacau", em 1977, um preposto da FAO referia-se ao trabalho da CEPLAC para afirmar que o Brasil 
é "o pa(s mais avançado entre os produtores mundiais, no que tange à pesquisa, técnica e extensão 
agr(cola do cacau")3 

o Ou adro 111, a seguir apresentado, cri:staliza em números o impacto da atuação da CEPLAC. O 
ano de 1965 corresponde ao momento no qual foram intensificados os serviços de assistência técni
ca à cacauicultura, com a ampliação das unidades de extensão rural do referido órgão. A tonelagem 
média anual deslocou-se de cento e sessenta e duas mil toneladas para duzentas e oitenta e duas mil 
em 1978/79. 

Com a área cacaueira da Bahia em fase de recuperaçfio de uma lavoura que chegou a ser consi
derada em decadência, a CEPLAC iniciou OIJtras frentes de trabalho tOla da área onde estão hoje 
concentrados nOVt!nta e cinco por cento de produção brasileira. E de conforrnidade com uni dos 
seus objetivos pai tiu para a definição de novos pólos de produção de cacau no Pa(s. É lanç,ldo o 
PROCACAU. A OrgdllizLlÇãu S8 expande e busca tripliC<H d produção 11lLlsileira, entrdlldo ern SUJ 

terceira fase. 

3.5.3 A fase de Expansão (A partir de 1976) 

Esta terceira fase ua CEPLAC marca. du falO, uma (;xpansão. Purllificd aqui a LOl1jllgaç,lo de 
esforços da Ol\jul\ização para um dos seus ubjetivos - a ,iefinição de novos pólos de cacau. f'..gora, 
além da preocupação em rnallter a pesquisa 8 a assistênci.l técnica à gr<lnue região produtora de ca
cau, no Estado ua Bahia, telll tório olJjetu da rnuior parte du SUd ativiudlÍu, é tempo u(~ atingir outras 
unidades da Federação. N;..lste novo ciclu L'usca-se ampliar·- e não só nnJperdr - a prudução de ca
cau, numa conjugação de ganhos de produtiVidade com.! uxpansão de: fronteira da cacduicullulél, 
através da ocupação de novos espaços no P,ús. O desaflu, enfrentar é o du triplicar él produçãu lJrCl
sileira de cacau visando a cC)I1quistar maior fatia do 111m ,ado a ser al) •. :rto com as llerspectivJs de 
avanço no consumo mundial deste produto a9r(cola. As:im, a CEPLAC do:, dias de hoje, lJilte e 
dois anos depois de criadc, está presente em oito estados (. um território brélsileiro. São eles esté.luos 

n Transferência ocorrida em 1 ('0)--1-7-1. tia jimllil do Decreto fl~J 73. \, 6U. 

73 Ver relato contido /la página 32 deste capz'tulc. As declarações úciltUl inseridas foram de Pierre Sam, chefe de Pro
gramas de Treillamento e Extensão Agn'cola da FAO, publicaJas tiO jornal O GLOBO, Rio Je Jalleiru, ::-5-77 . 
p.17. 
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PERÍODOS 

J96S /66 
1%6/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 

QUADRO 111 
PRODUÇÃO ANUAL" E MÉDIA MÚ EL DE TRÊS ANOS 

19,<)5/66 a 1978r'~ 
(Em 1.000 tonelaêas) 

PRODUÇÃO 

Ano Agrícola Brasi ~eiro 
CEPLAC 

162 
169 
168 
115 
206 
168 
219 
183 
195 
200 
289 
234 
261 
282,b~ 

Fonte: CEPLAC/SECRE/ASSEC 

4,' 

Nédia ~!cive 1 de 
Três Anos 

166 
150 
l6 '3 
16'3 
197 
19() 

199 
192 
228 
241 
26l 
259 

,', RefeT'e-se ao ano agT'-icola bT'asi Zeir'o paT'o ) uacau:19 de 1!:-rl,0 o: ;50 d.e (wy'il. 

** Estimativa 

da Bahia, Espi'rito Santo, Arnazonas, Pará, Mato Grosso iJo Norte). Mardnl1JO, Goir.b 8 Sao Paulo e 
Território Federal de Rondônia,74 

74 As primeiras atividades da CEPLAC fora de suas tradicionais áreas de atuação, tia Bahia e 1/0 Esp(rito Salllo, ocor
reram a partir de março de 1965. Criava-se então o Serviço Exp:rimental em Belém (St:BEj, através de convênio 
fIrmado com o Ministério da Agricultura, com a participação do Institutu de Pesquisa e Experilllellltl(iio Agrope
cuárias do Norte (IPEAN). Inicialmente, o SEBE funcionou como centro de multiplicarão de clones selecionados 
nas expediçõe~' de estudo realizadas por técnicos da CEPLAC à Amazônia. Posteriormente, os trabalhos experi
mentais foram sendo instalados, com a finalidade principal de il/vestigar o (VfllportaltlCIIlO da lavoura cac(Juâra 
nas condições amazônicas, para poss{veis trabalhos de implalltaç.m do cacau 1l111/lIela área em hases técnicús. Em 
1970, estas atividades começaram aos poucos a ser ampliadas. 1l1stalou-se um e~critório de assi.\terlcla téwic(/ aos 
cacauicultores do baixo e médio Tocantins (A:::TECCA), na ZOIl'! de Call/clá, //(1 Pardo em cOIH'én;o com () MII/ls
tério da Agricultura. Visava tal Escritório a dóciplinar o cultivo do cacaueiro e ti posúi'el i/l/p/alllaçái) de 1/oI'(IS 

áreas. Ainda em 1970, foi instalado, no Estado Jo Anuzzonas, (, Sen'iço Expef'lmemal em Manaus (.'lEMA), em 
convênio com o Instituto de Pesquisas e Expemnentação Agropecuária da AlfUlzônia Ocidental (lPbAA OC), ('om 
o mesmo objetivo do SEBE. No território de Rondônia foi criado o Projeto Ca('llu, em cO/ll'ênio COIII ImtlwlO Na
ciollal de Colonizaçào e Refomuz Agrária (INCRAj, dentro do prcjeto denominado Om" Preto. 1f/j'ortlUl\,õe,) obti
das de Charles José Leondy de Santana, Relatório sobre Serviços \~xi>e1'imentllis d.: llel~m, per!lldo janeiru-dezem
bro 1966, datilografado. João de Jesus da Si/VI! Garcia, Relatór:') de Viagem. pat'odo ,ie 21-/ fi 2-2-74, realizada 
a Belém, Maluzus, Porto Velho e Cametá. DatiiJgrafàdo, sem dar'i. O im'cio 011 IIlfell.\ijiCl.lpfo de uab,jlllU!i IIOS de
mais estados registrou-se a partir dos últimos cin·.'u anos e principu: r/tente após () ad~'elltu do PROCA CA U, aprOl>udu 
pelo Presidente Ernesto Geisel, em janeiro de '977, e publica", '10 Diário q(ic::d da Uniào, em ::ó-I-77, às fls. 
1.028. Embora o referendo Presidencial date .,.t;' 1977. o PROC :CAU come{'ou a ser aplicado ju em /Y7r). DIll' 
porque este ano serve como marco do ;môo da :erceira fàse da C,'PLAC 
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Tem sido ok)servado que desde os anos c;eguintes à se ':lda guerra o consumo rnundial ele cacau 
ati0giu uma das nais elevadas taxas de crescimento entrcy, produtos agr(colas das zonas tropicais: 
3,5% ao 3no.75 f)a( porque acredita-se não haver perspe( ivas de obstáculos para sua colocação no 
me'-cado internacional. 

Mantidas as atuais tendências de consumo de cacaL deverá ocorrer, até 1985, um deficit de 
aproximadamente cento e cinqüenta mil toneladas, entre (;uantidades produzida e dernand3da pelos 
consumidores internacionais. Este deficit poderá ascender a quinhentos e vinte rnil toneladas por 
volta de 1995. 

A participação brasileira na produção mundial nos dias atuais é de 15,7% do total. Mas tal par
ticipação poderá recuar ao patamar de oito por cento nos próximos anos, se forern mantidos o pll~
sente nr'vel de crescimento no consumo e as atuais condições de produção e produtividade das cÍreas 
produtoras existentes no Brasil. Registre-se também que, no per(odo 1930/60, a fatia de mercado 
pertencente ao Brasil era de cerca de dezoito por cento, tendo decrescido para onze por cento entre 
1960/70. No triênio 1970/72 essa média equivalia a cerca de 12,7%.76 

Para manter a atual faixa de 15,7% do mercado de cacau - na forma das previsões de expansão 
do consumo - o Brasil precisaria duplicar, até 1985, a sua atual produção, atingindo a faixa de qui
nhentas mil toneladas anuais. Entretanto, os planos da CEPLAC para sua terceira fase são bem mais 
ambiciosos. Pretende-se triplicar a produção, fazendo-a chegar a cerca de setecentas mil toneladas 
at~ 1995, porrorcionando uma elevação da receita cambial com o cacau para um bilhão de dólJr 
res,n além de garantir a criação de duzentos mil novos empregos fixos. 

E as linhas mestras de atuação da CEPLAC rumo a tais metas é o PfiOCACAU, que se constitui 
num programa de orientação para um per(odo de dez anos, cujos resultados, se conseguidos. pode
rão recolocar o Brasil no posto de primeiro lugar entre os pa(ses produtores de cacau. Isto selá ten
tado através da implantação de trezentos mil novos hectares de cacüuais, assim distribuldos: cento e 
sessenta mil na região amazônica; noventa mil no sul da Bahia; vinte mil no Recôncavo Baiano; vinte 
mil no Espr'rito Santo e dez mil em outros estados. Além disso, serão rellOvados, no mesmo per(odo, 
cento e cinqüenta rnil hectares de antigas plantações na área G:ll.:aueircl baiana. Pdlél o desenvolvi
mento do PROCACAU está prevista a utilização de recursos do Banco do Brasil e n~de b<Jl)cdria (12. 
bilhões 727 milhões de cruzeiros), CEPLAC (3 bilhões, 330 milhões) e União (1 bilhão 5t.iU Ini· 
Ihões) ,78 

A terceira fase de trabalho da CEPLAC -- que COme(;ClU há apellas três anos -- (;:51,i a apre~;Üf1téH 
um quadro bem diferenciado do que marCO'J sua atuação nas duas primt:)iras. Observe se quu \) tatu 
de concentrar-se na Bahia noventa e cinco por cento da produção brasileira, o território sobro o qlwl 
atuava a CEPLAC estendia-se numa faixa que começa no Recôncavo Baiano e se prolonya até urna 
diminuta porção do Espr'rilO Santo. Isto quer dizer que sua atuação limitava se praticamente d urna 
área continuada e por isso mesmo com unidades de operação relativamente próximas geograficarnen
te, o que, de certa forma,facilita o trabalho de assistência técnica e sua administração. 

O que se vê agora é que, apesar da ma;or parte da produção de Célcau continlJiH ainda concen
trada, as frentes de trabalhos da CEPLAC - conforme figura 3 - curnü<,:é1m <.J "e dlslanclar em outras 
uindades da Federação, principalmente no imenso território constitur'do pela Amazônia. Isto, natu
ralmente, trará novas preocupações para a CEPLAC no que se relaciona ao sue futuro <.orno organi
zação. Dar' porque, no que se refere à terceira fase, a posição de quem estuda e observa a CEPLAC 
deve ser, neste momento, ainda de expectativa. 

75 Frederico Monteiro Álvares Afonso, Os pólos cacaueiros da Amaz')llia, (s.d.) mimeografado. p.1. 

76 PROCACA U, p. 26. 

77 Valur calculadu com base em preços de 1975. Se cunsidemdo.. .~ preços ~'igetlte!i 0;' I () N, cOmCI.Jlar-seJ LU/lU 

subestinUlção. Ver na"ativa contida nu quarto capt"tlllo, p.65 , e, .peâalmcllle a no[a tl}36. 

78 PROCACAU, up. cit., pp. 119-141 e 158-164. 
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4 A CEPLAC vista através do modelo 
de desenvolvimento institucional 

50 

Na comparação de alguns autores, assim como a anatomia humana é a melhor forma de se per
ceber e entender as várias interrelações existentes entre circulação sangu(nea, sistema nervoso, esque
leto do homem, etc., uma instituição é melhor compreendida pela visão integrada de seu sistema, a 
maneira pela qual afeta cada uma das outras organizações e interage com o meio-ambiente. 1 

O modelo de desenvolvimento institucional de Milton J. Esman e Hans C. Blaise, aqui utiliza
do, facilita entender o processo de desenvolvimento institucional. O referido modelo - como já foi 
visto - é um quadro conceitual que parte do prindpio de que as instituições são sistemas abertos. 
Como tal, são organismos que mantêm padrões de relações e intercâmbio com o meio-ambiente em 
que operam. I mportam energia do ambiente (inputs ou entradas), processam tais energias transfor
mando-as em produtos (outputs ou sa(das) desejados e valorizados pelo ambiente. Dentro deste qua
dro, têm-se três elementos básicos: a organização, as transações, e o meio-ambiente. A figura 4, a se
guir, sintetiza as caractertsticas do modelo aqui utilizado, através do qual são respondidos e/ou ana
lisados os cinco itens estabelecidos como objetivos da pesquisa. 

FIGURA 4 

UNIVERSO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

INSTITUIÇÃO 

- _ ..... 

VARIÁVEIS INSTITUCIONAIS 

(VARIÁVEIS INTERNAS) 

LIDERANÇA 

DOUTRINA 

PROGRAMA 

RECURSOS 

ESTRUTURA ~TERNA TRANSAÇÕES 

Apoio 
Intercâmbio de recwsos 
Estrutwação do meio-ambiente 
Transferência de normas e 
Valores 

AMBIENTE 

E --i. --o S 

INSTITUCIONAIS-AMBIENTAIS 

(VARIÁVEIS EXTliRNAS OU AM8lENTAIS) 

NORMATIVOS E CAPAClTADOIUiS 

liUNClONA1S 

COMPETITIVOS 

DIFlJSOS 

IJ 1 Ver North Carolina State University, op. cit., p. lIl-3. 
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Duas grandes categorias são identificadas na figura 4 A categoria das variáveis institucionais e 
os elos ou variáveis institucionais-ambientais. As primeiras são os componentes internos da própria 
organização. E são denominadas como variáveis, porquanto elas podem variar na medida em que são 
afetadas por outras no processo de interação. Essas variáveis internas são suscetiveis à influência da 
própria equipe de comando da organização. 

Os elos ou variáveis institucionais-ambientais ou simr;lesmente elos institucionais representam 
o meio-ambiente no qual a organização funciona. Isto porque, cada instituição é parte de uma rede 
de influências que supre de serviços a setores da sociedade. E les mantém uma interdependência en
tre si, na troca e complementariedade de mercadorias e serviços para a clientela, na obtenção de 
apoio e conquista de resistência. 

Os elos institucionais são de vital importância para a prosperidade e sobrevivência institucional, 
bem como para seu sucesso na introdução de importantes mudanças no ambiente em que operi.l. Es
tes elos podem afetar muitas das atividades da instituição, tanto facilitando, quanto distorcendo ou 
restringindo seu desenvolvimento. 2 

Os dois grupos de variáveis acima referidos interagem em incontáveis transações. E as espécies, 
quantidade e qualidade de transações são indicadores do caráter dinâmico da instituição e do impac
to que é proporcionado na sociedade.3 

A narrativa que segue toma o modelo como guia, visando a examinar os questionamentos pro
postos nos cinco tópicos eleitos como objetivos desta monografia. E assim, registrar como se proces
sou o desenvolvimento institucional da CEPLAC, um órgão público brasileiro criado para atender a 
uma situação emergencial e por isso mesmo transitório, mas que se transformou, permaneceu e é ho
je por muitos considerados como bem sucedido. 

4.1 As Variáveis Institucionais 

4.1.1 A Estrutura Interna 

De conformidade com Esman e Blaise, a estrutura interna é definida como as estruturas e pro
cessos estabelecidos com o objetivo de operacionalizar e manter a organização. Compreende, na prá
tica, a distribuição de funções e autoridade, o fluxo de comunicações internas e conduto de poder 
decisório da orgBnitf.l~;ão. Estes e outros fatores de relacionarnento e padrões de atitude são esseh
ciais - segundo os autores - à análise e manutenção do dtli:lE:Hwolvimento instituciorlill. ISH) porquo 
estruturas e pro(;üSSOS internos são responsáveis pela eiiciôncia e pela eficácia da implementação de 
programas, identificação dos participantes com a organização, sua doutrina e seu programa. As va
riáveis destacadas como mais importantes pelo modelo são as seguintes: identificação, que compre
ende mecanismos e processos capazes de acentuar a conformação dos participantes à instituição; 
consistência, entendida como a coerência da estrutura interna com as regras e especifici1ções da dou
trina da instituição e do seu programa; adaptabilidade, vista como a capacidade para mudanças no 
tempo visando a ajustar as alterações de ênfase aos programas ou quaisquer outras rnodificações.4 

A abordagem feita através da variável institucional estrutura interna será conduzida apreciando
se o assunto em dois n(veis: ao nivel da estrutura organizacional propriamente dita, ou seja, a forma 
pela qual a organização está departamenta!izada e uma visão de sua estruturação formal, legal. Este 
segundo aspecto envolve nuances especiais, porquanto, na medida em que a CEPLAC é uma entida
de pública, vê-se envolvida em relações as mais diversas, que muito vão refletir a legislação a que se 
encontra atada. 

2Ibid., p.IJI-4. 

3 Ibid., p.lJl-4. 

4 Milton J. Esman e fiam C. Blaise, 1966, op. cit., p. 12. 
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A CEPLAC foi criada em 1957, através do Decreto n9 40.987, sob supervisão do Ministério da 
Fazenda. Sua atuação entre 1957 e 1974 foi estabelecida e regulada também por diversos outros dis
positivos legais.5 A partir de 1974 foi transferida para a área do Ministério da Agricultura, através 
do Decreto n9 73.960, sendo-lhe assegurada sua autonomia administrativa e financeira. Este decre
to, que consolidou todos os anteriores, deu ao órgão do cacau um dispositivo legal ajustado à sua 
realidade presente. Dos antigos decretos apenas um deles continua em vigor. É o de n9 1.960, de 
27-12-62, que autorizou a util ização de recursos da CEPLAC para a criação do Centro de Pesquisas 
do Cacau. 

A Direção da CEPLAC está estruturada através de um órgão deliberativo, que é seu Conselho 
Deliberativo; um órgão de administração geral, que é sua Secretaria-Geral; um órgão de administra
ção regional, sua Diretoria Regional; e seis departamentos: Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC); 
Departamento de Extensão (DEPEX); Escola Média de Agricultura da Região Cacaueira (EMARC); 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento (DEADE); Departamento Administrativo (DEPAD); 
Departamento Especial da Amazônia (DEPEA). A figura 5 apresenta uma versão simplificada da 
estrutura atual da CEPLAC e de sua área de atuação. 

O Conselho Deliberativo é um colegiado que estabelece as pol(ticas e diretrizes gerais orienta
doras da ação administrativa e programática do Plano da Lavoura Cacaueira. São os seguintes os 
atuais integrantes deste Conselho: Ministro da Agricultura, Presidente; Diretor da Carteira de Co
mércio Exterior do Banco do Brasil S/A, Vice-Presidente; Secretário-Geral da CEPLAC, Secretário; 
representantes do Ministério da Indústria e do Comércio, do Governo do Estado da Bahia, do Go
verno do Esp(rito Santo, do Banco Central do Brasil e dos Produtores de Cacau. 

O Conselho Deliberativo reúne-se uma vez por mês e a ele cabe examinar e decidir os assuntos 
mais importantes da organização. Em função de suas atribuições pode orientar, restringir, limitar Oll 

ampliar a ação do Secretário-Geral. Mas, como será visto no decorrer desta monografia, este, por de
legação, detém uma ponderável soma de poderes, visando a contribuir para tornar mais ágil o proces
so decisório. Na composição deste órgão colegiado um destaque deve ser feito: o próprio cacéluicul
tor exerce fiscalização sobre a CEPLAC, através de seu representante. Este é indicado pelO Conselho 
Consultivo dos Produtores de Cacau (CCPC),6 sendo portador das reinvindicações e/ou vetos da ca
cauicultura. 

o Secretário·Geral é designado pelo Presidente da República, por indicação cio Ministro da 
Agricultura. O Diretor Regional pelo Secretário-Geral, Ollvido o Ministro da Agricultura. Os demais 
diretores de Departamentos são indicados pelo Diretor Rogional e designados pelo Socretário·Gertll, 
e assim sucessivamente, pelos escalões inferiores. 

Centrando as observações na estrutura organizacional propriamente dita, tem-se um qlladro de 
corno o trabalho na organização federal do cacau é dividido em partes. São quatro os objetivos ge
rais da CEPLAC: promover o aperfeiçoamento econômico-social da lavoura cacaueira; definir e pro
mover o desenvolvimento de novos pólos ue produção de cacau no Pais; definir e incentivar alterna
tivas agr(colas ou agro-industriais nas tradicionais regiões produtoras de cacau; e participar do forta
lecimento da infra-estrutura das regiões produtoras de cacau. A departamentalização existente, con· 
frontada com tais objetivos, mostra como estes são materializados nas chamadas unidades-tirls: um 
departamento de pesquisa, o CEPEC; um de assistência técnica, o DEPEX; um de ensino, a EMARC; 
um de apoio ao desenvolvimento econômico da área produtora de cacau, o DEADE; outro basica
mente responsável pela expansão da fronteira do cacau fora das áreas tradicionalmente produtoras, 
o DEPEA; além desses, um Departamento Administrativo, que é o fornecedor de todo o suporte 

5 São os seguintes os outros decretos: 41.243, cie 3-4-57; 43.027, de 9-1-58; 51.242, de 23-8-61; 539 de 23-1-62; 
1.961, de 27-12-62; 52.190, de 23-6-63 e 62.595, de 24-4-68. Sobre o assunto ver Decreto nP 73. 960, de 18-4-74, 
publicado no Diário Oficial da União, de 19-4-74, páginas 4.495. 

6 Sobre o papel do CCPC na economia cacau..:/rtJ veja o relato contido no tópico 4.3.1, os elos institucionais. 



t 

• t 

• t 

• t 

• • • t 

• • • I) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

• 

Figura - 5 

CEPLAC 
ESTRUTURA SIMPLIFICADA E ÃREA DE ATUAÇÃO 

1979 

r -------- .. 
IR.pr ••• nt. I 

IProd .... eor •• 
I
- -------- -- --- - --l---~r:;::::-:l----J I----r----J 

I 
I 
I ,------ -- .. , 

I I 

I cc PC : 
L __ -t._-~ 

I 
I 
I r-------... ~ : .1r;.d~;:lt.o.: c E PE C 

~---T----' ~-r--~_~~r-~ 

I ro rEC;;;:II~)GIA ',ERAIJA 

I : ASSIsrrSCIA rreNlCA 
I • TkE i NAKENTO HAO-DE-OBRA 

1 I ~~~~.!~~~i~~~ 
I : CRFoITO, E r c , 

1 r--J--I---r---~ I L ___________ _ 
L _________________ , PRODUTORES 

ÁREAS 

Significado das siglas: 

SECRE ~ Secretaria Geral 

DIREG Diretoria Regional 
(pard Bahia B Esp(rito San~ol 

DEADE ~ Departamento de Apoio 

DEPAD 

ao C'esenvolvimento 

Dep,lrtamento 
Administrativo 

Fonte: CEPLAC 

DEPEX 

DEPEA 

CEPEC 

EMARC 

CC PC 

Departamento de E lItensão 

Departamento da Amazônia 

Centro de Pesqu isas do Cacau 

Escola Média de Agricultura 
da Região Cacau eira 

Conselho Consultivo dos 
Produtores de Cacau 

53 



• • • • .. 
I 

• • • • • • • • t 
I .. .. 
• .. 
I 

• • • • • • • • • • • It 

• t 
t 
It 

• It 
t 

• t 
t 

• • t 
t 
t 

• 

54 

para que os demais órgãos possam funcionar, restando a:nda uma Diretoria a nível de região, que 
coordena todas as atividades desenvolvidas nas áreas produ toras da Bahia e do Espírito Santo. 

São estes departamentos os responsáveis pela transformação dos meios de ação da CEPLAC em 
produto final. Estes meios de ação compreendem: pesquisa e experimentação agronômicas; orienta
ção e assistência técnica e financeira diretamente ao produtor; estudos e pesquisas sócio-econômicas; 
formação de profissionais de nivel médio e de mão-de-obra especializada; estl'mulo ao aumento da 
produtividade através da revenda de insumos destinados à introdução de modernas práticas tecnoló
gicas; colaboração com entidades financeiras para dinamização do crédito rural; colaboração com 
órgãos nacionais e/ou internacionais em programa de interesses para o setor, inclusive os relaciona
dos com a comercialização; eventual complementação do preço interno do cacau; participação admi
nistrativa e financeira em projetos agro-industriais; apoio técnico, administrativo e financeiro a pro
gramas de fortalecimento da infra-estrutura nas regiões produtoras de cacau) 

Dissecando a estrutura organizacional da CEPLAC - apresentada de forma mais ampla no Ane
xo I - pode-se acrescentar que o CEPEC possui doze divisões especializadas (Botânica, Bioengenha
ria, Fitopatologia, Zoologia, Geociências, Genética, Zootecnica, Agronomia e Produção, Sócio-Eco
nomia, Bibliografia e Documentação, Diversificação de Culturas e Apoio Administrativo), subdividi
das em treze setores e dez estações experimentais, inclusive uma ecológica de pau-brasil; dispõe ain
da de um centro de introdução de plantas; sua Diretoria é dotada de comissões de Projeto e de Edi
toração, além de assessorias de Prograrnação/Avaliação e Matemática/Estatística . 

O DEPEX desenvolve suas atividades de assistência técnica através de cinqüenta e três escritó
rios locais subordinados a doze divisões de extensão, todos na Bahia, além de dois escritórios espe
ciais (em Salvador, Bahia; e Linhares, Espirito Santo), um escritório local no Espírito Santo, uma 
divisão de Apoio Administrativo e dois setores. Sua diretoria é assistida por assessorias técnicas espe
cializadas e uma espedfica de Programação e Avaliação. 

A EMARC subdivide-se em quatro d:visões especializadas (Orientação Pedagógica; Ensino Pro
fissionalizante; de Treinamento de Mão-df-Obra; e de Apoio Administrativo), integradas de U'11a se
cretaria de assuntos educacionais, seis núcleos e três setores; sua diretoria funciona com um conse
lho técnico e uma assessoria de Programaçâ'o e Avaliação. 

O DEPEA decompõe-se em cinco divisões (do Pará; do Amazonas; de Rondônia, de Materiais; 
e Administrativa), integradas de três estações experimentais (de Altamira-PA; do Rio Negro-AM; de 
Ouro Preto-ROI; quatro escritórios regionais (de Belém; da Transamazônica; e de Ouro Preto i e 11); 
três serviços técnicos (em Mato Grosso, Maranhão e Goiás); e sete setores de Apoio. SUéJ Diretoria 
conta com uma comissão de projetos e assessorias Técnica e de Programação/Avaliação. 

O DEADE constitui-se de cinco divisões técnicas (estudOS especiais: infra-estrutura e incenti
vos; cooperativismo; engenharia; e apoio administrativo) e seis setores. A Diretoria dispõe ainda de 
uma assessoria de Programação e Avaliação. 

O DEPAD fornece suporte administrativo a toda a CEPLAC, através de uma coordenação fi
nanceira, dez divisões (Finanças, Contabilidade, Pessoal, Assistência Social e Segurança do Trabalho, 
Comunicação, Processamentos de Dados, Materiais, Manutenção, Transporte e Segurança), e vinte e 
nove setores. Sua Diretoria dispõe de uma assistência administrativa e uma assessoria de Programa
ção e Avaliação. 

O órgão de administração regional da CEPLAC, a DI R EG, é composta de um conselho regional 
(órgão colegiado integrado pelo Diretor Regional como Presidente, vice-diretores regionais e direto
res de departamentos); uma comissão de publicações; Assessoria Juridica e de Comunicação Social; 
dois escritórios especiais (um no R io de Janeiro outro em Salvador); e dois setores. 

7 Ct.r>LAC, Legislação Básica, (Brasllia: sem data), p. 26. 
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Finalmente, o órgão de administração geral, sediado em Bras(lia - a Secretaria-Geral - é cons
titu(do por um conselho de administração (órgão colegiado integrado pelo Secretário-Geral, seu pre
sidente; Secretário-Geral Adjunto; Diretor Cienti'fico, Diretor Regional, diretores de departamentos 
e assessores convidados); um gabinete; auditoria interna; diretoria cienti'fica; assessorias especializa
das (economia e estat(stica; orçamento e finanças; programação e avaliação, organização e atividades 
meios); e mais uma divisão, dois setores e um conselho de pesquisas . 

A figura 6 representa, de forma esquemática, como os departamentos da CEPLAC que atuam 
nas áreas produtoras da Bahia e do Esp(rito Santo se integram para converter os meios de ação em 
produto final e a forma pela qual este chega até o produtor rural e conseqüentemente atinge sua 
clientela. O Departamento da Amazônia deixou de ser considerado no esquema, de vez que este es
tudo - conforme assinalado no in(cio - está precupado basicamente com a atuação da CEPLAC 
nas áreas produtoras de cacau da Bahia e do Esp(rito Santo . 

Interpretando a figura 6, observa-se que a tecnologia e o conhecimento gerados pelo CE::PEC 
são os subs(dios para orientar as atividades do DEPEX, da EMARC e do DEADE. Por um lado, tais 
conhecimentos são transmitidos pela EMARC a·'administradores de fazenda e operários rurais em ,. 
seus treinamentos de mão·de-obra e a seus alunos de Agropecuária, Agrimensura e Tecnologia de 
Alimentos. Por outro lado, chegam até a propriedadeagr(cola e ao produtor rural através do DEPEX, 
que aI' vai contar com o apoio e o complemento do pessoal treinado pela EMARC, favorecendo o 
processo de adoção das técnicas recomendadas a n(vel de fazenda. Por sua vez, o DEADE fundamen
ta seus programas de infra-estrutura nos estudos do CEPEC sobre os recursos naturais da área produ
tora e complementarmente com o conhecimento e a experiência do DEPEX sobre a referida área. 

Num sistema de retroalimentação, o DEPEX recolhe no campo os problemas do agricultor, 
seus anseios, necessidades de treinamento de mão-de-obra e de programas de infra-estrutura e trans
mite tais requerimentos do meio-ambiente a cada um dos departamentos especializados, que devem 
buscar formas de equacioná-los. Como elemento auxiliar desse processo funciona o próprio produ
tor de cacau individualmente, ou através de seus órgãos de classe e de representação. Suas cr(ticas, 
vetos ou reinvindicações podem chegar até o mais elevado ni'vel decisório da organização - seu Con· 
selho Deliberativo - via sindicato rural patronal, Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau e re
presentante dos produtores no órgão colegiado maior da CEPLAC. Por sua vez, os requerimentos 
provindos da clientela da CEPLAC e do meio-ambiente de modo geral vão provocar outros requeri
mentos de caróter interno, relacionados tl recursos fl'sícos, humdnos, mi:lleriôis e financeiros, os quais 
são diritjidus ao DE PAD. COflseqÜ!:ln lerntlflte, as mspostas d cada um desses requer imentos itllfJl no:; 
feitos à adrnini::ilr<Jção vãu condicionar a respostu da:; ullidudes técnic!l~ sol> a iorm:1 de produto f ti 

querido pelo agricultor. Finalmente, as atividades de todos os departamentos da CEPLAC são coor
denados pela Diretoria Regional, com supervisão da Secretaria-Geral e acompantlBlrJento do Conse
lho Deliberativo. De forma resumida, é assim que a estrutura interna do órgão do cacau viabilita os 
programas destinados a atender o disposto nos seus objetivos gerais. 

Analisando a CEPLAC em 1968, um grupo de trabalho que visitou a organização afirmou na 
oportunidade que o comportamento organizacional do órgão do cacau parecia refletir a concomitân
cia de três condicionantes básicos: "1) a constante ameaça de extinção da entidade ou de sua absor
ção por outro órgão; 2) uma considerável soma de recursos financeiros a aplicar; e 3) a necessidade 
de demonstração de efeitos imediatos que irradiassem e fortificassem a imagem da CEPLAC perante 
sua clientela patrocinadora, os cacauicultores".8 E sendo assim, os efeitos acumulados das citadas 
condicionantes resultaram no desenho de urna estrutura que é um "sintoma da inadequada difinição 
de objetivos por que passa a organização".9 

8/nstituto Interamericano de Ciências Agn'colas, Missão de Avaliação das Atividades da Comissão Executiva do Pla
no de Recuperação Econômica da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, (Relatório), (Rio de Janeiro: 1968), p. 6. Datilo
grafado. Daqui em diante este trabalho será referido simplesmente ·:omo Missão de Avaliação. 

91bid., p. 7. 
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Pelo que se pôde constatar, é licito concluir que tais problemas evidenciados pelo citado grupo 
em 1968 pertencem ao passado. Estrutura organizacional, sem dúvida, deve sempre espelhar os ob
jetivos da organização. E quando comparacos os seis departamentos da CEPLAC com seus objetivos 
declarados e respectivos mE~ios de ação encontra-se uma coerência entre eles. 

Ante o exposto e retomando as variáveis destacadas como mais importantes pelo modelo de 
Esman e Blaise pode-se afirmar que a estrutura da CEPLAC preenche os requisitos sugeridos pelos 
autores particularmente no que se refere a adaptabilidade. Constatou-se ademais que esta estrutura é 
periodicamente revista, oportunidade em que alterações são procedidas de acordo com os programas 
desenvolvidos. No particular, um exemplo recente é ilustrativo: o da criação, em 1978, do Departa
mento de Apoio ao Desenvolvimento (DEADE), para dirigir todos os programas que a organização 
executa reidcionados a estradas, saúde e saneamento, educação, eletrificação rural, crédito, coopera
tivismo, construções, além dos estudos para que orientem as aplicações em tais programas. Deixa-se 
de tecer comentários nesta oportunidade sobre as variáveis identificação e consistência, uma vez que 
somente poderão ser consideradas de fato após o exame da I iderança, da doutrina e do programa face 
às interrelações existente entre tais elementos, de conformidade com o referencial de Esman e Blaise. 

Na forma explicitada no artigo 49 do Decreto-Lei n9 200/67, as categorias organizacionais da 
administração pública federal no Brasil estão assim classificadas: 1) administração direta, que com
preende os órgãos integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministé
rios; e 2) Administração indireta, que se constitui das seguintes categorias de entidades, dotadas de 
personalidade juridica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista. A 
CEPLAC como parte integrante da estrutura do Ministério da Agricultura e sob sua supervisão, está 
agrupada entre os órgãos da administração direta. Pela peculiaridades de suas atividades de extensão, 
pesquisa e ensino voltadas para a agricultura, juridicamente a CEPLAC é um órgão autônomo, nos 
moldes previstos no artigo 172 do Decreto-Lei n9 200. 10 Seu funcionamento é disciplinado por um 
regimento interno, o qual é aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

Desenvolvendo estudo sobre este tipo de organismo público, Dias afirma que os órgãos autôno
mos "compõem, na administração direta, o que se poderia chamar de administração descentralizada 
sem personalidade jurldica". E adiante insere em seu trabalho e afirmação de Teixeira Dias segundo 
a qual "alguns desses órgãos operacionais, apesar de incluidos na administração direta, podem classi
ficar-se, em razão da peCUliaridade de suas atribuições, corno órgãos autônomos, e em conseqüência 
gozar do máximo grau de flexibilidade poss(vel".11 Ao que se constatou na presente pesquisa, a 
CEPLAC enquadra-se nestes contornos, no que se refere à flexibilidade. Sob este aspecto vale consi
derar que os elementos levantados por Dias como entraves reais ao pleno exerdcio das atividades 
descentraliza(jas dos órgãos autônomos não são integralmente constatados na CEPLAC. Tais elemen
tos dizem respeito às peias burocráticas existentes no sistema de pessoal civil e de administração fi
nanceira. 12 Analisando este problema no âmbito das empresas públicas, um Relatório da Organiza
ção das Nações Unidas chama a atenção para o fato de que: "Se a lei prescrever que os métodos or
çamentários e contábeis da empresa devem ser os mesmos adotados nos departamentos do governo 

10 É o seguinte o teor do Artigo 172, do Decreto-Lei nP 200: ·~rt. 172 - O poder Executivo asseguraráautonomlll 
administrativa e financeira, no grau conveniente, aos serviços, institutos e estabelecimentos, incumbidos da super
visão ou execução de atividades de pesquisa ou ensino, de caráter industrial, e de outras que, por sua natureza es
pecial, exijam tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos de Administração Direta, observada, em qualquer 
caso, a supervisão ministerial': "Parágrafo Único. Os órgãos a que se refere este artigo terão a denominação gené
rica de Órgãos Autônomos ". 

11 Ver José Maria A.M. Dias, "Estudo sobre órgãos autônomos", Revista de Administração Pública, Vol. 9, número 
3 (jul./set. 1975), pp. 47-67. 

121bid., pp. 58-63. 



• • t 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t 
t 
t 
t 

• t 

• • • t 
t 
t 

• t 

• • t 
t 

• t 
t 

• • • • 
~ 

58 

[administração direta] ou que deva o seu quadro de pessoal estar sujeito às normas vigentes no servi
público, é improvável que até a melhor das administrações consiga bons resultados".13 

Embora o texto acima refira-se especificamente a empresas públicas, as afirmações são perti
nentes à CEPLAC. Há que se observar, no particular, que embora o órgão do cacau seja da adminis
tração direta possui caracteristicas de autonomia administrativa e financeira que o diferenciam do 
serviço público tradicional. Este, no dizer de Rosa Nogueira, por seu mau funcionamento decorrente 
da existência de procedimentos rigidos e anacrônicos - entre eles controles excessivos e inoperan
tes, politica salarial irreal - acabaram por dar lugar à criação de empresas públicas, com autonomia 
técnica, financeira e administrativa. 14 

Na CEPLAC, seus procedimentos de pessoal não estão amarrados por exemplo às prescrições 
Daspianas. Todo seu pessoal é por ela diretamente contratado na forma da Consolidação das Leis de 
Trabalho, em planos de cargos e estruturas adequadas à sua realidade. Isto, longe de se constituir 
numa irregularidade, ao contrário tem lhe permitido maior flexibilidade do que certamente teria pe
lo sistema a que estão sujeitos os demais organismos da administração direta. A abrangência e gene
ralidade de tais normas em muitos casos se constitui em obstáculo a um trabalho que requer meca
nismos de ação mais ágeis, como é o caso da pesquisa e da assistência técnica à agricul tura_ A própria 
criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, representou uma forma de 
escapar às dificuldades proporcionada aos órgãos cuja estruturação se vincula aos esquemas do servi
ço público tradicional. 15 

E:ntretanto, como já ficou registrado, a CEPLAC somente ganhou esta configuração de órgão 
autônomo a partir de 1974, quando foi transferida do Ministério da Fazenda para o da Agricultura. 
Até aquele ano a organização sobreviveu enredada num emaranhado de decretos que lhe davam um 
frágil respaldo juridico. Isto porque ao principal dispositivo legal que criou a CEPLAC em 1957 fo
ram sendo agregados outros tantos que na soma de todos não retratavam a realidade da organização, 
dezessete anos depois. Assim, o Decreto que transferiu a CEPLAC para o Ministério da Agricultura 
veio pôr as coisas nos seus lugares. Antes disso, em 1968, um grupo de trabalho foi criado pelo Mi
nistério da Fazenda para estudar e propor encaminhamento de solução para a regularização i:lstitu
cional da CEPLAC. O relatório apresentado incluia projeto de Decreto-Lei definindo a politica na
cional do cacau, estabelecendo o órgão de coordenação da referida política e institucionalizando 
(no sentido juridico do termo) o Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira. 
Segundo a forma proposta, o órgão do cacau seria institucionalizado sob a forma de autarquia fe
deral, dotado de personalidade juridica, patrimônio e recursOs próprios, bem corno autonomia ild
rninistrativa e financeira. 16 

13 ONU, Report of The United Nations Seminar on Organization and Administration of Public Enterprises, Doc. 
ST/TAO/M/35, (New York, 1967), p. 9. 

14 Ver Rosa Maria Esteves Nogueira, "Empresa Pública no Brasil - a Embrapa ", Revista de Administração Pública, 
Vai. 12, número 3 (jul./set. 1978), p. 56_ 

I5 Ibid_, pp. 59-60. 

16 Este grupo de trabalho foi criado pelo Ministro dIl Fazendll, Antonio Delfim Netto, em despacho de 20-9-68, e foi 
integrado pelas seguintes pessoas: Carlos Brandão, representante da CEPLAC e coordenador dos trabalhos; Car/o; 
Henrique Bade, representante do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral; Jm:é Maria Nogueira, represen
tante do Ministério da Fazendll,' Carlos Pereira Filho, representante do Ministério dIl Indústria e do Comércio: 
Eimar de Andrade Avillez, representante do Banco Central do Brasil; Hélio Nicolau Martins, representante da Car
teira do Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. CEPLAC, CACAU - Relatório do Grupo de Trabalho criado 
pelo Ministro da Fazenda, 20-2-69. 
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As sugestões contidas no relatório do mencionado Grupo de Trabalho acabaram não sendo 
acatadas, uma vez que, segundo Vieira, o Governo preferiu 

"[ ... ] aguardar maiores resultados do trabalho desenvolvido, considerando, inclusive, que 
a sua condição de plena autonomia administrativa e financeira lhe concedia a agilidade ne
cessária ao avanço que se desejava realizar na recuperação da lavoura, o que talvez não fos
se preservado com a sua institucionalização, podendo o exemplo da CEPLAC vir a funcio
nar como futuro modelo para a agricultura".17 

No particular, Getúlio Carvalho argumenta que o Governo de qualquer n(vel, seja municipal, 
estadual ou federal, ao criar um ór~ão público vê-se na obrigação de definir seus status legal e as re
lações que o mesmo deve manter com as autoridades dos PGderes Executivo e Legislativo. Mas res
salta que 

"Se uma lei bem feita pode ser de pouca valia para uma Administração rned(ocre e inca
paz de resistir às pressões pol (ticas de autoridades superiores, um estatuto pobremente 
elaborado pode ter conseqüências paralizantes. ~ conveniente frizar, mais uma vez se ne
cessário, que boa legislação não é suficiente para assegurar ao Governo o m(nimo de con
trole e coordenação e às empresas públicas a necessária flexibilidade para atingir seus obje
tivos. A atitude dos diretores e conselheiros (ou outras autoridades responsdveis por essas 
últimas) poderá ser bem mais importante' que dispositivos formais, rnuitas vezes violddos 
com pouca ou nenhuma cerimônia. Da mesma torma que inexistem truques administrati
vos capazes de resolver problemas de ordem pol(tico-institucional, assim também não há 
estratagemas jur(dicos que substituam com sucesso o espirito inovador de uma adminis
tração competente" .18 

Diante do exposto, claro está na afirmativa do autor de que há casos em que, nas organizações, 
uma boa liderança é mais importante do que seus dispositivos legais. Ter ia sido esse o caso da 
CEPLAC? A resposta talvez possa ser inferida quando for analisada a liderança da organização, ern 
um dos tópicos a seguir. 

4.1.2 Os Recursos 

I No modelo conceitual seguido para o desenvolvimento da pesquisa, os recursos são definidos 
como os elementos f(sicos, humanos, financeiros e tecnOlógicos disponiveis à organização. Tratd-se 
de importante categoria, porquünlo sua disponibilidade ou não vai alGwr todas as demais variáveis, 

: notadamente a liderança, a doutr ina e os programas. Assli n, a decisão inicial sobre objl:lt ivos, progrü
mas e produtos resultéJntes da cristalização dos valores inluurantes da doutrina, reveste-se de aspeCto 
por demais cri'tico, uma vez que vai determinar que espuLie de recur:dS humanos, instalações, equi· 
pamentos e montante financeiro, entre outros, a organizüçfío precisará contar. No particular, compe
te à liderança comportar-se com grande habilidade para mobilizar reCllfSOS, identificando fontes e 
garantindo seu fluxo regular de suprimento. Tais fontes de recursos tarnbérn afetarão a interdepen
dência entre a organiza~;ão e outros organismos. 

Os recursos são insumos (inputs) da organização, cujo processamento deve resultar em produ
tos (outputs) valorizados pela clientela e a sociedade de modo geral. Por sua vez, prOdUZir bens e ser
viços considerados úteis possibilita à organização ganhar o apoio do meio-ambiente, permitindo
lhe, por conseqüência, relrlvindicar, mobilizar e ter sistemático acesso a recursos adicionais. E nes:.;e 
caso, habil ita-se a melhorar e expandir continuamente seus serviços para o futuro. Duas são as cate
gorias de recursos com que pode contar a organização De um lado, recurSOs tang(veis, entE:nc.Jendo-

17 José Haroldo Castro Vieira, op. cit., p. 81. 

18 Getúlio Can'alho, "A Empresa Pública: Uma análise Admillistrutú'a ", Revista de Administração Municipal, núme
ro 116 (jan/fev. 1')73), pp. 10-11. 
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se como talos recursos humanos, financeiros e fl'sicos (instalações e equipamenlOs); de Outl o o que 
se pode chamar de recursos intangíveis, compreendendo o apoio social, a autoridade legal e politica 
da organização, bem como a tecnologia e a informação que funciona no processo de retroalimen
tação. 19 

Duas são as variáveis destacadas como importantes por Esman e Blaise em seu modelo de de 
senvolvimento institucional: disponibilidade de insumos ffsicos (inputs), humanos e tecnológicos, 
que podem ser obtidos e utilizados para o funcionamento e implementação dos programas; e as fon
tes alternativas das quais se pode obter, atrair ou ter acesso a insumos (inputs) necessários ou indis
pensáveis à organizaçã0 20 

Relativamente aos recursos Hsicos da CEPLAC, registra-se que sua sede regional está encravada 
em uma área de 761 hectares, no municipio de Ilhéus, distante seis quilômetros da cidade de Itabu· 
na. Sua localização, á margem do quilômetro vinte e dois da rodovia que liga as duas maiores e mais 
importantes cidades do sul da Bahia, a situa em privilegiada posição na área produtora de cacau des
se Estado. AI i estão reunidos todos os pl incipais serviços do órgão federal do cacau. São quatro con
juntos de edifícios onde funcionam sua administração, um centro de manutenção e redistribuição de 
materiais, a diretoria do Departamento de Extensão, o Centro de Pesquisas do Cacau, com seus labo
ratórios e setores de experimentação, uma biblioteca, com aproximadamente 12.000 livros, 3.000 
titulos de periódicos e 9.000 folhetos, um centro de processamento de dados, um auditório, um res
taurante e uma pousada. Vinculadas ao CEPEC estão ainda dez estações experimentais, que têm ati
vidade complementar ao órgão central de pesquisa, distribuida por diversos pontos da zona produ
tora. Da mesma forma estão espalhados os cinqüenta e três escritórios locais do Departamento ele 
Extensão rural, postos avançados no atendimento direto ao cacauicultor. 

O órgão de administração geral da CEPLAC funciona em Brasilia, em edjtlcio próprio. AI (tra
balham oitenta tuncionários, en tre administradores, ecolllJrnistas, esti:lt ísticos, engenheiros-agrôno
mos - assessores e assistellles do Secretário-Geral da organização - além de pessoal de apoio. 

Cerca de 3.500 pessoas compõem o contigente humano que integra o efetivo total de pessoal 
da organização estudada, incluindo os oOlpantes de cargos de direção administrativa, atividades técni
cas e técnico-auxiliares, serviços supletllentares às atividades técnicas, auxiliares da administração 
e trabalhadores fllrais. A rnaior parte deste efetivo está anrupada na área produtora da Bahia. Do to
tal deste contigen te 532 são profissionais de ni'vel super lor e cerCél de LltJO de nr'vel médio. A exten
selo rural dispõe de uma centena de exwnsionistas lie rüvfJl sup~rior e Lillas centenas de técnicos de 
ni'vel rnéelin para assistir J cacau icul tura. O Centro de P8tiq\lisa do Cacau conta corn 116 técnicos de ni
vul superior, Ul)S qlwis qllélrüllla e CillcO possl.Iwn espocltllizüçãü a Ilt'vol de rnostrwlo e quatorze a 
n(val de doutorado, muitos dos quais obiiveram seus t(\ljlo!:i 0fT1 cursos cllja pw ticipaç:uo toi illteguJi 
mente financiada pela CEPLAC, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 1979 o órQilo mantém vinte 
e três técnicos cursando pós·graduaçãu, sendo dezenove em mestrado e quatro a nr'vel de douto· 
rado.21 

De modo geral, os estudiosos concordam que um dos fatores mais importantes para a eficácia 
de qualquer organização é a disponibilidade de um quadro de recursos tlumanos rf:liJlmente capaz. 
Armando Samper, por exemplo, adverte que essa capacidade deve ser encontrada em todos os n(
veis, com especial ênfase no pessoal técnico. Este deve não somente ter conhecimentos adequados 
mas saber usá-los de conformidade com as necessidades da sua organização, com entusiasmo, inte-

I <) Sobre o assunto ver Milton J. Esman, /mtitlltioll BlIilding as a Cuide to Action ", in Proceedings 01' the Confereoce 
00 Institution Building and Technical Assistance, 1969, op. cit., pp. 15-16. 

]0 Milton 1. Esman e liam C. B/aise, 1966 op. cit., pp. 11-]]. 

] 1 Informação da Dil'í:ião de Pessoal da CEPLA C. 
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resse e lealdade. O mesmo deve ocorrer com os demais. Todos são imporldntes: um bÜllI laboldloris
ta; um bom trabalhador de campo; o pessoal de manutenção e todo o pe~isoal admillistrativo. E arre
mata: se falha o pessoal administrativo, falha toda a organização. Porém não deve acontecei que os 
técnicos se tornem especialistas em administração e não deixem os administradores administrar.22 

Esman, por sua vez, ressalta que os recursos humanos devem estélr em constante desenvolvi
mento, a fim de que possam melhor contribuil- para a produção de bens úteis. Da{ porque, desenvol
vimento de pessoal é uma função continua do dirigente institucional, urna vez que nunca há no mer
cado de trabalho pessoal treinado, com conhecimento e comprometimento programático requeridos 
para o efetivo desempenho de Lima organização inovadora. Além do mais, o desenvolvimentO de pes
soal com habilidade própr:J às conveniências da organização quase sernpre requer investirnentos de 
longo prazo.23 

Nas organizações de pesquisa este é um problema crucial. Para Alvim, no Brasil, como de resto 
nos pa(ses em desenvolvimento, a carência de pesquisadores é ainda mélis acentuada, de vez que as , 
deficiências do sistema de ensino não têm permitido inocular nos estudantes um interesse maior 
para o trabalho de pesquisa e de criação. Tem-se tentado minimizar este problema com o treinamen
to a n(vel de pós-graduação. Todavia, nem sempre este tipo de curso tlanstorma o profissional em 
um pesquisador. Isso élcaba dificultando a difusão de uma ambiência cientt'fica mais generalizada, fa
to com o qual convive todas as organild\"ões de pesquisas do Brasil, inclusive a CEPLAC.24 

Estudando a cultura cientt'fica brasileira, Fernando Azevedo analisou a questão, ressaltando 
que não faltou quem, de forma superficial, procurasse atribuir a predominância !lO Brasil do "espt'rl
to literário" sobre o "esplrito cientt'tico", devido a uma inaptidão natural, irremov(vel e liçjadé.l a fa
tores étnicos, e portanto biológicos, presentes na constituição do povo brasileiro, que o afastam elos 
estudos e pesquisas cient(ficos, da ciência pllla e da espeuJiação. Mas se assim fosse, diz o refelldo 
autor, tais fatores sei iam suscet(veis de nl()(tlllcaç50 a pé.lllli das trdnsrorll1dçÕt~S sociais. DéJl' porqlJe, 
etn soyuirla, umc!ui que a IUlltidtlO do prLiUl(~~oS() ciel1li'ficu (j li nosso dlrd:\O IH) dOIflj'nio dljSSe campo 
provêm ue féllole~ polt'tic;os, ecullôlllicos u (ldturé.lis. btu:, f;nures, sim, COlllllUllÍrall1 dl;cisivillllUl11U 
para criar uma atmosfera social em muito lk:,favurável à utlllHd cienli'fica U pélliJ irnpelir a atiVidade 
em outras direções. E aqui é bastante enfático: 

" 

"Mas, a verdade é que o gosto dos fatos, o espi'r ilo cr (tico e investi~Jadur e o entusiasrno 
pelo método experimental podiam desenvolvelst~ wt/e nós corno por toda a pdrttJ, e a 
causa principal desse desinteresse do h/asileilo pt!las ciêllciJs, l()n~le cJG residir nUllla inupti
dão llatlJléll, é alltes o tipo de ensinl) quase e"c:lusivêllnen1U literário, livresco e retórico 
que se ill1planl0u nu Eirasil, desde iI Colônia, ato os fins do Império. Utna culWra demasia
damente verbal, dUlnilsradamorr 18 afastada do concreto, (jell1d~liJdlHnente Cheia de retórica 
(J de poesia, der.18siudillnlln te afastada das humildes realidades terrestres, sem contrapeso 
cient/fíco "I .. , I 1 .. ·1 Pois tUI exolilrnollle essa iJ nos~;a clJltllrd .-. a cultura qlle se pudia f:S 
pera r de um sistemél de educação inleiralnente desaparelhado rJefaculdude~ de ciôllcias ou 
de institutos de ciênciu pUIél e de ditos estudos- pdrél a qual a arte ele escrever não era ar
te de pensar; em que a literatllru e a ciência, 10flUe de obedecc~rern ao mesmo ritmo, dosa
certatéllll através du rnnis de três sóculos, e qlle se caracter iZJ pekJ profundo divórcio, S8-

não antagonismo, estéJbelecido elltre dois rdmos qlJe são di:!stilléJdos él fur utlcar-se ITlUtlJi)
mente, num plano geral e sistemático de educél\;~;(j" .25 

-- ArmaI/do Samper, Desarmllo Institucional y DesarroUo Agrícola (San José: IlCA, 1969), Tomo I, Série Planes-

miento nP ó, pp. 480-4tl 1. Ver também intere.\salltes considerações pertinentes ti questão da indicação ele penoal 

para dirigir compartimentus de uma organização de pesquisa em Pltilip Selzinick, op. cit., p. 95. 

:!3MiltonJ. t.'SI/UJ/l, 11.)69,017. cil., p.15. 

:!-I C'omidera{'ni'\ tdtl1~ por F~II/I() de 7ilrsn A l;·/IIl. Diretor Cie/l nj[(';! ela Ct.PL1 C. em cn trelJista , realizada em llhéw· 
nu., elll 1../--1-7'-). 

:!5 Fernulldo ele A zel'cdo, "/I Culruru Cienlljica ". in A Cultura BH1~ih:ira, (Brasi/Iil: U/lil'c!rsülilJe ele Brasaiu, 1 YóJ J, 
p. J93. (Grifos /lOsms). 



• • • • • • • • • • • • .. 
• • • • • • • • • • • • • t 
t 

• • • • • • • • • • t 

• t 

• • 
~ 

• • , 
t 
la 

62 

As colocações acima acabam conduzindo as outras considerações. No Brasil, o Plano Nacional 
de Pós-Graduação constitui-se no instrumento através do qual se procura criar ou enriquecer uma 
cultura cientlfica no pais. O referido Plano evidencia que dos candidatos que ingressam em cursos 
de mestrado e doutorado no Brasil, cerca de 75% não chegam sequer a obter os créditos correspon
dentes. No mestrado, apenas quinze por cento, elll média, escrevem as monografias indispensáveis 
à obtenção do titulo. Segundo o referido documento oficial, os fatores que contribuem para esta 
situação são a baixa proporção de alunos bolsistas em regime de tempo integral - cerca de quaren
ta por cento - e uma elevada evasão ligada às necessidades do mercado de trabalho.26 Entretanto, 
cabe perguntar se o fato dos mestrandos não escreverem suas monografias seria resultante do ensi
no demasiadamente verbalizado a que se referiu Fernando de Azevedo? Provavelmente, sim. 

Na CEPLAC constatou-se que alguns cuidados foram tomados com o objetivo de minimizar as 
dificuldades para a formação de pesquisadores. Com a estruturação do CEPEC, o programa de de
senvolvimento de recursos humanos foi montado de forma a que os técnicos escolhidos para cursos 
de pós-graduação a nlvel de mestrado ou doutorado fossem colocados inicialmente a trabalhar du
rante algum tempo com especialistas conliatados pela CEPLAC ou para ela trazidos por força de 
convênios, notadamente com o Instituto Interamericano de Ciências Agrlcolas -- IICA. De modo 
que somente após adquirir uma certa experiência de pesquisa, com definições melhor estabelecidas, 
o profissional era então mandado ao curso de especialização a nlvel de mestrado ou doutorado. Evi
tou-se a massificação do treinamento a partir de recém-formados, sem experiência, uma vez que es
sas condições freqüentemente contribuem para o pouco êxito da especialização de pessoal em cursos 
a n(veis de MS e Ph.D.27 Além dessas preocupações, verificou-se que a CEPLAC evitou e iuntinua 
evitando a contratação de técnicos recém-formados para área de pesquisa. Estes, normalmente, têm 
de trabalhar pelo menos um ano na extensão rural, conhecendo os problemas do agricultor e a reali
dade regional antes de ser destinado à pesquisa. 

Apesar das dificuldades já assinaladas, a CEPLAC dispõe, na atualidade, de pesquisadores de 
alto nlvel. Muitos formados dentro da própria organização, outros contratados diretamente no mer
cado de trabalho ou trazidos através de convênios com o IICA e Conselho Britânico. O CEPEC obe
dece presentemente à execução de um programa trienal de treinamento de pessoal, com o qual pre
tende aumentar o número de especialistas entre seus técnicos. Além dos titulados com pós-gradua
ção/ a organização possui profissionais que, pelos diversos e freqüentes cursos de reciciagem a que 
foram submetidos, se consti tuem em técnicos de elevado conhecimento e experiência, com funções 
de coordenadores de projetos, devido à sua comprovada capacidade, equivalente a pessoas possuldo
rüs do gralA de PI1.D.28 

Não são ITlBIHlres, por sua Vfll, os problemas do f8ClHSOS tlllrnanos pi.lrí:l tl aeJminir:;traç.õ'o dus ór· 
gãos pLJblicos brasileiros e do~ par'ses em desenvolvimelllo de modo gurdl.Sotlre u assunto, Kleber 
Nascimento adverte que o IlIundo da percepção é o que deterrnina o cornportí'll1lünto. Em outras 

26 Brasil, Ministério da Educação e Cultura, Conselho Nacional de Pós-Graduação, Plano Nacional de Pós-Graduação 
(Brasl'lia: Departamento de Documentarão e Divulgação, 1975), p. 13. 

l7 O Diretor do C.t'PEC, Luiz Ferreira da Silva, enfatiza que para minimizar as distorções no processo de desenvol-
l'imento de recursos humanos para área de pesquisa foi muito importante e tillamente favorável a orief/tação de 

Paulo Alvim. Este cientista veio para a CEPLA C guindadu de uma organização illlerfUlCiorwl, houvera sido profes.wr 
e acumulava grande vivência no setor de pesquisa, inclusive em instituições estrangeiras. Rei'elações de Luiz Ferreira 
da Silva, Diretor do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), em entrevisla realizada na Sede Regional da CEPLAC: 
em 5-6- 79. Registre-se, ainda, que Fernando de Azevedo, dando um "balanço no progresso da ciéncia" fiO Brasil, 
no per(odo compreendido elltre 1937-1954, relaciona os "nomes que surgiram como seus valores mais expressivos" 
/la cultura cientlfica brasileira. Entre eles está incluMo o dePauloAh'zTn na área de botânica. Ver Fernando 
de Azevedo, op. cit., p. 41fJ. 

}8 fnformações de Luiz ferreira da Sih'a, em entrevista, já citada. 
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palavras, concepções (critérios de valor, opções éticas, aspirações) geram percepções (imagens, "des
crições interiores") e essas determinam comportamento (ações) .29 Com isso o autor pretende mos
trar que a raiz e a causa central de inúmeras inadequações e desacertos relaciona-se a urna concepção 
destorcida e superada do que seja administrar. Ademais, agrava-se o problema com as distorções 
verificadas no próprio ensino da administração, onde as escolas quase sempre estão muito mais preo
cupadas em preparar especialistas em técnicas de como fazer do que em desenvolver administradores 
habilitados a decidir o que fazer. 

Assim, a orientação processualistica tem influenciado o ensino de administração no Brasil, con
tribuindo em muito para que os executivos brasileiros tenham a tendência a gastar seu tempo em 
despachar ao invés de decidir. Diz o autor que: 

"[ ... ] o ensino de administração no Brasil, [ ... ] se concentra nas técnicas administrativas e 
não nas ciências sociais, nas atividades adjetivas e não na administração das funções subs
tantivas de governo, como educação, saúde, etc. Dai porque o bacharel de Administração, 
embora capaz de falar sobre técnicas de classificação de cargos, de O &M, ou de simplifi
cação de rotinas, não pode assessorar um dirigente de alto nivel [ ... ]".30 

Em razão disso, entre outras coisas, o autor argumenta que é preciso modificar a exclusiva per
cepção do administrador público brasileiro do ritual resultante da chamada Administração Cientifi
ca. Ou seja, do como fazer certo as coisas para o fazer as coisas certas, repetindo-se um trocadilho 
de Peter Drucker. É considerar não somente a execução racional mas concentrar a problemática ad
ministrativa na decisão racional. 

Referindo-se à questão da escolha de dirigentes e o desenvolvimento da organização, e de certa 
forma efTI sintonia com o pensamento do autor acima citado, Selzinick adverte para outro aspecto: 

"Quando novos problemas surgem, os individuas cujo modo de pensar e reagir serviu bem 
á organização na fase inicial podem estar mal ajustados às novas torefas. CaracterIstica
mente, isso não é tanto um assunto de conhecimentos técnicos, mas antes de atitudes e 
hábitos. Estes últimos moldam uma perspectiva e uma orientação individual para o traba
lho, resultando um padrão distinto de ênfase e julgarnento. Quanto mais firmemente esta
belecido o padrão pessoal - uma condição que deve ser altamente desejável durante os pe
riodos criativos de desenvolvimento da organização- menos adaptável é o indivlduo".31 

O problema de recursos humanos e particularmente de administradores públicos no Brasil é tra
zido a este tópico apellas para sHrvir como pano de 11IIIdo pala o estudo quo aquI se tJe~;(:jl1v()lve. 

Na CEPLAC, como já foi visto. os pl irnHiros executivoS loram escolhidos entrefWlcionános do 
Banco do Brasil colocados íl serviço da or~Jimizaç§o. Com o pU::;5ar tlu telllpo lilis CtH(Jl)S foram sendo 
preenchidos por pessoal forrílado dentro da própria organiLação, guind"tdo ora do~; dtlpal tamentos 
técnicos ora dos quadros hienlrquicarnen1e itlferiores do própl ia órgão. 

29 Ver Kleber Tatinge Nascimento, ''Implicações do moderno cOf/ceito de Administração para a formulação de uma 
reforma administrativa ", Revista de Administração Pública, Vol. 6, número 1, (ian./mar. 1972), pp. 5-31. Do mes
mo autor, "A revolução cOllceptual da administração: implicações para a formulação dos papéis e funções essen
ciais de um executivo li, op. cito 

30 Kleber Tatinge Nascimento, "implicações do moderno conceito de administração para a formulação de uma estra
tégia de refonna administrativa ", op. cit., p. 14. Sobre a questão do e1l!iino da administração dirigida para a forma
ção de amini!itradores para um processo de desenvolvimento ver Saul M KtJtz, "A educação de administradores 
para o desenvoMmento: caráter, forma, conteúdo e curr{culo ", Revista de Administração Pública, Vol. 3, número 
1 (jan./jun. 1969), pp. 27-54. Paulo Roberto Motta, "Administração para o desenvoMmento: a disciplina em bus
ca da relevância ", op. cito Alberto Guerreiro Ramos, "A nova ignoráncia e o futuro da administração pública na 
América Latina ", op. cito 

311'" ·1' SI· . k . (I"") rlllp e ZUllC ,op. Clt., p. /_. 
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Ao que se constatou, esse pessoal tem recebido treinamento através de cursos de pequena dura
ção, promovidos pelo setor especializado da própria organização, com professores convidados de di
versas escolas brasileiras. O que se observa, no particular, é que o órgão do cacau dispõe também na 
sua administração de técnicos e profissionais capacitados à execução das funções que lhe são afetas, 
com larga vivência com a realidade e ambiência com que opera a CEPLAC. Todavia, nem porisso se 
deve dispensar na organização um agressivo programa de preparação e desenvolvimento de recursos 
humanos, notadamente de executivos. 

É I (cito advertir relativamente ao problema que, nos anos mais recentes, esta questão assume 
contornos cada vez mais n(tidos, considerando-se que a abertura de novas frentes de trabalho provo
ca e continuará provocando a necessidade crescente de administradores capazes, principalmente em 
função da rotatividade de pessoal nesse n(vel que o fenômeno fatalmente acarreta. Ademais, parale
lamente ao crescimento da organização, observa-se em anos mais recentes que o próprio desligamen
to dos funcionários do Banco do Brasil outrora ocupantes de alguns cargos de administração tem 
gerado a necessidade de aproveitar-se novas pessoas em tais cargos, advindo daI' uma mobilidade 
maior nessa área. Dal' porque, a necessidade de habilitar novos administradores será cada vez mais 
sentida. Este é um problema que deve ser objeto de preocupação e cuidado para que a organização 
não seja tomada de surpresa para o preenchimento de necessidades para as quais ela deixou de se 
preparar convenientemente, que é o desenvolvimento de recursos humanos. 

A principal e decisiva fonte de recursos financeiros da CEPLAC é o próprio cacau. Os progra
mas da organização são financiados através de uma taxa de contribuição cambial de dez por cento 
sobre o valor das exportações daquele produto agr(cola. 

Quando foi criada, em 1957, a CEPLAC recebeu do Governo Federal o valor de um milhão de 
cruzeiros, a preços daquele ano. Estes recursos provinham do Fundo para Modernização e Recupera
ção da Agricultura Nacional, constitu(do de sobretaxas de carnbio aplicadas às mercadorias de expor
tação, entre os quais o cacau. Referidas sobretaxas, por sua vez, cor respondem às receitas outidas 
pelo Governo com a negociação das cambiais de exportação, que ficaram conhecidas na década de 
cinqüenta como Confisco Cambial. Os recursos destinados à CEPLAC deram origem ao Fundo para 
Recuperação Econômico·Rural da Lavoura Cacaueira. 

A CEPLAC deveria realizar empréstimos aos lavradores de cacau a juros de oito por cento, pa
gar dois por cento de juros ao Banco do Brasil, utilizando-se do diferencial de seis por cento para as 
despesas com sua manutenção. Assim procedendo, o órgão do cacau chegou ao ano de 1963 cotn o 
capital recebido equivalendo a doze e meio por cento do seu valor inicial, haja vista a desvalorização 
inflacionária e a imobilização feita em estações experimentais do Instituto de Cacuu da Bahia tl do 
Ministério da Agricultura, anue outros. 32 

A partir da identificada necessidade da própria CEPL.AC assumir todo o programa da cacauil
cultura, urna série de gestões foram empreendidas pela administração do órgão no sentido de obter 
o suporte financeiro para o financiamento de seus programas. Em função disso, a instrução 204 da 
então Superintendência da Moeda do Crédito criou o Fundo de Reserva de Defesa do Cacau. Poste
riormente urna série de documentos emitidos pela SUMOC e pelo próprio Governo Federal élcaba
ram por assegurar um sistemático fluxo de recursos para a organização, garantindo-lhe seu proces
so de crescimento e afirmação. Passava assim a CEPLAC a dispor de um fundo especifico de quinze 
por cento do valor da receita cambial do cacau exportado e cinco por cento sobre os derivados tam
bém exportados. Em 1972, essa contribu ição cambial - que ficou conhecida como taxa de reten
ção - foi reduzida e igualada em dez pOl" cento, qualquer que seja a forma sobre a qual o produto 
venha a ser exportado. 33 

32 Ver Procacau, p. 41 . 

33 Informações sobre como a CEPLAC garantiu recusas para executar seu progranUl estão contidas de maneira 5ubs
tancialmente esclarecedora e detalhada em CEPLAC, Relatório 1963-64, (Rio de Janeiro: 1965), pp. 57-64. Ver 
também a nota de pé-de-página n9 57 do terceiro capz'tulo desta mOllografUl. Ali estão indicados todos os docu
mentos oficiais rewtivos à garantia de recursos financeiros para o órgão do cacau. 
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Como registra o Procacau, os recursos propo(cionados à CEPLAC segu ndo o sistema da 
co n t r i b ui çã o cambial, embora protegidos dos efeitos negativos da in fiação, ,')stavarn naturalmente 
sUjeitos às flutuações resultantes das mudanças nos preços internacionais de Cé;,~au, alterações nas ta
xas de câmbio e às oscilações de produção causadas por diversos motivos (varações climáticas, ata
que de pragas e doenças, etc.). Ademais, o próprio trabalho da CEPLAC seria dm dos fatores atuan
tes sobre a produção, contribuindo na expansão da oferta brasileira de cacau, via ganhos de produti
vidade e redução de custos de produção. 34 

o Quadro I V apresenta a distribuição dos recursos financeiros arrecadaeJos e suas respectivas 
aplicações, no per(odo compreendido entre 1957 e 1978. Ali observa-se que, durante os vinte e um 
anos indicados, a contribuição cambial correspondeu a aproximadarnerlte setenta e oito por 
cento da receita obtida. O restante foi composto, entre outros, pelo retorno dos empréstimos ante
riormente concedidos, recebimento de juros, venda de sua produção de cacau, prestação de serviços 
diversos e de recursos recebidos por força de convênios para eX8cução de trabalho diversos. Para o 
orçamento de 1979 a citada contribuição é responsável por oitenta e cinco por cento da receita do 
órgão do cacau. Eis porque reside ai', sem dúvida, o principal fator de sobrevivência e élutonOrTii<J do 
órgão do cacau . 

No âmbito das empresas públicas os estudiosos não têm dúvida de que o mais elevado grau de 
autonomia destes organismos somente é obtido através da sua capacidade de autofinanciamento . 
Assim, quando uma empresa pública consegue obter resultados crescenternente satisfatórios, com 
capacidade de reinvestir seus lucros, vai se tornando crescentemente autônoma. O contrário ocorre, 
quando tais empresas estão sempre a depender de financiamento de órgão superior. A tento ao pro
blema diz um autor que: "Uma empresa que dependa constantemente de recursos transferidos do 
governo raramente se pode chamar de autônoma. A origem dos fundos da empresa assume, portan
to, um papel vital no que diz respeito ao desempenho dos diretores na tomada de decisões",35 

t I(cito concluir, por extensão, que um órgão do tipo da CEPLAC. considerando o mesmo en
foque, não é somente autônomo devido à definição do seu diploma legal. Sua autonomia recebe 
contornos mais n(tidos uma vez que sua principal receita não depende da transferênciél de recursos 
do Tesouro Nacional. Mas é unicamente condicionada pelas exportações do produto agr(cola objeto 
principal de sua atividade. O que significa dizer que, se é positiva sua atuação, proporcionando au
mento de produção e de produtividade, terá incentivadores retornos através do aUillento de sua pró· 
pria receita. 

r: neste ponto que as coisas se apresentam de manoira ai tamenw favorável, nlHYli.l perspectivil 
futura. A aplicação do PrlJt:,lcau resultará, até 1992, na elevélçtio da receita com a exportação de ca
cau para cerca de dois bilhões de dólares.36 NHss8 caso, a receita da CEPl AC com fJ ILixa correspon· 
derá a duzentos milhões de dólares. Com béJSO ni:.iso é licito afinnm qU(~ a or~JfH1ilé.ição pOdmá <.1rn
pliar seus programas e continuará sem problernds de recursos, mantendo·se dutônoma administrativa 
e financeiramente. 

34 Procacau, p. 42. 

35 Getúlio Carvalho, 1973, op. cit., p. 20. Sobre o assunto ~'er as considerações do mencionado autor na op. cit., ~p. 
20-24. Ver também Organizações das Nações Unidas, Medidas para Mejorar el Rendímiento de la Empresa Públtca 
en los Países em Desarrollo, (Doc. S. 73. Il. fi. 2., 1974), pp. 67-69. 

36 A receita estimada pelo Procacau é de cerca de 11m bilhão de dólilres. Todavia, comiderando-se que os cálculos fo
ram feitos com base em valores anteriores a 1976, é Ucito reco/lsiderar tal receita. Obsenando-se o quadro I, po
de-se verificar que a receita brasileira com exportações de CLlCa!l saltou US $ 317 milMes de dó/ares em 1975 para 
US $ 833 milhõ(1~' em /Y 78, números benl próximos de um milluio de dóhlres. A,leUliJis, Os preços da arroba de ca
cau (quinze quilos) apresentaram LI média de Cr$ 120,00 em 1 Y 75, comportando-se da seguime forma, nos anos 
seguintes: 1976, Cr$234,:!6; 1977, Cr$ 649,3B; 1978, Cr$ 666,93; e IIOS quatro primeiros meses de 1979, Cr$ 

806,40. 
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QUADRO IV 
CEPLA( 

RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS k fl'UCADOS 
1957/1978 

RECU"80' 

AllRECJWAçAD 

RECURSOS RECEBIDOS 

FUNDOS DOS AGIOS 

COTA DE CONTRIBUIÇAo CAMaIA!. 

1962 .........•...•••.••••• : .••••••.• Cr$ 

1963 ................................ Cr$ 

1964 ... ........ , ..•........... Cr$ 

1965 .••.•.• ' ..... ' .••• , ..••...••• , .. Cr$ 

1966 ............................... ,Cr$ 

1967 ....................•........... Cc$ 

1968 .•.•.•••.....•••..•..•••.•••.•.. Cr$ 

1969 ..............•................. Cr$ 

1970 ..••••...••...••••••••.••••...•. Cr$ 

1971 .................. " ............ Cr' 

1972 .. " .•...... , .....••........•... Cr$ 

1973 ...............•................ Cr$ 

1.706.000,00 

1.269.000,00 

6.665.000,00 

5.950.000,00 

18.103.6]5,00 

20.035.000,00 

29.621.000,00 

60.618.000,00 

58.825.741,0) 

S9. 322.599.84 

51.890.000,00 

60.125.000,00 

1974 ................................ Cr. 152.939.000,00 

1975 ................................ Cr$ 225.440.000,00 

1976 ................................ Cr$ 305.300.000,00 

1977 ................................ Cr$ 496.480.000,00 

1978 .. ' ..............•.•..•..•...... Cr$ 

OUTRAS TRANSfERtNCIAS CORRENTES 

OPERAÇOES DE CREDITO 

PARA L:ONSTITüIÇAO DO FUSEC 

OUTRAS RECEl TAS DI:: CAPITAL 

ACUHULAOO 

ATt 
11.12.77 

1.556.329.982,87 

20.080.67~,046 

44.710.437,57 

98.100.000,00 

J«)VlMENTG 

DE 

JAM Ao DEZ/7a 

N.:UKULAOO 

AT! 

29.12.78 

% 

1.000.000,00 0,01 

1.259.700.000,00 1 2.816.029.9tL2.S7 

5.050.807,05 I' 2S.1H.48~,51 

n,70 

0.69 

1.21 
98.100.0UO,00 2.71 

_I H.-/10.4l7.S7 

234.039,~0 ,234.039,')0 0.01 

T O T A L 

RECURSOS PRODUZIDOS 

RECEITA PATRI~IAL 

RECEITA INDUSTRIAL 

RECEITA DIVERSAS 

--------------~-----------.-- 62.37 

____ ~~5.:.::.~, ~"__ ~~~~:.:'~~5 -i' . ....::.':'.~O~~~2~~ 

76.848.645,73 9.ajS.382,5~ IHi.684.028,25 2,39 

T O T " L -- -----------_._----------
Rf;CURSOS APLICADOS E RESS~CIDOS 

AL I ENAçAO DE BENS 

REVENDA DL MATERIAIS AGRICOLAS 

AMORT I ZAçAo DE EH.PRE!STIMOS 

12.027.5S:':.d9 1 1.2'/5,00 I 32.02:6.827,89 0,88 

---~~~~~-~~-t----~~~.:~~~~--t--~~:~.~~.~.~8-.'!] 2,87 

2.9J3.S15,46 1.184.659,71 II 4.118535.23 0,12 

104.318.703,00 &9.574.512.19 lJ3.9ü3 . ..!l5.79 ",80 

TO T A L 

170.083. 94 ~ '~"--11 ---~~. 502~'::_t ___ !!~~-=:·-'~·~2. 6,14 

206 )71 253,62 31.855.756,3]: :n8.221.00'J 951 6.57 
- -- ------- - -- --- --- -- r-- -- --- -- --t----

JlJ.(;J3 e32,08 102.&14.928.89 416.248.7&U,97 1l,49 
--~----------------------------- .. ---------- --------.--t-- ---- -- ---

T01'AL DOS RECURSOS ARRECÀDADOS 
------- ---- -------------_._----

APLICAÇlo 

lNVERSOES fiNANCEIRAS 

COtlST 1 TU H':.l.U .·UNDaS ROTATIVOS 

CUUCEssAü UL UO\PFt.lSTIMOS 

AUUISIÇ~u Dl:. MATEfHAL PAAA REVENDA 

fINAN':-lAl'U,;Nr~j DE vt;!CULOS 

OUTRA~ lNV1:.RSOES flhA.HCElRAS 

I ttVEST I MEN'I'OS 

SENS MOVEIS 

SENS lMOVEIS 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECotiOMICO 

Pf.,SQUISA t LOUCAÇAO 

H.RT.CúU~'l'.AtJM.c.M'l'rAL EHPR. INtJ. AGRtC.-I1'AtSA-

INfRA EsTfW'l'UkA, BAsleA 

E.:DUCAÇJ..O 

ELETRlf'ICAÇ,l.O RUftAL 

lSTRADAS E PONTES 

SAem; f'OSLICA 

Sh:.E.A1'U:NTO BAsICO 

PORTO [;0 MAUiADO 

n:LECOMUNICAÇAo 

DIVERSOS 

ASSOCIATIVISMO 

CooPERAT IVIS*l 

SINDICALISMO 

AMORTIZAÇÃO E OPERAÇAo DE CRtDITO 

ASSISTE:NCIA TfcNIC", E St:RVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

RECURSOS DEVOl.VlDOS 

COMPLEMEN'fAçAü PREÇOS DE CACAU 

TO T A L 

RECURSOS A APLICAR 

DISPONtVEL 

REAL I ZAVEL 

SUB-TOTAL 

EXIGIVEL 

TO T A L 

TOTAL OOS RECURSOS APLICADOS 

2.204.172.909.38 I 1.419.91~.238,91 3.62-LOU8.HI1,H 00.00 ---'------- í ---- ------
33.429.120,')2 ~4.599.3õtl,4ij 58.Clt1.4U.CO 1,60 

~55,82).629," 

155.925.9"'.34 

3).837.148, H 

6"053.2",4' 
99.679.01'1,56 

8.472.880,96 

317.712.7bb.99 

23.850.000.00 

21.S0a.Ooo.oo 

85.281. 9tn, 00 

Jl.419.!d7,S2 

16.739,lf,J,OO 

7.000.000,00 

l.úOO.000,OO 

5.510.523,64 

17.922.aO!.l,90 

9.250.6SB,94 

39.463.9:"6,65 

882.710.440,91 

4.893.694,00 

2.175.416.754,16 

65.096.804,59 

3.785.7ú2,03 

68.882.506,62 

40.186.151. 40 

28.696.1~5,22 

2.204.172.909,31 

171. %8 .9 •• , 25 

24 .1j6 J. 479. '118 

1.680.499,OO 

2S~. tl2 3. 82'J. 'J4 

)~9.89o&.':H.tJ,S~ 

58.4,)0.028,12 

1.f>eO.4:J~,OO 

Q·/.S9S,917,ll 

7,OEi 

9,10 

1, tiol • 

0,01 

2,69 13.S4i!.6!10 , 64 

l,8 ,l6t1, 56ft / 83 i!:oS,Q4"'.588,H ., 1] 

a.'Pl.8dú.96I o::u 
U3.094.H2,H 

115,01.10,00 

IiOO.àU1.10~.7) .L6.S8 

ll~,OQO,OO I O,Ol 

22.500000,00 

41.600.000,00 

"O.OOO.OOQ.üo 

61,OOO.OOú,Oú 

10.l50.000,OO I 

I 

1.100.U00,00 ,I 

".300.0JO,00 

5.246.440 / 92 

U;.J!I,I),OOU,úO 

6J.100.OOC.,OO 

1~~.2Bl."'8JIOC 

94.419.517.52 

2tl.9d'J.163.00 

7.00u.OOO,OO 

2.100.000.00 

7. 5tO. 523,& .. 

33.H2.bOC,72 

13. 550 .68ts, 9" 

44.710.3"'7.57 

1:::::::::::: II 

510.286.445,29 1."52.9';8,1186,26 

4-:.· --.::~~~~ 
~~417.1~a4,.,s _J_~~3H,ll 

- 187.394.485.00 

= J 19:~~~:~~~~::: 
165.756.699,80 

, ,28 

1,14 

l,H 

2,62 

0,74 

0,19 

0.06 

0,21 

0,92 

0,17 

I,H 

.. O ,09 

0,14 

H,H 

5,11 

0,27 

5,44 

.,5& 

31.273. 809 ,·-:-1-8-r-0-, .-,-

3.624.088.148,29 00,00 
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t verdade que se pode contra-argumentar, por outro lado, que uma receita de duzentos milhões 
de dólares poderá desencadear en tre os cacau icu I tores o desejo de ver I eduz ida a conlr ibu ição em tavor 
da CEPLAC, com base no racioc(nio de que um menor volurne de recursos Itl8 permitirá realizar seus 
programas para o cacau e possibilitará a elevação da renda dos produtores, 

Todavia, embora tal atitude possa ser considerada como racional se observado apenas o lado do 
cacauicultor, não se pode dizer o mesmo se analisada a questão no seu todo, isto é, observando a 
área produtora de forma globai, Isto porque se a redução da contribuição vai aumentar a receita dos 
produtores de cacau - particularmente os grandes - favorecerá à maior concentração de renda 
regional, já reconhecidamente concentrada, 

Sob esta ótica, mais importante do que reduzir a conLribuição cambial é rnantê-Ia e exigir da 
CEPLAC d ampliação de seus programas e respectivo alcance, Isto porque a reduçiio ou desapareci
mento da cota de contribuição não significa dizer que fica automaticamente assegurado o fluxo to
tal dos recursos com a exportação de cacau para os cacauicultores. Ou seja, ninguém pode garantir 
que conjunturas de preços favoráveis, como a do momento atual, evitem na pol (tica econômica go
vernamental o estabelecimento de um confisco cambial que procure desestimular a concentração 
ainda maior da renda regional e conseqüentes pressões de cunho inflacionário. E nesse caso, um con
fisco tem efeitos muito mais negativos para a área produtora de cacau, porquanto os recursos "enxu
gados" desta forma podem não retornar à cacauicultura ou a área onde foi produzido. Ao contrário, 
como já aconteceu no passado, foram destinados a outros fins. 37 

Dal' porque se conclui não ser recomendável qualquer decisão no particular, orientada apenas 
por arroubos individualistas e de cunho imediato. Ao contrário, deve ela ser profundamente medita
da. A CEPLAC, se bem utilizada, poderá operar cada vez mais grandes modificações na área produ
tora de cacau, secular e historicamente injustiçada pela omissão dos governantes para com ela; no di
zer de um ex-Presidente do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau.38 

Finalmente, pode-se ponderar que em relação ao modelo conceitual de Esman e Blaise, a 
CEPLAC evidencia relativa disponibilidade de recursos para a implantação lie seus prograrnas, de fon
tes continuadas e de certa forma S8[Juras. Algumas dificuldades são registradas no que se refere a re
cursos humanos, mas que vêm sendo contornados satistatoriarnente. Com respeito aos recursos ti· 
nanceiros não se pode dizer que eles provêrn de fontes alternativas, corno propõe o modolo de Esman. 
A quase totalidade das receitas tem origem em um só lugar, e o acesso sistemático, continuado e 
razoavelmente bem di5tribui'do tem se con5titui'do em garantia e tranqülidade para a organização e 
assim contribu(do para a seqüência e relativo êxito de seus programas. EVldtmtú que o ideal é o acüs-
50 a recursos substanciais, de fontes alternativas de financiilmellto, para os pro~Jramas de quúlquer 
organização que pretenda ser bem sucedida. Mas devido à particularicJude e formél sui-generis da 
CEPLAC isso não acontece, mas nem por isso tem-se tornado em obstáculo, Ao contl ário, é urn dos 
mais decisivos futores que condicionam e podem condicionJr bons resultados. 

37 O confisco cambial existente para o cacau na década de cinqüenta foi utilizado pelo Governo Federal para equili
brar a situação dos Estados Brasileiros cuja importação ultrapas!Oava a expOrTação, cvnw era o caso de São Paulo. 
Em vista disso, ainda hoje é comum a queixa entre cacauicultores sobre o processo de "descapitalização da lavou
ra" que desta forma financiara a implamação do parque industrial paulista sem nada receber em troca. 

38 O Sr. José Soares Pinheiro, ex-Presidente do Conselho Consultil'o dos Produtores de Cacau no~ pedodos de 1971/ 
72 e 1972/73, reconhece a th:,~ssidade de uma participação cada vez mais mtensa da CEPLAC na área produtora 
de Cacau, principalmente para suprir a pouca atuação dos GOl'emos Estaduais da Bahia, que, nas suas próprias pa
lavras, histón'c:a e secularrlente sempre foram terrivâmente illjl!~tos com a área produtora de cacau. Revelações 
obtidas em entrevista, realizada em Itabuna---Ba., em 20-6-79. 
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4.1.3 A liderança 

No quadro conceitual utilizado na pesquisa, a lideran·.;:a é definida corno sGndo (J grupo formal 
ou informalmente relacionado ao poder decisório. ConseqlJentemente, responsável p(;!a formulação 
de doutrinas e definição de programas da organização e cuja atuação e relacionamento afetam de 
forma direta o meio-ambiente. Assim, tais pessoas participam de alguma forma do planejamento, (~s
truturação e execução da en tidade objeto de estudo. 

As variáveis de liderança destacadas pelos autores do modelo são as seguintes: viabilidade pal/
tica, que significa a aceitabilicJade política e o poder de sobrevivência dos integrantes do grupo de li
derança; status profissional, sob a forma de presti'gio ou conceito profissional no campo da atividade 
no qual a organização opera; competência técnica, no que diz respeito não somerlte à área funcional 
mas, também, a tecnologias utilizadas pela organização; competência organizacional, que se refere a 
habilidade para esquematizar e implementar estruturas e processos eficazes pâra a operacionalização 
da organização; distribuição de papéis e funções, permitindo a utilização dos registros cornplernen
tares que os membros do grupo de liderança apresentam; continuidade, ou seja, a cont(nud associa
ção de integrantes do grupo de liderança à organização. 39 

Estas variáveis são abordadas na narrativa que se segue, tentando responder e/ou esclarecer os 
questionamentos estabelecidos nos objetivos da pesquisa. Basicamente, neste tópico, é visto como 
pôde a CEPLAC, criada com características nitidamente bancárias, transformar-se em uma institui
ção técnicocientt'tica, modificando seus objetivos e realizando o trabalho que nenhuma das organi 
zações que a antecederam conseguiu. E aI' evidencia o que tornou isto possível. Discorre-se sobre a 
forma pela qual o quadro dirigente foi estruturado e como agiu sua liderança para evitar os elemen
tos negativos que impediram o sucesso das organizações anteriores é1 CEPLAC. Finalmente, levan
tam-se elementos indicativos sobre a forma pela qual o comando da CEPLAC pôde manter-se estável 
num per(odo histórico de mudanças no panorama politico brasileiro e se tal estabilidade foi positiva 
para a organização. Em suma, aqui são discutidos os fatos relacionados com os três pr irneiros objeti
vos fixados para a pesquisa que resultou na presente monoUrafia. 

Na CEPLAC a liderança formal está estruturada a partir do Conselho Deliber<1tivo (alltiga Co
missão Executiva) ,40 do seu Secretário-Geral - na escala hierárquica o maior executivo do órgão _. 
diretores de departamentos e chefes de divisões e/ou setores. A análise deste tópico, nesta pesquiso, 
é conduzida através destes escâlões formais até n{vel de De[jartamento. 

O primeiro Presidente da CEPLAC, porque Ministro (Ja Fazenda na época, foi o Dr. José Maria 
Alkimin. Os demais integrantes da então Comissão Executiva foram por ele indicados a 15-3-57. Pa
ra Vice-Presidente foi designado o Dr. Joaquim Ignácio Tosta Fiiho, Dueto! da CACEX. Pelos fatos 
registrados no docorrer da pesquisa, adiunte narrados, cc.JílClulu ~e quo [o~ta foi, entre os direlclres 

39 Milton J. Esman e fIans C. Blaise, 1966, op. cit., p. lO. 

400 Decreto 40.987, de 20-2-57, estmturou a Comissão Executiva (CE)- a partir de 19M denominada de Conse
lho Deliberativo (CD) - com integrantes dos seguintes órgãos: Ministro da Fazenda, Presidente; Diretor da Car
teira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX), Vice-Presidente; Representantes do Ministério da Agri
cultura (MA); Instituto de Cacau da Bahia (ICB); Carteira de Crédito Ag,,'co[a e Industrial do Banco do Brasil 
(CRh"AI); Comissão de Finilnciamento da Produção (CFP). A tJ os dias atuais esse colegiado sofreu as sef:,'lúfltes 
modificações: em 28-6-63, o Decreto nP 52.190 criou o Conselho Consultivo dos Produtores de Caciw (CCPC) 
e alterou a constituição da CE, incluilldo um representante dos produtores indicado pelo CCPC, um repre~ental/
te do Governo do Estado da Bahia e um representante do Minútério da Indústria e do Comércio; em 244-68, o 
Decreto nP 62.595 excluiu a representação da CFP e incluiu as do Banco Central (BACEN) e do Governo do Es
tado do EspIrito Santo; em 184-74, o Decreto 119 73.960 excluiu as represetltaçóes do Ministério da Fazenda, 
(REAl e ICB, oportunidade em qlle o Ministro da Agricultura passou a Presidir v colegiado. No Quadro VI tem
se à iden tificl1 , 10 nominal de seus diversos i/ltegrantes entre jY57-1979 e //Ina panorâmica geral dessas modifi
caçóes. 
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da Cacex, o que mais mllnteve sob seu controle e influêncid os deslinos lia CEPLAC. Norne,hJo pUr 
atos do Ministro Alkimin em 27-6 e 31-7-57, passou a exercer, por deiegação, todas ós atr!lJui\;oes 
então o cargo do Ministro da Fazenda COITIO Presidente da CEPLAC.41 Com issu, Tosta élsslirrliu 
de direito o que ele de fato já desempenhava, desde que elaborou o PLANU. () cumando teta! so
bre a CEPLAC. 

Isto não significa dizer - e é importante que se esclareça -- que os dermi:; OCUpdntl:S ele reíeri· 
do cargo no Banco do Brasil e na Vice-Presidência da CEPLAC não tenhiJnl exelcidu cuntrole, poder' 
a influência sobre o órgão do cacau. O que se pretende colocar é que Tosta, comu idealizado! da 
CEPLAC e homem profundamente ligado a seu Estado - a F3ahia - e à eCünomia cacaueira, fOI o 
Vice-Presidente que maior parcela de tempo dedic(jll à CEPLAC e conseqüentemente chamou a si 
a maior soma de poder sobre a organização. Entre uutras coisas, o fato cle que os primeiros suplen
tes de diretores da CACEX na Comissão Executiva somente são registrados a parti! do momento em 
que Tosta deixa a CEPLAC, parece ser um indicador bastante significativo para se chegar a tdl con
clusão. Entretanto, não se pode por isso minimizar a importância dos demais diretores da CACEX 
que já passaram pela Vice Presidência do órgão do cacau. Touos eles foram exuerniJrnente valiosos 
para a orgélrlilaçdo, nOldudlllente no que se refere à sua eSlabilldade e de sua I rcleri:HIÇJ. 

Analisanuo os aconlucirlluntos que resultaram na criaçfio da CEPLAC, pode-se perc8ber clara
mente a participação de Tosta não somente na forma com que o Ministério da FazendJ atendeu às 
reivind icações dos cacau icu I tores, como na própria forl1lu lação de ta is relvi nd iCélcões. C latamente e
videnciado está - dar' porque é licito crê-lo - que Tosta induziu e orientou os lêPJradores na prepara
ção do documento reivinuicalório que resultou na criação da CEPLAC. Dos cinco tÓpiCOS alinhados 
como reivindicações básicas da cacauicultura42, apenas duis não foram de imediato atendidos, por· 
quanto dependiam de outros fatores ou estavam a exigil operacionalizuçâo a longo prazo. l=oréJrl1 
eles: o fim do confisco cambial e a encampa\:ão pelo Gover 110 Federal, e conseqlJente rnelhoramento 
do porto de Ilhéus.43 Mas é importante registrar que na criação eJa CEPLAC To:-;tJ utillZOIJ os recur· 
sos do Fundo para ModerniLação e Recuperação da Lavoura Nacicmal brn favor dos cdcauicultores e 
promoveu a unificação de suas dr'vidas, f;rn crédito longo e juros haixos, através de um estabeleci· 
mento melhor aparelhado para operação e da inteira confiança do Governo. Exatdillente o l~ue loi 
solicitado no Il1EHllcniai dus rupresenttlntos da laVOUld tlpleSclltéldo dO Ministro ,~IKilllin, e (!l11 cimJ 
do que o Ministro aSSlH11i1J 1I1ll cumpruillissu, em nornc; du C:loverllo dd nupuLJllcd, du quu o pruÍJle· 
ma do cacau sei iíJ rt)solviclll. 

---_-._---
41 Foram os seguil/tes os p(}dcre~ delegados pelo IIJillistro da Fazc:lda, como Presidellte da CEPLAC, ao Vice-Pre· 

sidente desigllado por ele, Dr. Juaquim Ignácio Tosta Filho: 
"na conformidade do q/le estabelece o § 21) do Artigo 2fJ do j)'?creco 1/9 4 J.:}4.f, de 3-4·57, designo o membro 
da referida ('o m iniJo , Dr. Igllácio Tosta Filho, representallte da Carteira de (Iunérâo Exteriur, para seu Vi('e
Presic1ellte, SlIbstituil/do-/l/(! lUIS minhll,\' ji/llções qual/du das /lliilhiJ~' awêl/â"s ou impedime .• /tos" (aIU de 27·6-
57); e ratificando a Portaria de :: 7·(,-5 7, "[ ... ] o habilita a exercer wdas as atribuiçôes e jÚllçôes que a mim com
petem e que são necessárias e previstas para o perfeito filllcionamento adlllill/strath'o e para a consewção das 
das finalidades desse órgão (atu de 3i·7-57). Sobre o assunto I'er Joaquimigfuício Tosta Filho, Relato das ativi
dades na primeirà fase da execução do Plano de Recuperação Econômico-Ruml da Lavourà Cacaueira, op. cit., 
p.2. 

42 Ver fatos narrados no terceiro capüulo, pp. 37-38, onde estão relacímUldas tais relvindicflções. 

43 O antigo porlU de Ilhéus foi desativado após a construção de !lOl'O porTO, fUI enseada do Malhado, naquela cidade, 
inaugurado em 3U-II-71. Este custou aproximadamente oitenta milhões de cruzeiros, dos quais sete millu}es pro
videncialmente fárnecidos pela CEPLA C, entre 1 YóB/70, a fim úe impedir que as obra~ de COllstnlrão mfre~",""ffl 
paralização por falta de verba. O Governo Federal rescindiu o contrato de conL'css,io para a exploração do porto 
com a Compallhia industrial de Ilhéus, através do Decreto nP 60.J40, pllblicado 110 Diário Uficial da União em 
1O·J-67. 
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Com a solução imaginada por Tosta demonstrou ele" um extraordinário senso de oportllnidade 
para aproveitar o momento e carrear paré~ o cacau recurSilS que lhe eranl difl'o:;is. E a CEPLAC seria 
um órgão que, em terrlíOS de controle federal, deveria desenvolver suas atividades na faixa iinancei
ra, de suprimento de recursos via crédito.44 

Entretanto, o divisor de águas nos destinos da CEPLAC define-se cristalinamenle no momento 
em que TOSTA deixa a CACEX, em 1961. Embora seu substituto passe a autornaticamente ocupar 
o cargo de Vice-Presidente da CEPLAC, cresce a área de influência do Secretário-Geral da organiza
ção, deslocando-se para este forte poder decisório. É nesse momento que desponta e vai para o pri
meiro plano a figura de Carlos Brandão. 

Como é óbvio, o cargo de Diretor da CACEX reúne uma soma de atribuições e responsabilida
des que impossibilitam ao ocupante daquele cargo acumular também as atividades eXecutivas de 
mais outro órgão em crescimento. Dal' porque, desde que assumiu a CEPI_AC, Tosta houvera nomea
do Carlos Brandão - um dos ~ieus auxiliares diretos no Banco do Brasil e pessoa de sua confiança -
para as funções de Secretário-C;t;ral. 

Enquanto Tosta esteve à frente da CACEX e da CEPLAC todos os esforços foram feitos no 
sentido de recuperar as organizações regionais que deveriam dar apoio técnico para a melhoria estru· 
tural da lavoura. No momento em que Tosta saiu, Brandão esboçou ainda a lJltirna tentativa nesse 
sentido, preparando um projeto de reformulação do Instituto de Cacau da Bahia, que não vingou, 
corno também não vingou o substitutivo apresentado por Tosta a seguir .45 Ar as coisi.1s mudararn. 

Desde 1960, quando retornara de urna visita aos paises africanos produtores de cacau, Brandão 
havia tomado conhecimento do programa voltado para o cacau desenvolvido em Gana pelos ingleses. 
E ali constatou que os resultados positivos obtidos pelos africanos não eram fruto do acaso. Ao con
trário, resultavam de um trabalho sério e continuado de pesquisa e assistência técnica. Em razão dis
sO,convenceu-se de que se o Brasil continuasse no sistema até então tentado pela CEPLAC - rnantendo
se apenas corno urna organização financeila - e não entrasse num programa de assistência técnica de 
profundidade, o cacau estaria fadado a desaparecer. Isto aconteceu proximamente ao pen'odo de 
transição em que Tosta Filho deixava a CACEX e a Vice-Presidência da CEPLAC e Brandão perma
necia corno Secretário-Geral, com praticamente ludo o poder sobre a OIganlzação. 

Nenhum dos projetos até alI' propostos para a cacauiculwra no ârnhito do Estudo da Bahia ha
via logrado ser aceito. Prohlernas de ordem politica contrlbuiam decisivarnente para quefossem enter
radas todas as solilções estaduais. Osfatus estavam a indicar que a execução de um programa amplo 
puder la sor culllJiuido pel'j própl ia CEPLAC .- urna ~()IiH;Ho fúdt1rJI. 1-\'::, idJiél'> P()d~:llélrn sur hlrHld

mentalmente as mesmas de Tosta. A operar:;lonallzação é qUt-J deveria ~r di IBrenla. (16 OtIIlVÍ-Héilll!.lU re
cursos que vii.1billLarirllTI i:l Jlllpliação dô U::PLAC, qUí:Hldn o Gover no f-edi:)rcll lui LOliVI~rlCid() <'1 vin 
cular a taxa d(3 contribuição cambial do cacau àquele órgão. I nicialmente com apertas cinqüento por 
cento; depois com o valor total. Foi então elaborado o pr imsiro Plallo de Metas dd CEPLAC e ini· 
ciou-se a conjll\:}(l(,:ão de esforços visando à criação do Centro de Pesqulsds do Cacau. 

44 Ver fatos narrados no terceiro cap(tulo, p. 39. 

45 Ver fatos narrados no terceiro capüulo, p. 41. 
, . 

46 Segundo revelações de Carlos Brandão, ele havia percebido que somente uma solução federal permitiria tratar da 
cacauicultura sem a forte pressão de questões regionais poft"licas- muitas delas legz'timas, mas menores em relação 
à magnitude do problema do cacau - possibilitando executar um programa segwu10 as necessidades da economia 
cacaueira. Assim, procurou convencer o Govemo Federal de que isto era indispemiÍvel. Nesse ponto é que houve a 
divergência com Tosta, no tocante à operacionalização das idéias para equacionar o problema do cacau. Tosta, en
quanto Vice-Presidente da CEPLAC e enquanto pôde, insistiu em ltliUJ solução estadual para o cacau. Revelações 
de Carlos Brandão, em enteIIÍ:>tu, já citadu. 
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Estava marcado o fim da fase bancária e o começo da sua estruturação técnico-cienti'fica, com o 
poder decisório sobre a economia cacaueira transferindo-::.e para área federal. A disposição regiona· 
lista dos baianos de manter na Bahia esse poder resultou em reações as mais diversas contra a 
CEPLAC e objetivamente contra seu Secretário Executivo. E foi na forma como resistiu, rnanteve-se 
no cargo, expandiu a CEPLAC e fez seu sucessor, que Brandão revelou considerável tlabilidade. 

Em 1961, por pressões de entidades e grupos de interesse vinculados à cacauicultura, o então 
Presidente do Conselho de Ministros do Brasil, Tancredo Neves, criou o Grupo de Trabalho do Ca
cau (GTC). Esse grupo, que tinha como objetivo encaminhar soluções para o produto, foi integrado 
por representantes de organismos de alguma forma ligados à economia cacaueira.47 

Uma das conclusões do GTC consistiu em desaconselhar a criação de órgão federal para a coor
denação dos assuntos do cacau. E recomendava que não somente permanecesse esta na esfera esta
dual, como reafirmava que deveria ser reestrutul dclo em bases mais amplas o I nstituto de Cacau da 
Bahia. Era" assim, uma vez mais, evidenciada a disposição regionalista de manter sob o controle da 
Bahia o poder de decisão sobre a economia cacaueira. 

Entretanto, Brandão houvera conseguido que fossem incluidas entre as recomendações do GTC 
a de criar o Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), a cargo da organização que dirigia. Inclusive, re
uigiu e inseriu no relatório final do Grupo uma minuta do Decreto que depois viria a ser expedido 
pelo Governo Federal criando o CEPEC.48 Com isso, por mais paradoxal que pareça, o próprio 
GTC colaborava para o fortalecimento da CEPLAC e a federalização não desejada. Isto porque, en
quanto as soluções estaduais tardavam por surgir, a própria CEPLAC, silenciosamente, la ocupando 
os espaços vazios deixados pelos órgãos regionais, acabando por assumir, ela mesma - uma entidade 
federal - a liderança e a conseqüente coordenação dos assuntos do cacau . 

De fato, o CEPEC foi o fator estratégico49 e o motor que projetou a CEPL..t-\C à posição de 
órgão maior do cultivo do cacau. Foi em torno desse Centro que se ar mou uma estrutura inteira
mente nova para assistir à cacauicultura. Em função do CEPEC surgiram as estações experimentais, 
o departamento de extensão rural e todo um grupo de técnicos e especialistas que pudessem viabili
zar a recuperação do cult;vo do cacau. Ne:3te momento toi trazido par<.! a CEPLAC o Dr. PdltlO de 
Tarso Alvim, especialista em Fisiologia V81Jetal e Agricultura Tropical do Instituto Interarnel icano 
de Ciências Agricolas da OEA, cedido à CEPLAC mediante convênio entre o Governo Brasileiro e 
aquele organismo. Profissional de competência técnica internacionalmente reconhecida, ele viria a 
ser depois Coordtlnador Técnico Gelôl de CEPEC e é atuallfHJIlw Diretor Cientt'tíco déi CEPLAC 

47 Ó GTC foi criado de acordo com ato publicado no Duín"o Oficial da União, em IP-11·61, pdgilh'l 9.715. Funcio
nou em Salvador, na Bahia, no per/odo de 27-11-61 a 12-1-62, integrado pelas seguintes pessoas, representando os 
seguintes órgãos: Oswaldo Bastos de Menezes, Presidente do Gmpo, c/li Ministério da Agricultura; Aristeu Almei
da, do GovenlO da Bahia; Edvaldo Machado Boaventura, da Superintendêllcia do Dt!senvoh'jmellTO do Nordeste; 
Artur da Silva Leandro, da Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil; Cândido llollól'io Fen·eira, da Carteira de 
Crédito Agr(cola do Banco do Brasil; Jorge Fialho, da Associação Rural de Ilhéus; Adélcio Bem'cio dos Salilos, da 
Associação Rural de Itabuna; Carlos Santos Frederic, do SindicalO dos Empregados Rurais de ilhéus e 1tabllna; e 
Carlos Brandão, da CEPLA C. Todas as decisões, sugestões e documentos produzidos pc/o Grupo de Trabalho do 
Cacau estão contidos no Relatório Geral, (Salvador: 12-2-62), mimeografado. 

48 Revelações de Carlos Brandão, em entrevista, já citada. Ver sobre o assunto o Relotório do GTC, op. cit., pp. 9-14. 

49 No entender de Cllester l. Bamurd, o processo ideal de decisão é o que discrimina os fatores estratégicos e rede/ine 
ou tmuJa propósitos na base da estimativa dos resultados futltro,~ da ação lia sitllação existellle, à luz da história, 
da experiência, e do conhecimento do passaJo. O fator estratiígico é (I centro do ambiente de dedsão. É o pmllo 
sobre o qual a escolha se aplica, "Fazer ou lIão fazer isso, eis a qlle,IMo ". Ver a teuria do fator e:sttIJlégico que, SI!
gundo o autor, "[ ... ] é necessária para uma apreciação do proces,v de dedwo e, por/antu, para a cumpreen.wo da 
organização e das [unções exeClltivas, bem como, talvez, da conduta individual em rewção ao pf'Opó~'ito ': C'hester 
I. Bamard, As Fllllções do Executivo (São Paulo: Editora Atlas, 1971), pp. 202-205 e 208. 
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Alvim houvera produzido, em abril dE 1960, a ped do do Instituto de CaciJu da Barlid, que o 
hdvla traLido à área produ tora de cacau no~ rneses de jafleiro e fevereiro daquele ano, um relatório 
no qual analisava a situação da agricul tura baiana, no que se relacionava à técnica de produção de 
cacau.50 Naquele documento, inspirando-se no Instituto Agronômico de Campinas (SP), sugeria que 
a Bahia criasse para o cacau um moderno centro de estudos, de muito maiores proporçõe2> cio que a 
Estação de Uruçuca. Dizia ele. 

"Este Centro, cujo nome poderia ser, [ .. ) 'Instituto Agrotécnicode Cacau'. deveria 
possuir uma rede de pequenas estações experimentais distribu(das pela região cacaueira, c 
ter sua sede principal nas proximidades de I tabuna, por ser indubitavelmente o centro 
geográfico e econômico da região cacaueira. À diferença de Uruçuca, I tabu na conta com 
excelentes meios de comunicação e oferece condições necessárias parél o fLmcionamento 
de um grande centro de estudos, inclusive por seu desenvolvimento social, fator sem dúvi
da de impo~tância 'para cor'ti.nuida~e_d~s programas de trabalho, por solucionar o proble
ma da flxaçao de tecnlcos na mstltulçao :51 

Foi 118vldo d esse relatóriO que Alvim acabou serldo conduzido para a CEPLAC. Inicialmente, o 
referido cientista viera ao Sul da Bahia com o objetivo de colaborar com o grupo que escolheu a área 
destinada ao CEPEC e com os homens de ciência que posteriormente planejdram toda a organização 
do Centro de Pesquisas do Cacau. Assim, o CEPEC acabou sendo estruturado em termos ideais, por 
um grupo de cientistas - no dizer de Carlos Brandão, " o que havia de melhor no Pa(s entre todos 
os homens de ciência" voltados para a agricultura. Coube a este grupo definir os objetivos globais, a 
forma geográfica, a topografia, o tamanho da área, sua estrutura administrativa, etc.52 

Com isso, o Secretário-Geral da CEPLAC trazia um referendo técnico-cientdico de alto valor 
para orientar as atividades do CEPEC. E, por coincidência ou não, a descriç'~o de AlvlOl do que seria 
o proposto Instituto Agrotécnico de Cacau, acabou vindo a ser um retrato aproximado do Centro de 
Pesquisas do Cacau. 

Cuidados deveriam também ser dispensados à criado do Departéllllento ck Cródito e Extensão 
Rural. Para esse mister buscou-se um especialista em Belo Horizonte, nd Associêl!.:ãode Crédito e A:,
sistência Rural - ACAR - o Engenheiro-Agrônomo Jorue Raymundo Castro Vit!ila, a quem coube 
estruturar e fazer funcionar o referido serviço, com uma rude de escritórios locais que paulatinamen· 
te seria montada em toda a área cacaueira da Bahia, a tlm de conduzir ao cdc<iuicultor o resultado 

50 Paulo de Tar:m Alvim, Problemas Técnicos dI.! cacauicultura baiana, op. cito Ver J{ilOS narrados fIO terceiro caplt!l

lo. pp. 30-33. 

51 1bid. p. 11. 

52 Os técnicos que planejaram a organização do CEPEC foram os seguimes: Dr. Carlos ArruILJo Kntg, especÜJlista em 
agricultura tropical, da FAO;Dr. Frederick Brieger, catedrático da E~cow Superiur de Agriculwra Luiz de Queiroz, 
em Piracicaba; Eng.-Agr9 Francisco da Costa Verdade, técnico em aerofotogrametria do Il1Stiluto Agronômico de 
Campinas; Eng.-Agr9 Alfredo Kntpper, especialista em solos do Instituto Agronômico de Càmpinas; Professor 
Guido Ranzani, catedrático de solos da Escow Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba; Professor 
Euripedes Malavolta, catedrático de bioqu"'nica da mesma escow; Professor Geraldo Martins Chal1es, catedrático 
de fitopatologia da Escola Superior de Agricultura da URh'lvlG - Viçosa, Minas Gerais; Professor Fábio Ribeiro 
Gomes, catedrático de estatistica experimental da mesma escola; Professor Erly Dias Brandão, c"lcdrático de ad
ministração n~ral, também de Viçosa; Dr. Mae Dermott, Profe~mr de sociologia rural da Ullil'ersidade de f'urdue, 
U.SA., à disposição do Com'éllio Purdue- Viçosa; Hng.-Agr9 SlIetollio Pacheco, técnico em extensão rnral da Asso
ciação Brasileira de Crédito e Assistência Rural - ABCAR, Riu de Janeiro; Etlg.-Ag/9 Jürge Rayfftundo Castro 
Vieira, técnico em extensão rnral e crédito agrt'cow da ACAR, Bdo Horizonte, lIfiluJS Cierais,' Dr. Pau/o de 7íJrso 
A {vim, especialista em fisiologia vegetal e agricultura tropical do IflStituto lnrerumericallv de CiêllCÚIS Agdcows 
da OEA; Carlos Brandão, Secretário-Geral da CEPLAC, Centro de Pesquisas do Cacau, Rdatório AIIUal1963, op. 
cit., p. 17. 
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das pesquisas e a orientação técnica gerada rIOS laboratórios do Centro de Pesquisas do Cacau. E to
da a ampliação da CEPLAC começou a se d,Jr, basicamen ,e, como resultante dos requerimentos do 
Centro de Pesquisas do Cacau e do Departamento de Crédito e Extensão. Assim, a partir de fins de 
1963 e in (cio de 1964, um maciço recru lamento de engenheiros-agrônomos recém formados f oi 
procedido em faculdades de agronomia de todo o Pai's, para o serviço de extensão. Além disso, expe
rimentados profissionais foram trazidos para trabalhar nos laboratórios do CEPEC, Para a adminis
tração regional, no Escritório Central de Coordenação, foi escolhido o Assisteflte do Silperintenden
te Regional de Itabuna, funcionário de carreira dos quadros do Banco do Brasil cedi, ) à CEPLAC, 
José Haroldo Castro Vieira. Desta forma, cornecava a se delinear e estruturar a liderallca na CEPLAC , " 

nos diversos n(veis, 

Mas os problemas que Brandão teria de enfrentar como principal executivo do órgão do cacau, 
não se limitavam aos aspectos atinentes à sua competência organizaciollal para esquematizar e imple
mentar estruturas e processos eficazes para a operacionalização da organização. E!e iriam aparecer 
sistematicamente em intensidade cada vez maior, sob a forma de oposição a ele e à própria CEPLAC, 
algumas vezes chegando a ameaçar não somente sua viabilidade pol(tica corno dirigent(~ do órg,30 fe
deral do cacau mas, até mesmo, a sobrevivência da organização. 

A bandeira mais freqüentemente empunhada pelas pessoas e órgãos de pressão vinculados à ca
cauicultura no combate à CEPLAC era a taxa de retenção de quinze por cento sobre as exportações 
de cacau, que financiava a implantação e o desenvolvimento dos seus programas. Como os resultados 
deste trabalho e destes programas somente seriam colhidos a longo prazo, a bandeira que represenliJ
va a extinção da taxa servia excelenternente aos adversários da nova organiLação, nutadamente em 
ocasiões da baixa ntls cotações do cacau . 

o curioso é que, apestlr do intenso cornbate, a taxa pt!r lIli-meCeu, o Secretar io-Gor ai foi mantido 
e a CEPLAC não sofreu modificações. Como explicar es~,u fenômeno? Corno justlticw a per!11(Jnên 
cia de Brandão no comémdo da CEPLAC entre 1957-69, quando se sabe que nesse pododo () t3rasil 
teve seis presidentes da República, onze ministros da Fazenda (presidentes da CEPLAC), seis direto· 
res da CACEX (vice-presidentes da CEPLAC)? o Quadro V, Rotatividade nos Cargos de Presidente, 
Vice-Presidente e Secretário-Geral da CEPLAC, relativamente aos perl'odos presidenciais no Brasil, 
entre 1957-1979, permi te urna visão geral desse fenômeno. 

A análise dessa estubiliclade no cargo de maior executivo da CEPLAC pode ser conduzida de di· 
versas formas. Inicialmente, parece importante colocar corno urn dos pontos de sust811tação de Cür
los Brandão à frente do órgão federal do cacau o seu conhocimento sobre a economiu cacaueira. alia 
do a um grande senso de realidade perarúe a problemático da cacauicul tUla. Por outlO lado, o alual 
Secretário-Geral da CEPLAC destaca pelo rnenos quatro falos que contribuiram para a estabilidade 
de Brandão. Em primeiro lugar, sua honestidade de prop6sltos, dedicação e capacidade de conven
cimento, que permitiram obter o apoio do Governo Federal para um pr ograrna sistemático destina
do ao cacau. Em segundo lugar, o fato de que o cacau t~ra um prOduTO aw(cola pOlêmico, contri
buindo para que rnu ita gente se esquivasse de entrar na rJl t':a da econonliéJ cac...8ueira. O produto era 
tido como de diHcil trato, principalmente porque, tendo o cacauicultor voz ativa, alérn de forte po
der de reivindicação, as coisas se tornavam diflcies para o dirigente de uma organização do tipO da 
CEPLAC. Ademais, esta viveu durante algum tempo sob a égide da contestação. contestada que foi 
pelo Governo do Estado da Bahia, por produtores de cacau, pelas ditas liderançiL, rt-->gionais e pela 
Confederação Nacional da Agricultura, exigindo grande esforço para enfrentar a tudo isso. E poucas 
são as pessoas dispostas a encarar um problema dessa complexidade. Em terceiro lugar, o limitado 
número de elementos com profundidade de conhecimentos sobre o cacau, produto entao concentra
do em uma pequena área. E ernbora se tratélndo de produto de exportação, não gerava a repercussão 
que têm outros produtos, uma vez que pl aticarnente s6 interessava a urna região do Estado da Bahia. 
Em quarto lugar, porque o falO de ser ele pessoa inteiramente descomprometida com qualquer lide
rança e qualquer coisa que [) vinculélsse à Bahia. facilitava 'iua libtJrdi.ldê de ulrnport<lmento e pensa
mento, não sendo permeável flor influências eventualmente nsogativas ao ~)ruÇjrarna da Organização. 
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PERtooos PRESIDEh"TES E VICE-PIU.SIDENTES 
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MINISTROS DAAGRICUl,TlJRA, APÓS 1974) ______________ _ __ ._. ___ . __________ L_~ 

1957 Jl961 

Juscelino Kubits...:hek de Oliveiu (P) 
(De ]l-I-56 a 11-1-61) 

João Belchior Harqut's Goulart (I'P) 
(De 31-}-56 • 31-1-61) 

Jânio d. Silva Quadros 

José Maria Alk.mirn r 
(De 1-2-56 • 24-6-58) I 
Lucas Lopes Joaquim I~n.ício T<J::.ta fi lho 
(De 25-6-58 a )-6-59) (De 15-}-57 a B-)-fd} 

Se-b.18tiào Paes de Almeid.. I' 

(De 4-6-')9 a 31-1-61) ! 
I 

1961 

(De ]l-I- a 25-8-61) (PI 

João Belchior Marques Goulart 
(De H-I. 25-8-61) 

(VP) 
Clemente tiarianí BlCtencúurt 
(De 1-2-61 a 8-9-61) 

Antonio Arllaldo Gontes fave, ra 
([)e 29-)-61 a 20-')-6) I 

C.,I." 
tfh' 3u 

, "i 
bI.'lld<l<) ',V.... ! I".;, 7 / 1 ')fI';! 
3-) I • 7-,!-óY} ! 

19b1/1964 

19b4/l967 

1967/l969 

1969/1974 

Paschoal Raoied Hazzilli (P) 

I 

I 
(De 25-8 a 7-9-61) 

J040 Belchior HarqUE.'8 Coulart 
(De 7-9-61 oi 1-4-64) 

Ranieri Hazzllli 
(De 2-4-64 a 15-4-64) 

Ma 1. Hllmberto de Alencar Cas
telo BralH'O 
(De }5-"'-64 li \'1-)-67) 

José Maria Alkimin 
(De 15-4-64 • 15-)-67) 

Mal. Arthur doi. Costa ~ Si Iv. 
(De 1;-1-b7 • )1-8-69) 

PeJro Alei)(o 
(l5-)-67 • ll-B-69) 

Cal. Auré I ia da Li Ta Ta\l'ares. 
Almirante Augusto Radt:!makt'r 
Grunwald e 8rigadeiTo Márcio de 
Souza Melo (Junta Milit.ar) 
(De )1-8-61:1 a 30-10-69) 

Gal. Emílio Garrs!:Itazu Hêdici 
(De 10-10-69 • 15-1-74) 

Alm. Augullito U,uU4inn Radl:'m .. ker 
GruTW",ald 
(De 10-10-b9 a 15-1-74) 

Walter Horeira 5a.le!i 
(De 9-9-61 a 14-9-62) 

I 

I 
! 

(P) ~~!u~~_~a_16~onil D~2~~~b\~lmeida Sobrinho 

i 
(P) ~·~:n~~~~~6 ~l:~~~!~~ :)e Sd.nti -'&0 Dant ilt. ---------~----- .. i 

~'~ •• ,'. IN~:v~e61-,b6·G; .• t.lOVA.lo!~~~-~el~arv.lllhO Pinto Jav,'nal O~oril..l ... ;,)rrJi'!> I 

(P) 

(V) 

(P) 

(V J 

(VI 

(V) 

L'"... - (I~ 25-S-f)] a 25-)-64) 

(De 20-12-6] a J-4-b4) Aldo BaP[ist"F.ddSiIVdsant.n"lí 
------------1 (De ll-b-b4 a .:a-7-(6) I 

~.rndne Ga1veo1S 
Otáv10 Gouveia de Bulhões (u", )-]-66 a 21-2-MD 
(De 4-4-&4 a 16-)-67) 

I 
Antonio Ot-I fim Nt't to 
(De 1;-)-61 li 15-3-74) 

:~~.di t~o=.-~,,:~~-l i 
(A parti r de 12-2-b8) i· 

~--._----- .. ------1 
i 
I 

~.7:~~I~:.HuJ !,) (·H~r,' ! 
(A i)"rt i I ,:,. "1 :-tl'=' , ! 

- I 

,---~._---_._----_.-

---

1979 

Gal. ErnE.'sto ~itlel 
(De 15-)-74 • 1;-1-79) 

0'1 M.i.rio Hcnri4ut' Simonst'n 
(De 15-1-14 • 18-8-74) 

Gal. AdalbertoPereirado, t;antos (V) A.lY:.50n Paulinelli 
(De 15-J-]4 a 15-)-79) (Dl' 16-4-74 a 1')-)··79) 

Cal. João Rapti.ta dto Oliveira 
Fi ~U,! 1 redo 
(A partir de l~-l-79) 

Aurelianu ChilV.dl 

(A partir dE' 1,)~·1-19) 

(P) 

(V~) 

------------------

AllronlO Ik'lfim r4dt<1 
(A partir de !)-j-/!j) 

L-. __ -L.. _____________ . _____________ . ________ ....... _ .. ____ .. _ ..... _ .. .J. __ .. _._ 
FO\"'."'r·"': kHASll.. ,\tini.i tJriu ').l Jo'u.1tm./,l. H.o10 ('W~ da FtI lilliÍCl. 1tU, I 'n~., ,Uu ,11:1 "·i.VItJ!l/',!: }J?.'.'. "I'.! ~j-i:::~·L ' .! ':c' :., .. "''; ~ n·i • 

I.,!;, 

E l,úlllU "bú:, pontos de vistas e tilosolla de administraçao eram expressados e materializéldos de for
ma bastante clara, sempre, nos momentos dif(cies, teve o reconhecimento do Governo.53 Além dis
so, revelou urna extrema habilidade para colher de situações adversas resultados positivos que se 
converteriam em fortalecimento da organização que dirigia. Isto sem falar ainda no valioso suporte 
constitu(do por alguns dos elos institucionais, que serão vistos no tópico 4.3.1. 

'1 Eis porque não se pode deixar de registrar que, a partir do advento do Grupo de Trabalho do 
\ lcacau, quando Brandão buscou respaldo pôra criar o CEPEC, ele inau(Jura um estilo que iria depois 
i ,se transformar em uma caracter(stica de sua estratégia de ação: a forma de angariar e conseguir 
',:apoio de pessoas e organizações de ,influência! nas áreas de Governo pam abrir caminhos e obter as 
i coisas substantivas que lhe interessavam a acabariam por permití-Io atingir seus pretendidos objetivos 
de fazer crescer e fortalecer a CEPLAC. Este estilo se enquadra no que, em teoria organilacional, foi 

53 Revelações de José Haroldo Castro Vieira, em entrelJista de 1977, já citada. 
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chamado por Barnard de "aspecto oportun(stico da decisão", o qual está relacionado com os meios 
e condições de atingir finalidades. Diz o referido autor que "este é o setor de ação da organização 
no qual processos lógicos e anal(ticos, bem como observações emp(ricas, experiência e experimenta
ção podem tornar-se efetivos".54 

Brandão esteve presente em todos os grupos de estudos designados para analisar a situação do 
cacau ou da economia cacalJeira e traçar caminhos para o futuro. E nessas oportunidades conseguia 
sempre incluir os pontos de vistas consentâneos com sua orientação para a CEPLAC. Foi assim no 
Grupo de Trabalho do Cacau, em 1961, na Comissão de Estudos da Pol(tica do Cacau, em 1965, no 
Grupo que propôs a institucionalização (no sentido legal, do termo) da CEPLAC, em 1968, e mais 
ainda os trabalhos de respostas aos assédios da Confederação Nacional da Agricultura, 1966/67, ao 
Governo da Bahia, em 1968, e um decisivo trabalho de base por ocasião do Congresso Brasileiro do 
Cacau, em 1967. Estes assuntos serão objeto de comentários ma is adiante, no tópico 4.2.1. 

Conforme foi visto, o crescimento da CEPLAC começou a ocorrer fortemente a partir de 1962-
63, com a criação e funcionamento do CEPEC. Entretanto, tal expansão, de fato, teve sua materiali
zação consolidada com o surgimento dos escritórios de Extensão Rural, em 1964, e a criação da 
EMARC, em 1965. E então a partir daI' que, no cenário da área produtora de cacau, passa a se fazer 
presente com maior intensidade o trabalho da CEPLAC. É também a partir de 64-65 que a adminis
tração de Carlos Brandão começa a enfrentar seus maiores e mais graves obstáculos. Eles vão regis
trados adiante, no tópico 4.2.1 . 

A n(vel de sistema pol(tico nacional, foi exatamente a partir de 1964 que profundas modifica
ções viriam afetar os órgãos governamentais e a administração pública brasileira, uma vez que, CUInO 

lembra Getúl io Carvalho, as organizações governamentais nãc; atuam num vácuo histórico e pol (tico. 
Assim, diz o referido estudioso que: 

"A intervenção militar que pôs fim ao Governo João Goulart em 1964 foi acompanhada 
de regimes pol(ticos manifestamente interessados em reorganizar a pol(tica nacional. Este 
prucesso de reorganização, porém, caracterizou-se por um esforço deliberado no sentido 
de 'despolitizar' as decisões governamentais e de desmobilizar os movimentos pol(ticos de 
massas. Em conseqüência de tal esforço, passaram os escalões técnicos da burocracia a de
sempenhar um papel crucial na distribuição de recursos públicos. Com á influência cres
cente dos técnicos e concomi1é:lnte desprestl'gio de outros grupos de interesse, notauarnente 
os sindicatos de trabalhadores, fortaleceu-se nas empresas governamentais o controle ge
rencial" . 55 

Enquanto, él n(vel naciollal, era esse o quauro, no Sul da Bahia, no caso particular dd CEPLAC, 
verifica-se que é também a partir daI' que crescem as pressões sobre estd organização, motivadas prin
cipalmente por uma conjuntura de preços totalmente desfavorável ao cacau. E enlr8 1964-G8 Ocor
reram uma Comissão Parlamentar de I nquérito na Câmara Federal, assódios da Confederação Nacio
nal da Agricultura, um Congresso Brasile:ro do Cacau e, mais adiante, fortes investidas do Governo 
do Estado da Bahia, atrevés do então governador Luiz Viana Filho, que houvera sido Chefe da Casa 
Civil do primeiro Governo pós-64, do Presidente Castelo Branco. 56 

Quase todos estes movimentos pretendiam obter a extinção, o enfraquecimento e/ou mi,1Írniza
ção dos programas da CEPLAC, através, principalmente, do desaparecimento ou redução da taxa de 
retenção. Todavia, o que se viu, na realidade, após cada uma dessas investidas, foi exatamente o 
oposto. E a CEPLAC cruzou este perr'odo de turbulências sem sofrer arranhões. E o que é mais im
portante para o órgão do cacau: de cada uma dêssas investidas saiu sempre mais forte. 

54 Chester I. Barnard, op. ci!., p. 2UI). Sobre "a tcoria do oportu/lismo" )'~r ús iJéias Jeselll'oll"iJús pelo autor 110 cu

pz'tulo 14 do O{J. cito 

55 Getúlio Carvalho, Petrobrás: do Monopólio aos Contratos de Risco, op. cit .. p. 157 (grifo I/OSSO) . 

56 Estas ocorrências são detalhaJas lia narratim contida /lO tópico 4.2.1. 
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Se analisados estes faus conslderJ[1jose o que ac)ntecia a n(vel nacional, pcHece II'clto COII
cluir que se confirmava na CEPLAC a nOJa filosofia de Governo iniciada a [Jd f til ,i!; UlJ1 tVlclé;l! 
cia-se nestas ocorrências a pr'evalência da orientação técnica e o enfraquecimelitu do plesti'glo ,Je uu 
tros grupos de interesc,( A CEPU\C eréi IlíéHllldo dhti,rl't: clt: IflflllêllCidS pul'i"AL ;",,:,,;, ,I', ,l,li l '/'; 
ção, como, pOl' exemplo, "Ucl utilização para atender InTeresses cilenlellstas, com o fim de distribUI 
ção de empn:;gos c :xjli~jJ(,:<iÜ de excilisl'/O~ ohJetlvo,> (;'Pltoreiro:,. t. c:;t(; pr UCl.;JI r 11l:1 IL0 UlkUlllIdVd 
apoio e ressonância entre os próprios cacauicultores. É neste contex to que se encaixa uma proposi
ção feita ao plenário do Congresso Br'asileiro do Cacau. na qual um agricultor- ressal tava a necessida
de de "unir os órgãos interessados no cacau em torno da CEPLAC, fortalecendo-a, estimulando-a, 
fiscal izando-a, criticando-a e sugerindo", Destacando ')S resu Itados obtidos pela admi nistração da 
CEPLAC, a alta qualificação de seus técnicos e a importância da continuação desse trabalho, pergun
tava o autor da proposição "Que seria da região se a CEP LAC funcionasse à mercê dos pol (tic05 e 
seu Secretário fosse indicado, levando em conta a maiDr ou menor atenção que desse ao cartão do 
deputado intluentel E quando o deputado influente deixasse de sê-lo e viesse oulro mais inflll
ente7"57 

Quando estuda o comportamento da representação pol (tica da ár~a cacaueild - pOl' ela dcrlO
minada de "Bancada do Cacau" - rclativalllente ao ICB e a CEPLAC, Garcez destaca que "Na déca
da de 1960, enquanto um órgão simboliza o atrasado, () r-etrógr-ado e ineficiente (ICB)" [,]" [.,,1 o 
outro expressa o moderno, o dinamico, d [Jujança regional (CEPLAC)",58 

Desta forma, a CEPLAC parecia beneficiária do que Getúlio Carvalhu d!alTiolj de lh.:;spolltl/d 
ção das decisões governamentais e fortalecimento do corltrole gerencial nos órgãos plJlllicos. A Il(vel 
federal a CEPLAC correspondia às exigências de modernização e eficiência requeridas pela [!rÓplld 
filosofia adotada pelos governos que se seguiram após 1964. Isto ajuda a entenuer él permanência de 
Brandão no cargo, permitindo-lhe, inclllsive, que flLesse seu slIcessor ao sair em 1969, Mas na épocél 
em que estes fatos ocorrer'am, as coisas pilrecern não Wr ficado tão elaldS pard os oIJservacJc)Il;s, As
sim, diz aindJ Garcez. 

"As forças sociais, ou estaVJIll sdtisfeitas e apr)iando ou, corno que pardlisa(jds, sem enlf,:n 
der a força econômica da CEPLAC, 'capaz dt! sustentar máquinél tão podl~rosa', corllorllle 
se propalava, Do mesmo modo, quase nada significava cri liear éJ taxa de retenção, fCN,e 
parEi se situar em 7, 10, 15 ou 2f.i%, A decisão era tomada em um oulro nl'vel, ao qual nJo 
tinhéllTl acesso, apesar da irnprfjssão de particlpd(;ão que alguns tentavam rllüstlJr. Nellhum 
significado pol(tico tiveram por exemplo, as denlJncia de cOllupção, dusperd(cio e indi
ciência da CEPLAC, aSSln1 como a exi(Jênl:id de demissão do Suc:ret,il io-CJ(~riJl, apdrecirjdS 
nos debates legislativos durante o ano de 19(j8, A buncada Ilão tinhd poder de decidir Ilel
da mn qualquer dos casos, Estávarnos diante de; uln evento, onde ficdva (NicJurl1e o propd
lado esvaziclllllmlo do poder lugislalivo (e pulr'tíco) e fortaleLime;nto do executivo e lóglcu 
que d CEPLAC e~lavd, diémll-: dessa realidéldl:, cada vez Illili~ distiíl1te dtJ lJarl(;iJcJ~j do Ui

cau",59 

Costuma'se dizer na área produtora de cacau da Bahia que, apesar diJS presséíes, BrdlldJo d(:i
xou a CEPLAC quando quis, Segundo seu depoimento, leve ele de esperar ao longo de seis meses pa
ra que pudesse se transferir para o Banco Central, uma ve! que o car(Jo para () qual IlouveriJ sldu con
vidado por Ernani Galveas - a Gerência da D(vida Púbiica - ficou à sua disposição enquanto se en
contrava solução para o preenchimento do cargo de Secretário-Geral da CEPLAC. Pressões pol(tlcJS 
de tnrlél ordem o estavam impedindo de fazer seu substi1Uto, E entendia ele que não era intr~re~sanj() 

57 Ver Euclides Neto, "Prop(}siíÚO: Procurar unir os órgãos infaessaJos /lO cacau l'1I/ fomo da CEPL4 C, fOr/alecen

dO-<J, eSfimulalldo-<J, jisca!izalldo-<J, criticalldo-a e sugerindo ", in Anais do I Congre~so Brasileiro do Cacau, ([tabu
na:CNA, ]iJ(7), pp, lfJiJ-l70, 

58 Angclil/ll Nohre Rolilll (,a/'(e::, Lacau quase meio século de rdações - 1930-1975, (/ ''',,/li: / iJ 771, p- L'U, ("tio 
{JulJlicadu ). 

5iJ/bid" P. /]l . 
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para a cacauicultura entregar um programa já com suas bases assentadas para pessoa de fora da orga
nização que poderia não continuar o trabalho então estruturado. Brandão confirma que de fato saiu 
do cargo somente quando pôde ter a certeza de que seu substituto seria José Haroldo Castro Vieira 
- o dirigente da CEPLAC imediatamente seguinte na escala hierárquica - pessoa capaz de prosseguir 
o trabalho por ele iniciado. E a forma im2ginada para contornar os problemas de acomodação pol(
tica que estavam existindo para o preenchimento do 'argo consistiu na designação de Haroldo como 
interino no cargo.60 O curioso desta situação é que essa interinidade durou cinco anos, de 1969 a 
1974, só acabando quando a CEPLAC passou para o Ministério da Agricultura, no in(cio do Gover
no Geisel, e Haroldo foi efetivado. Talvez um recorde de interinidade na administração pública bra
sileira. 

Assim, somente depois de doze anos de atividades a CEPLAC sofreu a primeira modificação no 
cargo de Secretário-Geral. Haroldo assumiu em 7-2-69. Algum tempo depois de empossado recebeu 
do Diretor da CACEX delegação de todos os poderes que, desde 1957, o Vice-Presidente da Comis
são Executiva houvera' recebido do Presidente, o Ministro da Fazenda. 61 Nas próprias palavras de 
Haroldo, iniciava ele o seu trabalho como Secretário-Geral com um "triplo poder". Isto porque o 
Diretor da CACEX, através de procuração, transferiu ao novo Secretário-Geral da CEPLAC todos 
os poderes que o Ministro lhe havia anteriormente transferido,62 a exempró do que também ocor
rera com o antecessor. 

José Haroldo permanece como Secretário-Geral da CEPLAC até os dias atuais, tendo sido con
firmado no cargo recentemente, após o inIcio de um novo per(odo presidencial no Brasil, registrado 
a 15-3-79. Pode-se dizer que, a par de suas qualidades reveladas antes como dirigente regional e nes
tes últimos dez anos como Secretário-Geral, teve sua administração facilitada por diversas razões e 
principalmente porque começou a colher os frutos semeados pela administração de Carlos Bran
dão.63 O trabalho da CEPLAC "deslanchou" - para usar uma expressão do próprio Haroldo - e os 
números relacionados ao aumento de produção e de receitas geradas pelo cacau são incontestavel
mente crescentes, dando cada vez maior visibilidade à organização federal do cacau.64 

"No qüinqüênio 1975/78, o cacau gerou US$ 2,440 milhões na receita cambial do PaIs, 
contra US$ 543 milhões no qüinqüênio anterior, ou seja, quatro vezes e meia mais, o que 
por sua vez equivale também a trinta e três anos de exportação (1941 a 1973)". [ ... ) 
"Uma análise sobre a produção nacional do cacau, de 1973 d 1978, mostra um aumento 
de cento e sessenta para duzentos e oitenta e três mil toneladas, 8rplivalentes a 76,88%, 
resultado 6ste devido quase que unicamente au aumento de produtivlJiJde ((33,33%), gra
ças ao trabalho de assistência técnica integrada da CEPLAC, pois a área expandida que 
entrou em produção no per(odo correspondeu apenas a trinta e quatro mil h8ctar(~s 
(8,29%). Esses aumentos de produtividade e área em produi,:ão geraram quatrocentas e 

60 Revelações de Carlos Brandão, em entrevista, já citada. 

61 Ver fatos narrados neste cap(fulo, p_ 69. 

62 informações do próprio José Haroldo Castro Vieira" em entrevista de 1977, já citada. 

63 Este fato foi reconhecido pelo próprio José /Jaroldo, lbid. 

64 Em teoria organizacional o conceito de visibilidade diz respeito a coisas ou produtos que, apresentados pelas orga
nizações aos seus patrocinadores financeiros, sua clientela ou ao público de modo geral, podem servir como medi
das capazes de aferir a importância de seu papel no ambiente em que opera. Assim, "quanto maior o prestigio, 
maior a visibilidade da organização; quanto maior a organização, mais visível será; quanto maior o número de car
gos e/ou pessoas de alto status na organização, mais visível será ela; quanto rrulÍs acelerado o ritmo de crescimento 
da organização, mais visível será". Ver lames Gardner March e Herbert A. Simon, Teoria das Organizações, (3Pedi
ção; Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1975), pp. 148-149_ James David Thompson,Dinâmica 
Organizacional: fundamentos sociológicos da teoria administrativa. (São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1976), pp. 
112-113 e 121. 
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noventa e uma m:i toneladas adicionais na produção de cacau, o que equivale a mais de 
três safras do ano base 1972/73".65 

Com os resultados aflorando, os eventuais combates e acusações levantadas contra a CEPLAC 
já podiam ser respondidos com elementos concretos e Haroldo, que vinha dos quadros da própria 
organização, recrutado que foi do cargo de Coordenado( Administrativo Regional, posseguiu o tra
balho iniciado por Brandão e demonstrou ser também ele:nento dotado de grande habilidade. 

Na mudança do Governo Médici para o Governo Geisel, convidou o futuro Presidente a vir co
nhecer o trabalho que a CEPLAC realizava. E Geisel mostrou-se favoravelmente impressionado no 
que se refere ao desempenho da organização que dirigia, conforme já registrado. Muito provavelmen
te, Haroldo garantiu aI' sua permanência por mais um per(odo de governo à frente do órgão federal 
do cacau. 

De modo geral, pode-se considerar o primeiro per(odo de Haroldo como Secretário-Geral da 
CEPLAC (1969-74) de relativa tranqüilidade, no que se r8fere às dificuldades e contestações enfren
tadas por Brandão até 1968. A mudança do Secretário da CEPLAC, tão exigida nos debates do legis
lativo, aos quais se referiu Garcez, e ao que se sabe por pressões do próprio Governador do Estado 
da Bahia, não se registrou com relação a José Haroldo - afinal de contas, um baiano. A sa(da de 
Brandão deve ter contribu(do para abrandar as coisas. Por outro lado, o per(odo decorrido entre 
1969-78 coincide com o que se convencionou chamar de "fechamento pol(tico", resultante do ad
vento do Ato Institucional n9 5, revogado em janeiro de 1979. A redução do debate pol (tico e con
seqüentemente o pouco questionamento do procedimento dos órgãos públicos pode ter contribu(do 
para diminuir o assédio que sofreu a CEPLAC até 1968. Isto, é bom que se registre, não significa 
que se queira vincular ou atribuir os bons resultados obtidos pela CEPLAC ao pouco questionamento 
de suas atividades. De maneira nenhuma. O que se está inferindo é que esta relativa paz que desceu 
sobre o órgão do cacau pode ter sido também proporcionada pela própria redução do debate de te
mas pol (ticos e assuntos polêmicos da vida nacional. 

De qualquer maneira, não se pode dizer que a CEPLAC, a partir de 1969, não enfrentou difi
culdades. Os problemas existiram e foram contornados. Em 1971, sob José Haroldo, a CEPLAC rea
lizou sua terceira unificação de d(vidas66, com o objetivo de socorrer os cacauicultores em dificul
dade face a problemas climáticos desfavoráveis aliados à baixa de cotação do cactlu no mercado in
ternacional. Tomou decisões que modificaram meios de atuação da CEPLAC, transferindo a outras 
organizações a responsabilidade de determinadas ativid,j(jes (fornecimento de crédito e parte da le· 
venda de insumos agrr'colas). em benefl'cio do trabalho corno um todo e principalmente da sobrevi· 
vência do órgão do cacau.\)/ Além dissu, foi questionadd pelO Tribunal de Contas, um 1975, e as~;o
diada por um projeto do Senador LUIZ Viana Filho, que pretendlé::l transferir iJ direção geral da 
CEPLAC de Brds(liêl pWJ a sua sede regiulídl, no sul da 8Jhiu. 68 

65 José HaroLJu Castro Vieira, et ai, CEPLAC 1974-1978, Os custos e benefícios de seu trabalho, (BrasJ1ia: Cl!.1>LAC, 
1<)78), pp. 5-7. 

ó6 Ver relato mntido no terceiro capüulo, pp. 4546. 

67 Ver p. 45, terceiro capl"tulo. 

68 Estas ocorrências vão relatadas adiaI/te, 1/0 tópico 4.2.1. 
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Estudando o fenômeno da liderança nas organizações, Selznick constatou que: 
"A liderança fixa metas, mas ao fazer isto leva err consideração as condições que já deter
minaram o que pode fazer a organização e, de certa forma, o que deve fazer. A liderança 
cria e molda uma organização personificando - em pensamento, sentido e hábito - as 
premissas do valor da politica. A liderança reconcilia rivalidades internas e pressões do am
biente, dando especial atenção à maneira pela q:Jal o comportamento de adaptação en
frenta as mudanças do caráter da organização. Quando falta liderança a uma organização, 
estes encargos são desempenhados inadequadamente, por melhor que funcione a burocra
cia e por mais organizados que sejam os canais de comunicação e comando. E este desem
penho exige um contl'nuo escrutínio de como a estrutura social em transição afeta a evo
lução da política".69 

Obedecendo os contornos teóricos desenvolvidos em seu estudo, o referido autor traz à análise 
o conceito de l/der institucional, para explicar o comportamento de determinado tipo de I(der. As
sim, diz ele que "o executivo torna-se um estadista quando transita da gerência administrativa para 
a liderança institucional·". Em outras palavras, significa a mudança de posição provocada pelo exa
me e avaliação não somente de suas tarefas como, também, das necessidades da empresa, materiali
zada na preocupação com o progresso da organização no seu contexto global, inclusive sua mudan
ça de finalidade e capacidade. "Em suma, significa encarar a organização cotno instituição".70 Isto 
posto, restaria indagar: teria havido na CEPLAC manifestação de uma liderança institucional na for
ma proposta por Selzinick? Alguns dos fatos levantados pela pesquisa, já narrados neste tópico e 
constante também no item 4.2.1. estão a sugerir que a resposta seja afirmativa. Ressalte-se ainda a 
diferença entre o I íder institucional e o I(der interpessoal. As obrigações deste último são de ajustar 
o processo de interação entre as pessoas, facilitando a comunicação, assim como evocando a devo
ção pessoal e buscando acalmar os ânimos. Sua habilidade tem pouco a ver com o conteúdo e sua 
preocupação maior está reiacionada às pessoas e nunca à uol(tica da organização. Sua contribuição 
é para as atividades meios vinculadas à eficiência do empreendimento. O líder institucional, por sua 
vez, é fundamentalmente um indivíduo preocupado na promoção e na proteção de valores de sua 
organização. Suas funções principais são identificadas pelo autor como sendo: 1) a definição da mis
são e do papel da instituição; 2) a encarnação institucioml da finalidade; 3) a defesa da integridade 
institucional; e 4) o apaziguamento do cor~flto. 71 

Retomando-se o exame da forma como se estrutunJU a liderança na CEPLAC no seu mais 
elevado posto executivo, constatou-se ainda que, se, por um lado, Carlos Brandão era homem de es
tilo autoritário, sem v(nculos e compromissos com a regiã,j r:acaueira e as lideranças pnli'ticas da Ba
hia - fato que também pode ter contrihuído positivamente para a organização na sua fase inicial -
por outro, seu substituto, recrutado dentro Ja própria oryanização, no posto de dirigente máximo 
regional, era elemento possuidor de estilo ma;s liberal. Além disso, tendo-se em conta n regionalismo 
manifestado em diversas oportunidades, talvez se revista de considerável importância o fato deste 
último se tratar de pessoa da região cacaueira, nascido no municipio que mais produz cacau no Bra
sil - Ilhéus - e filho de cacauicultor. Isto deve ter-lhe proporcionado maiores facilidades nas transa
ções com a comunidade, principalmente face ao seu conhecimento sobre a organização e sua cliente
la, do Sul da Bahia, de sua problemática e de seu ambiente. Em razão disso, poder-se-ia talvez di
zer que, em momentos históricos diferentes, a origem oposta e o estilo particular de cada um dos di
rigentes pode ter sido benéfico para a CEPLAC. Ante o uXfJosto, pdr8ce confirmar-se ne%e caso al
gumas teorias sobre liderança que defendern o ponto de vista de que esta depende não somente das 

69 Philip Selzinick, op. cit., p. 53. 

70 Ibid., p. /9. 

7I Ibid., p. I9. 
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caracter(sticas do I(der, mas, também, da situação em we se encontra o grupo.72 Segundo tal pre
missa, o homem bem sucedido no ambiente que permi a reflexão poderia fracassar no que exija de
le decisões rápidas. Ou ainda, que o I (der no ambiente amistoso poderia não ter o mesmo êxito em 
ambiente hostil e vice-versa. Sob esta ótica, então, peswas diferentes podem contribuir de maneira 
diferente para a liderança do grupo. Ou, no dizer de Klickerbocker, o I(der aparece como resultan
te das necessidades de um grupo de pessoas e da natureza da situação dentro da qual o grupo está 
tentando operar.73 Ou, ainda como entende Perrow, " iderança depende especialmente das circuns
tâncias e das atribuições exigidas do I(der". Assim, o estilo de liderança é uma "variável independen
te", ou seja, aquela que é determinada independentemente de qualquer outra coisa que causa a va
riação no fator dependente.74 

O Quadro VI mostra como se estruturou a liderança da organização, a n(vel de Conselho Deli
berativo. O Quadro VII permite uma visão dos governadores e vice-governadores do Estado da Bahia 
e respectivos secretários da Agricultura, com o objetivo de registrar no quadro politico estadual os 
personagens com maiores possibilidades de exercer influência sobre a atuação da CEPLAC em seus 
vinte e dois anos de existência. 

Analisando o quadro VI constata-se que o Conselho Deliberativo da CEPLAC apresenta consi
derável grau de estabilidade e equil(brio na sua composição. Observa-se, por exemplo, a existência 
de representantes com presença garantida numa faixa de quatro a ld tO anos como membros do refe
rido conselho, havendo o registro de permanência já de dez, onze e pouco mais de quinze anos, co
mo são os casos, por exemplo, respectivamente, dos representantes dos Produtores, do Governo do 
Esp(rito Santo e do Ministério da I ndústria e Comércio. Há inclusive um caso em que o representan
te do Ministério da Agricultura deixou de sê-lo em 1966 mas continuou como membro-integrante do 
Conselho, apenas transferindo-se para a representação do Governo da Bahia, ali permanecendo até 
1974. Ademais, não se constata em nenhum momento a mudança de todos os representantes em 
uma só ocasião. Em ou:ras palavras, a substituição de um ou outro membro do Conselho Deliberati
vo não significa necessariamente a mudança de orientação do colegiado, um8 vez que o grupo maior 
continua existindo como grupo. Conseqüentemente, tal modificação não afeta o equil(brio do Con
selho, porquanto mantém sua totalidade e a colizão dominante.75 

72 Ver Alex Bavelas, "Liderança: O Homem t a função ", in O Comportamento Humano na Empresa - Uma Anto
logia, Editado por Yolanda Balcão e Laerte Leite Cordeiro (Rio de Janeiro: FI/Mação Getúliu Vargas, 1971), pp. 
126·127. 

731rving Knickerbocker, "Liderança: Um cOl/ceito e algumas implicações", in O Comportamento Humano na Em
presa - Uma Antologia, IbM, p. 99. 

74 Charles PerrolV, Análise Organizacional: um enfoque sociológico, (São Paulo: Editora Atlas, 1 ')72), p. 26. 

75 As organizações são referidas por Cyert e March conUJ coalizões de indivüiuos que competem entre si, ao tempo 
em que procuram definir os objetivos, as expectatilYls e as alternativas de escolha das organizações às quais estão 
vinculados. No bojo dessa competição resolvem-se ou adiam-se os conflitos administrativos, E /lesse caso as orga
nizações tiram proveito do aprendizado resultante de tal processo. Lembra Getúlio Carvalho que nas organizações 
governamentais pertencem à coalizão o grupo de qdmi/listradores, trabalhadores, técnicos, legisladores. juIZes, a 
clientela e Uderes de grupos de interesse. Enquanto que Thompson registra que nas organizaçlies complexas as de
cisões trUlis relevantes são tomadas pela coalizão dominante, constitulda pelo membros trUlis influentes da coali
zão organizacional. Dentro de tais contornos teóricos, pode-se definir o Conselho Deliberativo da CEPLAC como 
membro integrante da sua coalizão dominante. Quando ocorrem mudanças na coalizão dominante podem acol/te
cer também modificações no curso das prioridades e objetivo:, organizacionais. Ver Richard M. Cyert e lames G. 
March, A Behavorial Theory of the Firm, (Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, 1963), pp.1-2 e 11. Getúlio Car
valho, Petrobrás: do Monopólio aos Contra~os de Riscos op. cit., pp. 122-123 e 153. lames David Thompson, 
Dinâmica Organizacional, op. cit., pp. 52 e 143-188. lames G. March e lJerbert A. Simon, Teoria das Organiza
ções,op. cit., pp. /86-187. 
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1955/59 

1959/03 

1%1/07 

1%7/71 

1971/75 

1975/79 

1979 

QUADRO VII 
ESTADO DA BAHIA 

GOVERNADORES, VICE-GOVERNADORES 
E RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DA AGFJCULTURA 

1957/1979 

Governadores/Vices 

Antonio 8albino (G) 

Juracy Montenegro Magalhaes (C) 
Or lando ~Ioscoso (V C) 

Antonio Lomanto Júnior (C) 
('rlando Moscoso (V C) 

Luiz Viana Filho (C) 
Jutai Magalhaes (V G) 

Antonio Carlos Magalhães (C) 

Menandro Minahim (V G) 

Roberto Santos (G) 
Edvaldo Brandao Correia (V G) 

Antonio Carlos Ma,~a I hae s (G) 
Luiz Viana Neto (V G) 

Secretários da Agricultura 

Eduardo Catalao 
Jaime Guimarães 
Herm5genes Princine 
Nelson ~1artins de Almeida 

Lafaiete Coutinho de Albuquerque 
Dantas Júnior 
Orlando 1'~ixeira 

Renato ~edeiros Neto 
Fúlvio Alice 

Edson ~Iarques 
Jaime Ramos de Queiroz 

Raimundo Fonseca de Souza 

Jos~ Guilherme da Mota 

Renarn 8aleeiro 

82 

Período 

7-~-SS a 7-4-59 

7-~-59 a 7-~-01 

7-~-hl a 7-~-07 

7-~-67 a 15-]-71 

1')-3-71 a 15-3-75 

15-1-75 a 15-3-79 

15-3-7LJ 

-------------------------------------------------------------------------------------
i'.Jni,C: AJ,;flor L· .'1eZlo, c((~t(e'!((H(~tá~(u( da Ballúl - A f:l'púhi'ica l' ~('ld (;L'l'('~II((dl"ll'~, 

(.W:r F',-liç:1l'J' :":aZ?l,{!~l(l: .t·'rit;r.Jl'~~ '~l~'i:~·!I-Z/, /.:..4"1 ri!', r\!-;':.; 

o Quadro V ajuda a completar esta análise, Através dele verifica-se que a nenhuma mudança de 
Presidente da República correspondeu uma mudança de Secretário-Geral, embora tenha havido nes
se perl'odo passagens pelo mais alto posto da República de presidentes com filosofia e linha de traba
lho diferentes, como foi o caso das passagens de Juscelino para Jânio, desse para Goulart e respecti
vo per(odo parlamentarista e finalmente com os Governos pós-54. Deve .. se observar também que 
a rotatividade no cargo de Diretor da CACEX (e por conseqüência de Vice-Presidente da CEPLAC) 
é de certo modo baixa, té:mlO que Benedito Fonseca Moroirél permanece na posição IH~ cerca dli Onze 
anos. 

Todas estas constatações parecem ser consideravelmente importantes, porque a estabilidade e o 
equil (brio encontrado no maior n(vel decisório da organização - seu colegiado - haja vista as liga
ções de cada integrante a diferentes órgãos oficiais - pode constituir-se em equili'brio e estabilidade 
para seu principal executivo - o Secretário-Geral - e conseqüentemente ajudar na sua permanência, 
desde que sua atuação se revele positiva, 

Nesse processo há de se considerar a relevância a n(vel nacional de órgãos como Banco Central 
do Brasil, Ministério da I ndústria e Comércio e Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, 
além de Governos de Estados, como a Bahia e o Esp(rito Santo. Adicione-se ainda a importante 
presença do próprio produtor de cacau neste colegiado, que, representando os que mantém a 
CEPLAC, legitima o processo decisório, além de portar reivindicações e/ou vetos da própria lavou
ra. Todos estes representantes e as organizações a que estão vinculados funcionam assim como elos 
de sustentação altamente relevantes para a estabilidade que se registra na CEPLAC. 

\~ E a estabilidade no comando da CEPLAC teria sido de fato positiva? As evidências estão a indi
\ car que sim, face principalmente aos resultados obtidos pelo órgão do cacau, aferidos em parte pelo 
\1 crescente aumento anual da tonelagem de cacau produzido na sua área de atuação e respectiva recei
\ ta, Além disso, embora sejam conhecidos casos de órgãe,s ineficazes com a mesma direção durante 
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anns seguidos, tem-se observado também c:ue uma exces~;. mObilidadE 3m 8!evados cargos executi
vos das o"ganizações revela-se muitas vezes prejudicial, p'_ '::jue pode irrmlicar não somente em pre
jut'zos econômicos e administrativos, mas, também, poro. ; inviabiliza él fixação de um código de 
práticas que permita definir um comportamento adequac'c, aos cargos de direção. A fixação e a ma
nutenção de tal código, no entender de Burns e Stalker, é' mais valiosa entre as contribuições que o 
maior dirigente de uma empresa pode legar à sua organizocão.76 Na CEPLAC, tanto Brandão quan
to Haroldo tiveram tempo e oportunidade suficientes para proporcionar tal código ao referido ór
gão. Por outro lado, referindo-se a instabilidade em cargos de direção de organismos públicos, Getú
lio Carvalho lembra que: "A contl'nua rotação de d'.i"tores, que não chegam a familiarizar-se com 
fatores relevantes da empresa, resulta ora em paralisia de certos programas, ora na tomada de im
portantes decisões por burocratas de escalões inferiores, roem sempre bem informados das repercus
sões polt'tico-administrativa de seus atos".77 Este, pelo menos, não parece ser um problema da 
CEPLAC, que em vinte e dois anos de existência teve apenas dois secretários executivos. 

Investigando-se a situação nos demais cargos diretivos, até nt'vel de departamento, constatou-se 

I 
uma reprodução da estabilidade registrada nos escalões mais altos. Ademais, verificou-se também 
que todos os atuais dirigentes foram formados dentro da própria organização. Em outras palavras, sig
nifica dizer que o órgão do cacau tem se utilizado do método vertical de seleção de seus dirigentes, 
o que tem permitido a manutenção de uma certa uniformidade de conduta e prosseguimento de seus 

\ 
programas. O método vertical consiste em escolher para diretores pessoas que já faziam parte da or
ganização, ocupando ali posições hierárquicas menos importantes.78 

Conforme já foi visto, os primeiros funcionários da CEPLAC foram recrutados ao Banco do 
Brasil. E por esta razão, como parece lógico, entre tais pessoas acabaram sendo escolhidos seus pri
meiros dirigentes. Dal' porque, durante algum tempo, até que no bojo da própria orqanização fos
sem surgindo pessoas para assumir postos de comando, rlantiveram-se nos cargos mais importantes 
funcionários cedidos pelo Banco do Brasil. E isso de algUrTh! forma gerou uma competição interna que 
fazia com que emergissem colocações tais como a de que 2l "a CEPLAC era um órgão técnico dirigi
do por não técnicos".79 Mas se isso pôde ser visto dessa forma no passado, na atualidade a situação 
parece diferente. Apenas para citar dois exemplos impotantes, o Secr etário-Geral Adjunto é um 
técnico oriundo da área de pesquisa, como também o é (.1 Diretor Regional A exceção do departa
mento administrativo, nos demais departarrentos os cargos de comando estão sob a responsabilidade 
de engenheiros-agrônomos, inc!lJsi'JP o Depcramento de A:ioio ao Desenvolvimento. 

76 Tom Burns e G. M. Stalker, nle Management (f hmovation, (Ch;,tlgo: Quadrallgle Books, 1962), p. 252 . 

77 Getúlio Carvalho, "A Empresa Públíw: Uma i "Jdse Administra. ;)'a ", Revista de Administração Municipal, mime
ro 116 (janeiro-fevereiro 1973), p. 15 . 

781bid., p. 16. Sobre métodos de recrutamento t:' seleção de dirige, 'es de órgãos aut6nol1!u!i governamentais além, de 
Getúlio Carvalho, lbid., pp. 14-17, ver também ONU, Medidas r ;!"8 Majorar el Rendimiento de la Empressa Públi
ca en los Países en DesarroUo, Doc. S. 73. ll. H:: (1974) pp. 4: 9. 

JI) Interessante análise sobre a impropriedade de ':( "owções deste '.'JO é desenvolvida por Kleber T. Nascimento, "A 
revolução conceptual da administração: implicr;~'es para a fomn ação dos papéis e fw'ções essenciais de um exe
cutivo", op. cito Entre outras coisas, diz o auto ... · "[00'] a organicção moderna, tanto i10 setor público quanto 1/0 

privado, continua ignorando essas duas decorn"lcias crz"tiws [gei'ralista versus especidista] da cvncepção do pa
pe/ focal do executivo como decision-maker. De fato, a seleçãc 'q um executivo, as "Ulis das vezes, funda-se na 
competência técnica de um especialista e não Na competência a,ministrativa de um homem de visão e formação 
gerencial. Assim é que, fUI prática diária, o arJ'l'inistrador surg, ;)ela pronwção de url técnico que demonstrou 
competência nU/na área especializada - vendas. ,"Jrodução, enge t:aria etc. - às Fezes por U/na habilidade especial 
em reduzir custos e trazer lucros imediatos. Ur.', ']sultado muite-nmum dessa promoçio é a trOaL de um excelen
te técnico por um administrador med,ocre". /,1 '!/te, ressalta c· '/.to r que "[ ... J um especialista em administração 
é tão técnico quanto o são um engenheiro, UI 'rurgião ou UI) 'Idiotécllico". Ver K'eber Nascimento, op. cit., 
pp. 15-24, (grifas nos originais). 
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No dizer de Guerreiro Ramos, "nenhuma autoridade governamental pode levar a termo ativi
dades inovadoras, se não constitui um aparelho burocrático afim aos seus objetivos".80 Tendo sido 
a CEPLAC criada por um dos diretores do Banco do Brasil, com caracterl'sticas de agente financeiro 
e sob a supervisão do Ministério da Fazenda, seria ingênuo esperar que durante algum tempo este fa
to deixasse de projetar influências sobre a organização. É neste contexto que se enquadra uma colo
cação de Selznick de que 

"A criação de um núcleo institucional é parcialmente uma questão de recrutamento e se
leção e, neste sentido, coincide com a tarefa de seleção de uma base social. Ao escolher os 
principais funcionários de um grupo social específico, o condicionamento anterior dos in
div(duos pode tornar-se uma valiosa fonte para a nova organização".81 

Sendo o Banco do Brasil uma entidade onde tanto a disciplina de trabalho quanto a organiza
ção interna foram sempre objeto de referências positivas -- porisso que razão de orgulho por parte de 
seus integrantes - é posslvel que tais funcionários tenham trazido para a CEPLAC um conjunto de 
princípios de considerável valor para o in(cio de qualquer organização.82 

Mas, evidentemente, não seria somente este grupo que iria gerar uma força capaz de tornar a 
CEPLAC uma realidade que pudesse enfrentar e vencer os diversos obstáculos. Tendo a organiza
ção começado da estaca zero, vários foram os fatores a contribuir para que houvesse um esforço 
conjunto, não somente do grupo dirigente mas também dos dirigidos, no sentido de estruturar a 
organização e conduzi-Ia a êxitos não obtidos pelas que lhe antecederam. 

A organização, disciplina e coesão do grupo oriundo do Banco do Brasil, somados à capaci
dade técnica e científica de Alvim e demais técnicos que assessoraram a CEPLAC nos seus primór
dios, notadamente a partir de 1962, ganharam valiosos aliados a partir principalmente de 1964. 
Foi neste ano que a CEPLAC começou a recrutar maciçamente um grande número de engenheiros
agrônomos recém-formados. Estes tinham a oportunidade (mpar de participar de um trabalho onde 
tudo estava por fazer, no momento em que começava a funcionar o Centro de Pesquisas do Cacau e 
estava sendo estruturado o Departamento de Crédito e Extensão. Além do desafio que representava 
a área produtora de cacau, a CEPLAC significava naquele instante oportunidades de progresso e rea
lização profissional, dois fatores motivacionais muito importantes. No particular, eis o que diz mais 
uma vez Selzinick: 

"Uma organização em rápido desenvolvimento que tem certos objetivos a alcançar e é 
pressionada pela falta de tempo [ ... ] o padrão de liderança pode enfatizar iniciativa, criati
vidade, coragem e, até certo ponto, uma rejeição aos caminhos tradionais para os objeti
vos e mesmo urna reformulação de objetivos organizacionais. A organização pode ser tal 
que haja extraordinária mobilidade ascendente egrande motivação".83 

De fato, como é sabido, quando uma organização está se estruturando as oportunidades são 
inúmeras para todos os seus integrantes e principalmente para quem tem ambições profissionais. E 
tanto isso é verdade que muitos dos que entraram a partir de 1964 ascenderam a boas posições na 
CEPLAC, alguns deles hoje fazendo parte do seu quadro dirigente. Estas ocorrências são também 
pertinentes com o que diz ainda Selzinick: 

80 Alberto Gue"eiro Ramos, Administração e Estratégia do Desenvolvimento, (Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1966) p. 263. 

81 Philip Selznick, op. cit., p. 90. 

82 O inicio da existência de uma organização é definido como sendo o momento no qual determinado grüpo é pro
positadamente composto visando à realização de atividades com o fito de atingir objetivos especificos. Sobre o 
assunto ver Talcott Parsons, Structure and Process in modem societies,(Glencoe1he Free Press, 1969), p. 17 . 

83 Philip Selznick, op. cito p. 87. 
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"Organ izações são instru mento~ técn icos, planejados como meios para fi nal idades def in i
das. São julgadas como projetos, são paredveis. I nstituições, tanto concebidas corno gru
pos ou práticas, podem ser parcialmente planejadas, mas possuem também uma dimensão 
natural. São produtos de interação e adaptação; tornam-se os receptáculos do idealismo 
de um grupo e são menos facilmente peredveis".84 

Dentro deste contexto há quem enfatize que o idealismo foi na CEPLAC em muito responsável 
pela dedicação de técnicos, dirigentes e funcionários de modo geral, servindo como motor e canal do 
esforço de todos no sentido de atender as prioridades da área produtora de cacau, de fortalecer e fa
zer sobreviver a organilação federal do cacau.85 

Ã guisa de c!Jlclu.:ici0 I e~la confrontar as ocorrências narradas neste tópico com as variáveis des
tacadas por Esman e Blaise como importantes para liderança. Assim procedendo, constata-se que, ao 
longo do tempo, a liderança na CEPLAC demonstrou viabilidade pol/tica face à sobrevivência dura
doura, de forma estável e equilibrada, desde o Conselho Deliberativo até o nivel de diretores. Digno 
de destaque, nesse ponto, o fato de que a organização teve, em vinte e dois anos de existência, ape
nas dois secretários executivos. Provavelmente, um recorde, em se tratando de órgão público, sujeito 
a mudança a cada modificação de Governo. Evidenciou status profissional e competência técnica, 
sob a forma de prestigio no campo de atividade da organização, aferidos pelo acatamento e adoção, 
por parte de sua clientela, da tecnologia e de inovações recomendadas, refletidas em resultados cres
centes nas curvas de produção e receita do cacau. Manifestou competência organizacional e satisfa
tória distribuição de papéis como meios de enfrentar e eql..!acionar problemas, implementando estru
turas e processos eficazes que tornaram possiveis transformações e/ou mudanças de curso do órgão, 
rumo ao atendimento de objetivos organizacionais perseguidos. Finalmente apresentou continuidade 
através da integração de novos individuos ao grupo de liderança, reforçando-a e garantindo o prosse
guimento de uma atuação positiva para a organização. 

4.1.4 A Doutrina e o Programa 

A doutrina de uma organização, segundo Esman e B!aise, pode ser definida como a especifica
ção de valores, objetivos e métodos operacionais que orientam e sustentam a ação social. É também 
interpretada como o ponto de referência de estabilidadf da instituição e de sua interação com o 
meio-ambiente, ao qual tod<ls as outras variáveis são relacionadas. 

Na forma proposta pelOS referidos autores, algumas c!qS variáveis nessa categoria são: especifiCi· 
dade, compreendida como lal a extensão com que os elerl'c;ntos existentes na doutrina suprem a ne· 
cessidade de uma fundação para ação social 3m determin2Cla situação; relacionamento com as not
mas existentes, ou seja, a forma segundo a qual os elernentc':> da doutrina são arranjados relativarnon
te ao comportamento social esperado; relação com as pre,rfYências e prioridades da sociedade, espe
cificando a relação entre os elementos da doutrina e os "\jetivos e metas intermediárias da socie· 
dade.86 

Trocando em outras palavras, a doutrirn de uma or~ 
especificação dos seus objetivos. Constitui-se do conjuntí 

que vão defi nir e dar a tonal idade e a forma de atuar da . 
esta a mais indefinivel entre as variáveis instit'Jcionais. Ma 
zar e o estilo que pretende usar. Clara, consistente e freqüi 
trina podem desenvolver consenso sobre obi,-"tivos comul 

84 Ibid., p. 19. 

lização relac'ona-se estreitamente com a 
,\; prindpios, normas, regras e métodos 

:mização. 1\]0 dizer do próprio Esman, é 
xorime o que a organização deseja realí
emente rept_'~idas, as expressões da dou
'Jntre os m&mbros de uma organização, 

85 Esse é, por exemplo, um um pontos de vistas de José Haroldo O'stro Vieira,op. cit., pp. 118-122. 

dó Milton J. Esman e Hans C. Blaise, 1966, up. cit., l'P. 10-11. 



I) 

t 
t 
t 

• • It 

• • • I 
I) 

• I) 

• • I 
t 
I) 

I) 

• • • • t 
I 
li 
I 
t 
I 
I 
11\ 

• t 
I 
I 
li 
t 

• li 
li 
li 
li ., 
t 
t 
li 
li 
t 

86 

estabelecer prem issas para a efetivél comun icação, desenvolver um forte senso de propósitos coletivos, 
ou coesão, e assim aumen tar tanto a satistação de seus membros quanto a eficácia da organização na 
transação com o ambiente externo.87 

A doutrina projeta no meio-ambiente a imagem da organização, bem como seus valores, e vai 
criar expectativas no que se refere aos beneficios esperados pelos elos institucionais e clientela de 
modo geral. E ai a doutrina torna-se muito importante, uma vez que a imagem projetada contribui 
para que a organização possa se entender com o ambiente em que opera, ganhando suporte e apoio 
para seus propósitos e programas. Nesse caso, deve-se atentar para o fato de que a doutrina necessi
ta conviver com a flexibilidade, porquanto alguns temas podem ser enfatizados de forma diferencia
da ou devem sofrer modificações no decorrer do tempo, face a novos problemas ou diante do apren
dizado resultante da própria experiência vivida. Assim, a doutrina motiva o pessoal, estabelece expec
tativas sobre o desempenho da organização, padrões para a formulação de decisões e para a avaliação 
desse desempenho e ajuda a preparar os caminhos e a racionalizar a substituição de enfase da organi
zação, atividades e produtosB8 Face ao exposto, evidenciam-se em dois planos as propriedades da 
doutrina. No plano organizacional interno, a doutrina concorre para harmonizar e tornar o grupo coe
so, afastando dificuldades para a conjugação de esforços. Além disso, permite a identificação de ob
jetivos comuns, facilita o estabelecimento de prioridades: e incentiva a iniciativa individual. No pia
no externo, possibilita à organização o recebimento de apoio e aceitação por parte do meio-ambien
te e respectiva cI ientela. 

Conseqüentemente, a elaboração, expressão e manipulação da doutrina constitui-se em impor
tante responsabilidade daqueles que orientam a atividade do desenvolvimento institucional. É a fase 
de gerência institucional na qual tempo, meditação e esforço devem ser investidos, ainda que 
isto - como lembra Esman - seja freqüentemente negligenciado.89 

A organização que não possui um bem definido quadro de propósitos prejudica sua doutrina. 
Projetará no seu meio-ambiente uma imagem ambigua e lhe será negada credibilidade. E nesse caso, 
falhará a liderança, por não saber usar o poder de idéias e simbolos para orientar a organização, tan
to no seu desenvolvimento interno quanto na interacão com seu ambipnt0 (wterno.90 

Mas se a doutrina relaciona-se diretamente com a especificação dos objetivos de uma organiza
ção, seus programas, projetos, atividades, procedimentos e produtos são variáveis dela dependentes. 
Isto é, o programa da organização depende da doutriml, fíorquanto vai resultar da conversão e mate
rialização dessa doutrina em ação. Essa a razão pela qual, neste estudo, se optou por juntar no mes· 
mo tópico estas duas variáveis institucionais. 

Nc dizer de Esman: 

"O programa da organização é o conjunto de at:vidades por ela empreendidas, seus produ
tos resultantes da tradução da doutrina em ação. Isto envolve um conjunto de escolhas so
bre como a organização aplicará os recursos disponiveis e qual o fluxo de produtos ou ser
viços que tenciona prover. ~ através dos seus programas de ação que as inovações sociais e 
tecnológicas com as quais a organização se comprometeu são convertidas em produtos e 
serviços espedficos". 91 

8 7 Milton J. Esman, "lnstitutioll Building as a guide to action ", 1 969, op. cit., pp. 13-14 (a expressão entre os mem-
bros está grifada no original). 

88 lbid., p. 14. 

89 Ibid., p. 14. 

90 Ibid., p. 14 . 

91 lbid. , p. 14. 
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De conformidade com o modelo de Esmarl e Blaise, o programa refere-se àquelas ações relacio
nadas ao desempenho das funções e serviços que constituem o produto final (output) da organiza
ção. Como relevantes para o programa, são consideradas as quatro seguintes variáveis: coerência 
com as regras e especificações contidas na doutrina e entr~ os elementos programáticos. Esta ·:::oe
rência está relacionada com os recursos de que dispõe, quer sejam humanos, físicos ou financeiros, 
de forma que não seja prejudicada a conversão dos inputs em produtos e serviços requeridos pelo 
ambiente; estabilidade, entendida como a segurança do produto final em termos de fator tempo, de 
qualidade e de quantidade. Ademais, o programa deve estar isento de influências resultantes de mu
danças de pessoas, principalmente integrantes da liderança. Isso não deve, por outro lado, pressupor 
inflexibilidade. O programa deve ser flexível, de modo a adaptar-se às mudanças do ambiente. Outra 
variável importante é a viabilidade do programa relacionada a recursos físicos, humanos e financei
ros, produção complementar de outras organizações e à cépacidade de absorção da sociedade. Ou 
seja, o programa da organização deve ser tecnicamente possível, economicamente viável e politica
mente aceitável. A quarta e última variável é a contribuição às necessidades, que diz respeito a con
tribuições reais feitas através de programas de ação para satisfazer às necessidades espedficas da so
ciedade. A efetiva liberação de produtos e serviços valorizados pela clientela ajuda a organização a 
ganhar apoio no meio-ambiente e assim a reivindicar e mobilizar recursos adicionais, que, por sua 
vez, proporcionam a possibilidade de melhorar e expandir serviços no futuro.92 

Ao se analisar a CEPLAC, constata-se que o órgão do cacau tem um quadro de propósitos e, 
conseqüentemente, uma doutrina bem definida, com algumas variações ao longo de seus vinte e 
dois anos de existência. 

Historicamente foi possível perceber que a doutrina inicial da CEPLAC era a de que sua ativi
dade fosse basicamente financeira, face às cricunstâncias que resultaram na sua criação. Em razão 
disso, o pessoal que compôs seus quadros inicialmente foi recrutado dentro da maior entidade ban
ria estatal do país, o Banco do Brasil. Isto prevaleceu clara e fortemente enquanto foi vice-presiden
te o próprio criador da organização, Tosta Filho. Após SUil saída, quando Carlos Brandão, embora 
como secretário"geral, pôde impor seus pontos de vista e estabelecer rumos mais amplos, a CEPLAC 
deixou a quase exclusiva atividade financeira e mudou sua doutrina com o objetivo de ser um órgão 
técnico-cient(fico. E o próprio crescimento da organização foi agregando novos elementos a essa 
doutrina, implicando em que o órgão acabasse por assumir encargos os mais diversos, que resultaram 
na recente criação de um departamento de apoiO ao desenvillvimento. 

Para não se incorrer em repetições, evita-se falar aqui. uma vez mais, sobre a evolução do órgão 
do cacau. Apenas repete-se que, de agente financeiro em 1967, quando foi criada, a CEPLAC trans
formou-se em órgão executor de um programa integrado de desenvolvimento agn'cola, atuando si
multaneamente em pesquisa agronômica, extensão rural, ensino agr(cola, crédito orientado, supri
mento de insumos agr(colas, classificação de cacau, legalização de terras, associativismo rural, siste
ma cooperativista, diversificação agropecuária e fortalecirr:ento da infra-estrutura da região produ
tora. Aqui cabem algumas incursões visando a responder urna pergunta contida no segundo objetivo 
estabelecido para a pesquisa: que influências contribuiram para moldar a doutrina e o programa da 
organização? 

92 Milton J. EsnulIl e Ham C. Blaise, 1966, op. cit., p. 11. Ver também Milton Esman, 1969, op. cit., pp. 13-14. 
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Ao que estão a indicar os dados e fatos pesquisados, as influências e idéias que proporcionaram 
a criação do plano de e:nergência para o cacau que resultou na CEPLAC foram basicamente as mes
mas que deram lugar ae surgimento do I nstituto de Cacau em 1931. Por sua vez, estas idéias datam 
da década de vinte, QU pelo menos foram ai registradas pela primeira vez pelo engenheiro Joaquim 
Bahiana.93 

Isto evidencia que de há muito se tinha consciência de como encaminhar solução para os pro
blemas da cacauicultura. O que não se revelara possivel era a viabilidade dessas idéias, fato que co
meçou a acontecer a partir de 1957, com a criação da CEPLAC, e passou a ser operacionalizado, de 
fato, após 1962, quando este órgão assumiu a liderança da cacauicultura. Nesta época, em todas as 
discussões sobre o cacau, era sentida a realidade de que qualquer plano para este produto agricola 
dependia fundamentalmente de uma boa estrutura técnica. Evidentemente que para corresponder 
à expectativa da sociedade em que vivia o produtor de cacau, para fundamentar a ação social da 
organização, a fim de ir ao encontro dos anseios, preferências e prioridades dessa sociedade, seria 
preciso considerar este importante aspecto. No particular, foram decisivos os seguintes fatóres: a 
criação do CEPEC, com a participação de nomes de estudiosos e cientistas notáveis na sua estru
turação e posteriormente a contratação de técnicos - entre os quais um cientista de reconhecido 
prestigio internacional para dirigir a atividade de pesquisa; a definição de atividades da organiza
ção de forma a estudar e atacar os principais problemas da lavoura cacaueira com base nos pro
gramas de metas; a existência sistemática de recursos financeiros para lastrear as atividades do 
órgão; o treinamento maciço de técnicos da organização, tanto no Brasil quanto no exterior;94 e 
um comando que, como foi visto, tinha estabelecido um realistico sentido de direção para as 
coisas que deveriam ser feitas. 

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que a CEPLAC foi estruturada de for
ma impar no Brasil. Ou seja, a única organização que iniciou um programa na agricultura tendo 
sob o mesmo comando a pesquisa, o ensino, a extensão rural e o crédito agricola. No particular, 
um estudioso lembra que entre especialistas há a concordância de que "ensino, pesquisa e exten
são rural constituem atividades que devem estar sob as mesmas condições de trabalho e sob a mes
ma supervisão institucional", como se observa por exemplo no México e nos Estados Unidos, pal
ses possuidores de bem montadas estruturas de pesquisa agropecuária.95 

Com estes instrumentos dispon(veis, os programas de trabalho da CEPLAC contribuiram de
cisivamente para o contíOle de pragas e doenças e atenuar seus efeitos sobre a produção de cacau; 
fomentou a utilização de fertilizantes e corretivos, de conformidade com fórmulas apropriadas, a 
partir da análise de solas; introduziu material genético de alta produção. com a distribuição de 
sementes hi'bridas de elevada precocidade, produtividade e resistência, produzidas pelo CEPEC. E 
o impacto deste trabalho reflete-se na curva de produção de cacau, que se deslocou de 162.000 
toneladas em 1965/66 para 282.000 toneladas em 1978/79, conforme demonstra o Gráfico I, ela
borArlo com os dados do Quadro 111. O mesmo Gráfico reaistra a curva de produção em média mó-

93 Ver Joaquim Bahiana, Relatório apresentado ao Exm. Sor. Dr. Secretario da Agricultura, Viação, Industria e 
Obras Publicas no desempenho da Commissão para representar S.Ex. na inauguração de uma estufa para seccar 
e beneficiar cacáo, est:Jdar a cultura e molestia do cacaueiro no Sul do Estado. (Salvador: Imprensa Official 
do Estado, 1920). Analisando-se tambén: o diagrama geral da organizaçãoe do plano integral das atividades 
econômico-financeiras do ICB, ronstantes da Figura, 2, verifica-se que a CEPLAC de hoje representa um 
aperfeiçoamento do que ali está resumidammte apresentado. 

94 Registre-se que somente cerca de dez ano:' depois, rom o advento da Embrapa, é que o próprio Ministéri~' da 
Agricultura despertou para a necessidade de um intensivo desenvolvimento de recursos humanos para traba
lhar na pesquisa agrz'cola no Brasil. 

95 Ver Rosa Maria Esteves Nogueira, "Empresa Pública no Brasil- a Embrapa", op. dt., p. 57. 
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vel de três anos, em igual per(odo.96 Até 1985, as linh8s de prograrração da CEPLAC estão defini
das com base no Procacau, que objetiva triplicar a produção brasileira. 

Mas, ao lado dos problemas técnicos da lavoura em si, dos problemas da planta, a partir do fi
nal da década de sessenta a CEPLAC passou a aplicar recursos no fortalecimento da infra-estrutura 
da área produtora (estradas de escoamento de produção, porto do cacau em Ilhéus e programas de 
saúde). Tal atividade gerou reação entre produtores. Apesar do órgão do cacau estar contribuindo 
com recursos para áreas substantivas, os cacauicultores n10 viam com bons olhos que a taxa de con
tribuição cambial fosse aplicada em programas para os qllais o Governo Federal ou Estadual tinham 
obrigações para com o contribuinte de modo geral. Sob esta ótica a CEPLAC estaria aplicando recur
sos onde não devia. O órgão do cacau, entretanto, vinha a público para mostrar que os recursos utili
zados nos polêmicos programas não provinham de taxa de contribuição cambial e sim do Tesouro 
Nacional, e que haviam sido adiantados à CEPLAC para a complementação de preços do cacau nas 
safras de 1965/66. Ao invés de pagar tais adiantamentos devidos ao Tesouro Nacional, a CEPLAC 
houvera conseguido o perdão da d(vida, desde que a aplicasse em programas de infra-estrutura.97 

Desde aquela época, entretanto, a CEPLAC atua cada vez mais intensamente nesse setor - des
ta feita com recursos advindos da taxa de retenção - conl a justificativa de que a falta de uma infra
estrutura razoável iria prejudicar no futuro seu próprio trabalho. I sto é, o aumento de produção e 
produtividade do cacau e um programa de diversificação de cultivos requer toda uma movimentação 
conseqüente: estradas e porto para escoamento de produção, eletrificação rural, saúde e educação 
para elevação do bem-estar da população e a fixação do homem, etc. E o comportamento da cliente
la da CEPLAC e dos residentes nas áreas produtoras coneçou a se deslocar da reação ao apoio, de 
tal forma que o órgão do cacau teve que estabelecer um teto máximo de dez por cento de seu orça
mento para aplicações em infra-estrutura. E em função de tais programas a CEPLAC começa então a 
ser vista por muitos não como "um órgiío de desenvolvimento agr(cola", mas corno um organismo 
mais abrangente, de "desenvolvimento regional", 

Já em 1968 o problema relacionado aos objetivos gerais, programas e área de operação da 
CEPLAC eram levantados por um grupo de técnicos em trabalho por ela sOlicitado,98 Naquela opor
tunidade, destacava-se que havia três alternativas para a CEPLAC: "cuidar exclusivamente da la
voura cacaueira; consider ar seu campo de ação toda a região cacaueira, ocupando-se, exclusivamen
te, de programas agr(colas ou, também, da solução de rroblemas de infra-estrutura (estradas, comu
nicações, saúde, etc.); instituir-se como órgão de desenvolvimento regional, abrangendo tambétn á
reas limltrofes fi região caciiueira".99 

Canamenta qliEl não so pretende ~lqlli entrar por UITin lunHtl disclH;~o acadêmica ti prbvav~llrnen
te estéril sobre a (jefinição do que seja um órgão de du-;envolvimento regional. Entretanto, é lícito 
ponderar que o órgão do cacau está deserlVolvendo SU3S atividades de conformidade com seus Obje
tivos e seguindo a ordem de prioridade neles impl Icita. 

96 Os dados foram tomados com base no penado 1965/66, considerando-se que os trabalhos de assistência Ufcnica 
da CEPLAC começaram a ser intensificados a partir de 1965. Vale registrar ainda que a produtividade média 
obtida por cacauicultores na Bahia é de cerca de 610kg/ha, que é também a taxa mais alta entre os maiores pa"
ses produtores. Todavia, muitos dos agricultores baianos tém alcançado produtividade de 1.500kg/ha, sendo 
que experimentalmente {,! CEPLAC tem atingido 3.000kg/ha. 

97 Sobre o assunto ver Carlos Brandão, FWldo do Cacau e aplicação de recursos pelaCEPLAC em programas de infra
estrutura nas regiões produtoras, (Rio de Janei:-o: 1968). 

98 IlCA, Missão de Avaliaçã::>, op. cito 

99Ibid., p. 5. 
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Estes, em número de quatro, abrangem de fato todas as atividades que a organização desempe
nha e podem ser alinhados em dois grupos, na forma a seguir: dois objetivos de alcance nacional, 
ambos vinculados à cacauicultura (promover o aperfeiçoamento econômico-social da lavoura cacau
eira; definir e promover o desenvolvimento de novos pólos de produção de cacau no PaiS), e dois de 
alcance apenas regional, vinculados à diversificação de cultivos e à infra-estrutura (definir e incenti
var alternativas agn'colas ou agro-industriais nas tradicionais regiões produtoras de cacau; participar 
do fortalecimento da infra-estrutura das regiões produtoras de cacau). 

Para o atual Secretário-Geral da orqanização, a CEPLAC é um órgão de desenvolvimento com 
prioridade para a agricultura e na agricultura o cacau. E nestes contornos, a atividade no setor de 
Intra-estrutura e apenas complementar, Visando a tortalecer todo o esquema que deve alcançar d ld

cauicultura e a diversificação de cultivos. 100 Evidentemente, rotular a CEPLAC como organismo de 
desenvolvimento agrlcola ou de desenvolvimento regional é tarefa absolutamente inócua e irrelevan
te, porisso mesmo secundária. O importante para qualquer organização não é ó rótulo ou a legenda 
que se lhe queira dar, mas os resultados que possa produzir, consoante seus objetivos. 

Interessante observar, ante o exposto, que definida ou não como um órgão de desenvolvimento 
regional a CEPLAC é hoje quase um Estado dentro de outro Estado. Sua atuação atinge oitenta e 
nove dos trezentos e trinta e seis munic(pios baianos, alcançando cerca de dezesseis por cento da á
rea territorial da Bahia, na sua faixa mais rica. 

Este fato tem merecido criticas. E há quem justifique a atuação da CEPLAC em infra-estrutura 
como resultado da própria omissão dos governantes baianos. Foi essa pelo menos a posição assumida 
pelo Deputado Federal, e também cacauicultor, Henrique Cardoso. 1 01 Da tribuna da Câmara Fede
ral, em discurso proferido em maio de 1976, referido parlamentar criticava a abrangência dos objeti
vos da CEPLAC, manifestava seu descontentamento pelo fato de que a criação de novos pólOS de 
produção de cacau e o incentivo, introdução e desenvolvimento de alternativas agroindustriais fos
sem feitas às custas exclusiva do cacauicultor. Bem assim, declarava-se contrário à atuação da 
CEPLAC em infra-estrutura, com o dinheiro da lavoura e sob a complacência do Governo Estadual. 
afirmava o Deputado: 

"Hoje o cacau, na sua forma de controle econômico-financeiro, é parcela administrativa 
junto aos governos Federal e Estadual. Tem ele obrigações compulsórias nas soluções da 
infra-estrutura das regiões produtoras, fornecendo recursos que lhe são atribuídos por 
atos dos governos, que deles se servem e se excluem de obrigações que lhes são próprias". 
[ ... ] "A CEPLAC é uma geradora de recursos às administrações estaduais, retirados dós 
homens que plantam cacau, transformando-se em sócias compUlsórias -- e sem riscos -
do seu labor, além dos recursos normais dos impostos que a elas são fornecidas". I ... ] "OS 
governos se omitem das soluções de infra-estrutura regionais, vendo na CEPLAC o próprio 
Governo em ação, e, como os rucursos não bastam, ficam as regi51:ls desprovidas de astra
das, hospitais, universidades, saneamento básico e tudo quanto possa influir no desenvol
vimento que tanto almejam".102 

10°0 assunto é encarado dessa forma pelo Secretário-Geral da CEPLAC, José Haroldo Castro Vieira, segundo mani
festações feitas em entrevista, realizada em Brasl1ia-DF, em 244-79. 

101 0 atUllI Presidente do Conselho Consultivos dos Produtores de C,acau (CC PC), Humberto Salomão Mafuz, reco
nhece que a omissão dos governantes baianos nesse setor é um fato. Esta é também a constatação de um ex-Pre
sidente do CCPC, José Soares Pinheiro, como já foi registrado. Revelações de Humberto Salomão Mafuz em en
trevista, realizada em Itabuna-Ba, em 18-6-79. 

102 Ver Câmara Federal, "Descapitalização da Região Cacaueira (Polz'tica Orçamentária da CE'PLAC)" in discursos 
pronunciados pelo Deputado Henrique Cardoso (Brasz1ia: Coordenação de Publicações da Câmara Federal, 
1976), pp. 12, 19 e 21. Este discurso foi também publicado pelo semanário S8-Informações &Negócios, Itabuna
Ba, 4-7-75, pp. 5-6A. 
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Impl(cito está, nas palavras do Deputado, que a ação da CEPLAC em setores que deveriam ser 
cuidados pelo Governo da Bahia e por outras áreas governamentais estaria contribuindo para que ou
tras coisas fossem relegadas a segundo plano, de vez que o órgão do cacau tem limitações e não pode 
atender a tudo . 

Outra corrente de cr{tica insinua, por sua vez, que tais programas da CEPLAC contribuem não 
somente para a omissão das administrações estaduais mas para que os governantes baianos venham a 
se preocupar muito mais com os problemas da capital do Estado e outras áreas da Bahia do que com 
a região que é responsável por produzir mais de setenta por cento das exportações baianas. !: neste 
contexto que se enquadram as crl'ticas feitas por um jornal de Itabuna, tomando por base declara
ções do Secretário de Segurança Pública da Bahia no Governo Roberto Santos. Dizia o jornal: 

"Positivamente, somos os 'primos ricos'. E foi o Secretário de Segurança Pública que, em 
outras palavras, assim o afirmou. Na sua exposição ontem [ ... ] o coronel Luiz Arthur de 
Carvalho foi claro: 'Aqui já existem CEPLAC, ICB e Prefeituras para ajudar a polícia'. En
tão, ao invés de canalizar para Itabuna, Ilhéus e outros munic{pios regionais recursos para 
a movimentação do aparelho policial, que se mande para as regiões pobres do Estado, on
de não há CEPLAC, nem ICB e nem prefeituras ricas. A declaração do Secretário não nos 
surpreendeu_ Pois tal procedimento não se restringe apenas a área policial mas vale para 
todos os setores de administração do Estado. A região cacaueira carreia para os cofres do 
Estado substancial parcela do total da arrecadação. O retorno, em termos de obras e de 
prestação de serviços, é o minimo. Com o dinheiro arrecadado, o Estado constrói suntuo
sas avenidas e viadutos na grande Salvador, mantém ajudas a entidades dos barrancos do 
São Francisco ... O dinheiro da região dá prá tudo, menos para atender às suas próprias 
necessidades mais comezinhas, como a movimentação do aparelho policial que a serve. 
Quem mal acostumou o Estado para assim proceder? Talvez a generosidade da CEPLAC e 
a solicitude das Prefeituras". 1 03 

Estas colocações entram em sintonia com o pensamento de Ana Maria Brasileiro sobre disfun
ções no federalismo nacional. Lembra a referida autora que órgãos de desenvolvimento têm ajudado 
a confundir o já bastante complexo problema da divisão de competência entre União, Estado e Mu
nicl'pio. Isto porque a atuação de tais órgãos acaba contribuindo de álguma forma para a omissão 
dos outros responsáveis no encaminhamento de solução dos problemas, uma vez que promovem uma 
superposição de competência. E que, por causa disso, "impõem-se a revisão do sistema de planeja
mento regional, a fim de proceder a uma divisão territorial e funcional adequada, que utilize, de ma
neira plena, a contribuição de Estados e Munidpios".104 Dentro deste contexto de indefinição de 
responsabilidade entre as três esferas de Governo é que Lordello de Melo se revela um crítico con
tundente ao afirmar: "O que legal ou teoricamente é obrigação de todos os níveis de governo, termi
na não sendo de nenhum - é a irresponsabilidade geral".105 

De qualquer modo, pode-se inferir de toda essa discussão que as crl'ticas não pôem em dúvida o 
mérito dos investimentos elou realizações da CEPLAC no setor de infra-estrutura. Não está sendo 
questionada a contribuição substantiva para o setor. Não se afirma que a aplicação de recursos tem 
sido em coisas de pouca validade para as comunidades da área produtora de cacau. O foco das criti
cas é projetado sobre a possibilidade de tais recursos, retirados do cacau, serem maximizados em seu 
favor. Em outras palavras, não se discute a qualidade dos investimentos em infra-estrutura. Mas 
quem os está realizando . 

103D1ÁRlO DE ITABUNA, Itabuna-Ba., 13-8-77, p. 1. 

104 Este assunto é discutido no trabalho de Ana Maria Brasileiro, "O federalismo cooperativo" in Simpósio sobre as 
relações intergovemamentais (Rio de Janeiro: IBAM, 1973), p. 58. 

105 Diogo Lordelo de Mello, "Competência dos Municipios" in o Município na Constituição de 1967 (Rio de Janei
ro:IBAM: 1967), p. 52. 
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Subjacente a essa discussão, parece estar o desejo de que a atuação da CEPLAC em infra-estru
tura se dê apenas através da indicação dos setores carentes de investimentos, de forma a atrair e in
duzir as demais esferas governamentais a uma ação mais agressiva na sua área de influência. Nesse 
caso, poderia a CEPLAC concentrar-se em programas basicamente agr(colas, com cacau e com diver
sificação de cultivos. Entretanto, tudo indica, por estar impl(cito, que a CEPLAC preferiu não espe
rar ou depender de outros n(veis de Governo - omissos, segundo a opinião de alguns observadores, 
como foi visto - a fim de encaminhar soluções para os problemas da área produtora, os quais, per
manecendo, iriam depois obstar sua própria atividade. 

Desta forma, os investimentos da CEPLAC em programas de infra-estrutura seriam uma conse
qüência natural do seu próprio trabalho, devido à inação de outros organismos ou nlveis governa
mentais. Ademais, a criação do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento induz a pensar que o 
órgão do cacau procura corrigir poss(veis distorções em tais investimentos de infra-estrutura, fazen
do com que os programas sejam cada vez mais direcionados para viabilizar o desenvolvimento agrí
cola e, numa segunda etapa, como conseqüência, o desenvolvimento regional. 

A par das eventuais críticas às aplicações em programas de infra-estrutura, algumas restrições 
são feitas ao desenvolvimento de atividades fora das tradicionais regiões produtoras de cacau da 
Bahia e do Esp(rito Santo. A descoberta de novos pólos cacaueiros, um dos seus objetivos declara
dos, é questionada aparentemente por três razões: em primeiro lugar, porque a definição e implan
tação de novos pólos se tem verificado com recursos gerados na Bahia e no Espírito Santo; 106 em 
segundo lugar, porque a longo prazo a produção da Amazônia poderá abalar a hegemonia baiana 
no setor cacaueiro e aqui evidencia-se o componente regionalista já por diversas vezes registrado; 107 
em terceiro, porque há quem levante dúvida quanto ao crescimento do consumo mundial de cacau, 
na forma das projeções nas quais se baseia a CEPLAC. Entre estes se identifica o próprio Presidente 
do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, embora o próprio plano de expansão tenha sido 
aprovado também pelos cacauicultores, através do seu representante no Conselho Deliberativo da 
CEPLAC. Assim, ao citado Presidente são atribu(das as declarações de que "isso vai provocar uma 

106 O PrOCQCilU foi elaborado para utilizar recwsos da CEPLAC, da Uniílo e da rede banctiria ptlTticular. No entallto a -
União não tem cumprindo com sua parte no fornecimento dos recwsos. O trecho a seguir, do editorial de /Un 
jornal de Itabuna, é bastante incisivo sobre a assunto: 
"O PrOCilCilU apoia--se no tripé técnico-financeiro C/J.'P1.AC, União e rede banalr;a. Só que um dos componentes 
do tripé estd fazendo 'corpo mole', como diz o homem do povo. E nesta condição rufo há tripé que fllfo caia . 
Quando a CEPLAC propcjs, em 1976, ao Governo Federal, O programa de expansão da IIlVOurtl CQCQueira, esse 
[ ... ] não rateou elogios d merCildoria [ ... ] Comprou mas não pagou [ ... ] estando o débito do Governo girando em 
torno dos 650 milhões de cruzeiros. Nem mesmo a dotação de 144milhões de cruzeiros prometida para este 
exerdcio foi inclUl'da no orçamento deste ano. Enquanto isto, com a responsabilidade inclusive moral que tem 
para com o PrOCilCQU, a CEPLAC vem subsidiando a implllntação de novos CQCilllllis com os seus próprios recursos 
- que não são recursos do Governo mas dos CilCiluicultores baianos e Cilpixabas - além fronteiras da Bahia e do 
Espz'rito Santo". [ ... ] uE na medida em que a transferência de recursos financeiros se acentua, o descontentamen
to cresce entre os financiadores compulsórios". Diário de ltabuna, Itabuna-Ba. [EditoriaI15-5-79, p. 2. 

107 Segundo o Secretdrio-Geral da CEPLAC, este problema pode ser visto de dois dngulos ou posições. Uma posição, 
que corresponde a uma visão abrangente - considerando o Brasil no seu todo - e que pode ser identifiazda co
mo posição brasileira. Outra, que se refere a um n(vel essencialmeme regional, a posição baiana. A chamada posi
ção brasileira se integra num programa que atinge vários Estados, inclusive a ocupação da Amazônia, para a qual 
o CQCilU é tido como uma das alternativas agricolas altamente viáveis, com grandes perspectivas de merCildo e pos
sibilidades de éxito. A posição baiana, por sua vez, aceita, concorda e apoia ti posi{Xio brasileira, só não quer pa
gar por elll. Isto porque entende que deve hal'er um comprometimento de recursos por parte do Governo para a 
implantação dos pólos de CilCilU da Amazônia. Dal porque o assunto está a merecer urna defini{Xio poUtiCil. Reve
lações de José Haroldo Castro Vieira, em entrevista realizada em Brasz1ia, em 244-79. 
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enorme superprodução". [ ... ] "[ ... ] haverá uma corrida que pode resultar num ciclo de cacau que é 
um sonho e uma loucura".108 Numa clara alusão a tais temores, o Secretário-Geral da CEPLAC, 
em pronunciamento público, afirmou que "é preferlvel ter problemas com cacau, do que ter pro
blemas sem cacau".109 Por sua vez, ao considerar este tipo de preocupação, o PROCACAU já 
advertia que "[ ... ] a estratégia nacional para o cacau, além de considerar os problemas domésticos, 
não deve estar inserida somente no contexto da demanda de cacau mundial, mas também no da 
oferta (considerando seus concorrentes), a fim de que o Brasil não seja surpreendido em suas pro
posições" .110 

Embora não se possa dizer que de modo geral se esteja pondo em dúvida a importância do 
Procacau, parece estar latente uma resistência a qualquer forma de expansão do cultivo de cacau 
fora da Bahia, com ou sem recursos da CEPLAC. O atual Presidente do CCPC, por exemplo, mani
festando dúvidas sobre a prevista expansão do consumo mundial do cacau, acha que o Governo de
veria conter o plantio em outras áreas fora da Bahia, através do estabelecimento de cotas. 111 

Essas e outras restrições aqui levantadas estariam afetando negativamente a imagem da 
CEPLAÇ? Parece que nem tanto. Se os programas de infra-estrutura têm sido alvo de restrições em 
um ou outro setor da área produtora de cacau, de modo geral tais investimentos têm resu I tado 
numa forma de angariar apoio e simpatia. Isto fica bem claro quando a organização contribui para 
equacionar um problema mais grave ou quando possibilita atender uma reivindicação secular, como 
foi o caso, por exemplo, do porto de Ilhéus. Na opinião de um influente cacauicultor, ex-presiden
te do CCPC, as aplicações em obras de infra-estrutura feitas pela CEPLAC, limitadas em dez por 
cento de seu orçamento, além de inexpressivas, são insuficientes. Dal porque a organização, segundo 
ele, deveria ter uma participação mais agressiva no setor. Trilhando raciodnio semelhante, o atual 
Presidente do órgão de representação dos produtores de cacau vaticina que a futura luta dos cacaui
cultores deverá se orientar no sentido de ser a CEPLAC "uma SUDENE do sul da Bahia".112 

E estaria a CEPLAC sendo eficaz? Monteiro, fazendo urna avaliação econômica dos beneHcios 
sociais gerados pela pesquisa e extensão agrícola em cacau para a sociedade brasileira chegou a con
clusões que sugerem uma resposta afirmativa. 113 Diz o referido autor: 

"[ ... ] a partir de 1965, constatou-se que os fluxos de retornos obtidos pelo uso das novas 
técnicas foram sempre superiores aos fluxos dos custos anuais do programa de pesquisa e 
extensão agricola". [ ... ] "Avaliou-se o desempenho da cacauicultura do Estado da Bahia, 
responsável por 95% da produção brasileira, antes e depois da introdução das modernas 
técnicas nas empresas, observando-se a tendência negativa antes e positiva depois". [ ... ] e 
"[ ... J que os recursos alocados para a pesquisa e extensão agrícola na cacauicultura estão 
dando como resul tado taxa social de retorno acima do seu custo de oportunidade [ ... ]" .114 

1 08 VEJA. São Paulo. número 548 (março 1979), p. 85. Estas declaraçtJes foram con["lI'madas na entrevista realizada 
com Humberto Salomão Mafuz, já citada. 

109 Diário de Itabuna, Itabuna-Ba, 7-6-79, p. 1. 

110pROCACAU. p. 65. Ver azpz"tulo IV, Estudos Perspectivos e Tendências do Merazdo Internacional do CaCtlU, 
onde são analisados: estrutura do merazdo internacional e produção e consumo mundial de azCtlU, além do acor
do internacional do azazu, oferta, demanda e preços de caazu, 1979/80, 1984/85 e 1989/90. PROCACAU, pp. 
55-110. 

111 Revelações de Humberto Salomão Mafuz, Presidente do CCPC, em entrevista, já citada. 

112 Revelações de José Soares-Pinheiro - ex-presidente e Conselheiro· Vitalicio doCCPC - e de Humberto salomão' 
Mafuz, atual Presidente do referido órgão de representação dos CtlCtlwcultores, em entrevistas já citadas. 

113 Ver Augusto Monteiro, Avaliação Econômica da "esquisa e Extensão Agrícola: o caso do cacau no Brasil, (Viço
sa, Minas Gerais: Universidade Federal, 1975). Tese. Júlio A. Penna e Augusto Monteiro, a Taxa de Retorno da 
Pesquisa e Extensão Ag,"-cola do Cacau no Brasil. IPE-USp, Estudos Econômicos, Vol. 6, número 3 (setembro/ 
dezembro 1976), pp. 51-82. 

114 Augusto Monteiro, 1975, op. dt., pp. 55 e 59. 
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E estaria o órgão do cacau sendo eficiente? Com as informações que a pesquisa reuniu não se 
tem elementos para responder. Constatou-se, entretanto, que a organização está empenhada em re
definir rotinas, processos e normas internas, o que pode evidenciar uma preocupação em melhorar 
sua eficiência. Contudo, é importante advertir que uma ênfase excessiva na eficiência com a estrutu
ração de controles exagerados pode ossifícar a organização e, ao invés de melhorá-Ia, ocasionar pre
jut'zos à sua eficácia. A elaboração de normas r(gidas e nem sempre condizentes com a realidade 
organizacional tende a um deslocamento de objetivos e a provocar um elevado grau de formalis
mo. 115 Um estudioso registra que o crescimento da organização fatalmente conduz tambén, d 

maior burocratização. Diz ele que: 

"Passa a haver uma concentração nas atividades processuais de apoio log(stico, na classi
ficação de cargos, padronização de materiais, racionalização de procedimentos financei
ros e a organização, inevitalmente, torna-se mais burocratizada e mais cara, além de agra
var os conflitos entre chefes das atividades de apoio - com poder regulador crescente - e 
os chefes de linha, responsáveis por projetos espedficos que se sentem cada vez mais con
trolados e restringidos em sua ação".116 

Sobre o assunto é importante a ressalva que faz outro autor, quando afirma que não se deve in
ferir do que foi dito que a eficiência interna não é importante. O que é indispensável fixar é que "os 
critérios, processos e comportamentos da organização devem ser concebidos tendo em vista facilitar 
e aumentar a capacidade de resposta organizacional às necessidades do ambiente. O critério primário 
de vitalidade organizacional há que ser a capacidade de resposta àquelas necessidades".l17 E não é 
sempre que tal capacidade de resposta está condicionada ou associada à eficiência interna . 

Analisando os fatos e ocorrências aqui relatadas comparativamente com o referencial teórico 
utilizado na pesquisa, chega-se a algumas conclusões. 

Os programas da CEPLAC são efetivamente coeren tes com sua doutrina, que, por sua vez, 
projetou no meio-ambiente umd imagem satisfatória da organização. Como órgão técnico-cienti'tico, 
os tem delineado de forma a proporcionar soluções para a melhoria das condições estruturais da 
cacauicultura, através de um processo de modernização. E ai tem introduzido na sua área cJe opera
ção inovações que permitiram consideráveis aumentos de produção e de produtividade à lavoura ca
caueira. Paralelan1tmte, atacou aspectos infrJ-estruturais uanicos que vieram permitir a viabilização 
do seu programa tJ<lsico para o cacau e proporcionmarn melhoria de COlldições às cumunidades cJa 
área produtora. Tais programas lêrn se lT1llstrddo estáveis, não:-;8 legistrando limltaçôes por falta de 
recursos, quer tllJr1lí:lr10S, quer fl'sIcos Oll financeiros. COlI~JtJql.ioillUlnenH:J, são tecniCclmente possi'vois 
e economicamente viáveis. Politicamente, erl1rotanlo, têm Imm-:cido algumas restriçôes, corno já foi 
visto. Todavia, o que se observa, é que apesar disso o prod1llo final desst)s programas tem contribui'
do para as necessidades da clientela a quu se dHstina, rdâ.ío pela qual t:untinuarn valorilados no (jín· 

115 E'm teorÜl organizacional denomina-se deslocamento de objetivos a excessiva preocupação com normas e atiPidu
des proee~'suais e instrumentais, em detrimento dos principais objetivos da organização. Sobre o assunto ver 
James Gardner Mareh e Herbert Simon, Teoria das Organizações op. cit., pp. 66-67. Sobre o formalisnUJ - dis
crepância entre o prescrito e o real - na administração dos ,xu'ses em desenvolvimento sugere-se os trabalhos de 
Fred W. R iggs , A Ecologia da Administração Pública, (Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1964), e Adnú
ministração nos países em desenvolvimento, (Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1968). Normas 
e controles fomUlUsticos são as determinaç{jes e regulamentos que embora se revú'tam de aparente força legal 
não são consideradas e acabam não entrando em vigor. Ver também u capüulo seis de Alberto Guerreiro RanUJs, 
Administração e Estratégia do Desenvolvimento, op. cit., ol1de () autor analisa o fomUl/ísmo no cenário poUtico e 
buroLrático brasileiro. Quanto aos conceitus de eficiência e efi<;ácia, foram discutidos lUl nota número doÚ' cio 
primeiro capüulo desta l1umografia. 

116 Paulo Roberto Molta, 1976, op, cit., p. 96. 

117 Kleber Tatinge Nascimento, "Implicações do moderno mnceíto de administração para a formulação de uma es
tratégia de refomw administrativa li, op. cit., p. 11. 
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hiente (~m que a organização opera. Finaimente, pode-se concluir também que não somente há uma 
coerência entre a estrutura interna e as especificações dos programas como parece haver a identi
ticação dos participantes com a organizaç2), sua doutrino e seus programas. 

As discussões até aqui conduzidas objetivaram uma visão de como a CEPLAC atuou até o pre
sente. Mas, e o futuro da organização, como será, se a própria situação da economia cacaueira, nos 
dias atuais, já é reconhecida e significativamente diferente de quando a organização foi criada em 
19577 Algumas explorações podem ser feitas, como tentativas de responder o quinto e último obje
tivo da pesquisa que propõe especular sobre o futuro da CEPLAC face ao seu crescimento, à expan
são de suas atividades e área de ação e aos requerimentos do seu meio-ambiente. Qual a estratégia 
de ação para o futuro? 

A preocupação com o futuro dentro das organizações tem levado a que administradores e es
tudiosos de administração dediquem cada vez maior parcela de tempo ao que se convencionou cha
mar de planejamen to estratégico, que consiste no planejamento de longo prazo nas organizações. 
Compreende o processo deliberado, sistemático, de tomar decisões que atingem ou que poderão 
atingir a organização ao longo do tempo. Em outras palavras, significa considerar as implicações e 
eventuais conseqüências futuras de decisões que podem ser formuladas no presente. 

Sobre a questão, Paulo Motta lembra que moderna mente se enfatiza que há uma responsabi
lidade gerencial de alto n(vel pelo futuro da organização. E essa responsabilidade implica em aumen
tar o conhecimento sobre os fatores externos que afetam a empresa. Com base em tais elementos, 
então, pode-se estabelecer um senso de direção futura para seus negócios. "Esse é um processo con
tl'nuo e sistemático de avaliação da organização e não um processo ocasional de dimensionar a orga
nização e reavaliar os seus objetivos. 118. Planejamento estratégico é essencialmente um processo 
gerencial que se concentra nos n(veis mais altos da organização - diz o citado estudioso. E registra, 
também, que: "I ... ] o planejamento estratégico se volta para o alcance de resultados, através de um 
processo continuo e sistemático de antecipar mudanças futuras, tirando vantagem das opor
tunidades que surgem, examinando os pontos fortes e fracos da organização, estabelecen
do e corrigindo cursos de ação a longo praLO" .119 

Deslocando-se das considerações acirna para a CEPLAC, parece I(cito ponderar que o Procacau, 
previsto para o per lodo compreendido entre 1975/1985 e presentemente em execução, consti tuiu-se 
em uma decisão estratégica. Afinal, este plano foi formulado com a pretensão de ganhar uma maior 
fatia do mercado de cacau, como resultado do aumento da demanda mundial projetada para os pró
ximos anos. E entre os que cultivam o referido produto agr(colo o Br<Jsil é o único que se prepàrou 
para tirar poss(veis vantagülls da situação que se lhe upresuflW favorável proxinlâmefltu. 

Mas se a questão é especular sobre o futuro da CEPLAC, parece que o tema permite algumas 
considerações adicionais. Sem querer mergulhar no vago e freqüentemente impI eciso exerdcio da 
futurologia, algumas questões podem ser trazidas a debate. Por exemplo: equacionados os problemas 
estruturais da lavoura cacaueira e atingidas as metas de expansão previstas para o PROCACAU -
fato que poderá estar vislvel dentro de mais seis anos - qual deverá ser o rumo da CEPLAC? que es
tratégia deve ela assumir para aproveitar toda a experiência de pesquisa e assistência técnica e, 
enfim, o know-how reunido sobre a área produtora de cacal l em toda sua existência? 

Evidentemente os programas de pesquisa e assistência técnIca para o cacau deverão ser manti
dos para toda a área em produção. E de alguma forma isto poderá oferecer urna complexidade maior, 
se considerados dois fatos: em primeiro lugar, é a forma de corno administrar eficiente e eficazmente 
a própria organização, de vez que até os anos mais recentes suas atividades eram basicamente con
centradas numa faixa de terra continuada, que se estEnde entre o recôncavo baiano e diminuta 

118 Paulo Roberto Motta, 1976, op. cit., p. 90 . 

119/b ·. J fl? lu., p. >'_ • 
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pOlção do Espl'rito Santo. E il partir da expansão da cacauicultula suas éJtivldadt~s estarão distribuI' 
das em frentes de trabalho localizadas por alto Estados e UfTl Território da Federação Brasileira. Is::,o 
poderrí fazer ilflorar OlltlOS prohlemas pJrél J opelacionalização da CEF)LAC. hn SelJlIli'].) ItJ~dl, o 
crescimento da área plantada, de quatrocentos mil para cerca de setecentos mil hectares, cel td

mente eXigirá o dllmt:!nto elo aparelho de a::,::,; ·,ncia técnlCél. 

Observa-se, ainda, que uma vez cumpridas as metas do Procacau, a área ele atuação da CEPLAC 
na Bahia terá, no máximo, quinze por cento de seus solos agricultáveis ocupados com cacau. Haverél, 
portanto, muito o que fazer no que se refere à diversificação de cultivos. Entretanto, pouco ou qua
se nada pode ser feito relativamente aos chamados produtos básicos (feijão, milho, arroz, batata) 
porquanto - no entender dos técnicos - as condições de clima e a vocação dos solos da área ca
caueira se prestam especialrnente para cultivos perenes. 120 

O desenvolvimento de qualquer programa de diversificação de cultivos na rmmcionada área 
num futuro próximo, pode ser favorecido ao menos por duas razões: em primeiro lugar, toda a infra
estrutura já existente e que pode ser ainda dinamizada (eletrificação rUlal, ramais rodoviários lilJelll
do áreas de produção a estradas-troncos, etc.); e em segundo, o apoio técnico da CEPLAC, notada
mente através do Cen ttO de Pesquisas do Cllcau . 

No particular, a estrutura de que dispõe o CEPEC viabiliza sobremaneira a participação do ór
gão do cacau num programa mais intensivo de diversificação de cultivos, segundo assegura o Diretor 
do citado Centro. Isto porque, segundo o dirigente da mencionada unidade, ck,põe o CEPEC de urna 
retaguarda de pesquisa dRntro de um contexto de disciplinas e equipes de produtos alérn de estudos 
básicos que favorecem se possa enveredar agressivamente para atuar com outrtiS lavoulas. 121 

Que alternativas seriam recomendadas atacar, face ao potencial existente na região produtora 
de cacau da Bahia? Em primeiro lugar, surge a necessidade de maior dedica<,ão a programas de pe
cuária, que é a segunda riqueza da região, e continuar e intensificar os trabalhos com outros prodll
tos. 122 Além disso, desenvolver atividades em cultivos que [1ossam atender éJO plano energético ~lO' 
vernalllental, desde a cana-de-açl:JcClr até u mandioca e o dendê Por outro lado no dizer ele 11m téClli
co, urge urna defilli~;ão do 00v8mo brasilt.:dro para um programa COI11 i.1 serillgLwird, cultivo pard U 

qual a zona produtora de caCllU é potenciéllrnenw bastante fdve)[i)VeI. 12J 

12USegulldo t/O!I'cias ve,'ctüadas 11<'lu imprema brllsildra, () Mil/útà"io da AgriclIlwra e!itaru pemandv em eSlabe!úw 
incentivos atral'cs do fornecil/lento de créditu ilimitado para custeio à pruduçdo illtlfUJlada de "lal1oura fortes" 
(café, soja, cacau) com os chumados alimentos básicos (feijão, milho, arroz, butata, lIortigranjeiros, etc.). Cum 

isso pretendia aU11lentur a prodllçtlo ele alimentos destinados à população e pressionar o n(vel geral de preços ~'i

sando a reduzir os {ndices mensais de inf7ação. No caso ela área produtora de alUJU di, Bahia, ao que tlIdo indica 
tais ince1ltÍlJos I/ão provocariam gral/des resultados, pelas limita~'ões já citadas. 

I..! I Revelações de I.lIiz Fer/'eilll da ,'>'ilva, DirelOr do Celltro de Pe!.qui.\·as do Cacau. em efltre~'is(a realizada nu ,ede 
regional da Ceplal', em 5-{)-7<J. 

I" -- A CHPl.A C jd ,1esen volve trabalhos com pecudria, seringueira, detlílê, COCO, mHJO, glÚ/rallJ e pllnenta-do-reino, 
el/(re owrus. 

1_'.1 Rel'cla\,(je~ de /,lIi:: Ferreira da Silva, em elltrel'ista, já citada. t importa1lte registrar que cJ seringueira é um cuhi-
1'0 que :;,e reveste de l'ítI'actert'slicas de prodtlto estratégico. A tua/mente, a quase lotal"'ade da produção ttiUlldíul 
de borracha vegetal està concetllrada no sudeste asiático. E a borrücha sintética está 10l/ge de ser sucedâneo gurwl· 
tido para a borracha vegetal, quer pelos sew elel'ados e crescetj(eS .:lIstos de produção, ql/er de ... ido aos prob/etiius 
('om O petróleo, de que é 1111/ dos subprodutu~. Assim, mil/! jillllfu nãu muito distaI/te, o ifumdo pode turnar',~t' 
presa de um IIOFO bloqueio semelhante ao que já é feito pelos pulses produtores de petróleo. Este é um motivo 
hastal/te eOlll'icente para que, 1/0 Brasil, seja aproveitado o grande potencial que o Sul da Bahia oferece para a he
l'eicu /til ra. 
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Mas se os programas com tais produtos não iriam c:ornflblJlr pai d a maior oferta de alirnerltos 

no mercado regional, poderiarn resultar na geração de fIIaimE:~s riqueL'éls advindas do CaSi:H11ento das 
pretend idas setecentas m i I toneladas de cacau com a d iversi f iCélção avernada. R egistre-se que quase 
todos os cultivos fazern utilização intensiva de mão-de-obra e podem, conseqüentemente, absorver 

grandes contingentes. Somente o Procacau prevê a criação de duzentos mil novos empre00s. É preci
so então que sejam proporcionados os meios de fixar o homem à terra, através di) existência de con

dições dignas de vida. 

Assim, al~Jumas preocupações paralelas deveriam ser objeto de estudos. E ar' ',eria grande a res
pinsabilidade da CEPLAC de promover, ao lado desta qeração de riqueza, a concomitante ação de 
outros órgãos de governo no sentido de não somente evitar o agravJlIlento mas atenuür os desni'veis 

entre a população da área, resultall1e da concentração de renda já exislente. 124 

Mas, além de tudo isso, resta ainda uma indagação. E o cacauicultor, conlO tica em todo esse 
processo) Será que concordará com a manutenção da tdxa ue contribuição cambial em torno de dei 
por cento para financiür um programa amplo de diversificação de cultivos na sua região) Essa é uma 

pergunta dlf(cil e, logicélmellte, sem lesposta. Mas que deve ser lançadd à meditação. É um problernd 
que deve ser discutido e, se for o Cd;,0, negociado em favor de urna lTIaior geração de riquezas para a 

região, uma vez que a referida taxa é () principal responsável pela sohrevivência e autonomia do ór

gão do cacau. 

4.2 As transações com o ambiente 
e os testes institucionais 

Esrnan e Blaise adrnih3rn espeCificar as transaçõe~ mHre urna (Ji-9dnização e seu meio-dmbierne a 

nl";el de propósito. Consideram isto relevante para o t,studo dos tluxos de difel811tes transações e 
suas conseqlJências, dos elos instituciondis através dos quais elas ocorrem e dds variáveis institucio
Ildis que as afetdm. Os dutares identificaram quatro pr()pósitos de triJllSaçÕes, ressdlvando, entretan
to, que a listd de tipoloçJiél éJpresentada Il~l() é exaustivd e nau são as cdtcÇJolias flllltlJafTlente exclusi
vas. Mas que seus fluxcs, propósitosHelurnel1tos, pareU'lTlser significativos da estratéÇJia e do proces
so para a criéJção de instituições. 

o primeiro deles é a capacidade da organiZélçã() Pill'(l obter suporte e ganhar resistência, urna 
vez que o fOrldlecirrwllto OI! tJ estrutllrcH.:iío de suas bd:.US e de seu plI)grarnJ l:ol1stillli-se em missJu 
de par ticular irnpürlElncia. hso cornprcPIIlJü, inclusive,1 t;Hefa de cOllqlllsldr d opoélição, conseguil!
cJo relacionallllHltll favo(i:ívul, isolando OI! flulitrillizUlldo ír,ln;as corl1r,írlds. 

O se(Ju ndo propósi tu é u troca de tfJCL/fSOS, ou SI !Jd, a aqu isiçeJ' ) dos meios rWCUSSdl ios j opur a· 
l.:Jll e dlstl i!lUll,i"i,) dos p:udut()~; (outpUl:;) diJ olgcJnlz(tI,.:I'j. 

114 O que se estLÍ tentando colowr é que a gei'ação de um maio/' produto regiunal aumentará conseqüentemellte as 
arrecadações gOFemamel/tais de impostos. Por sua Fez, aiará obrigações e responsabilidades ainda nwiores dos 
Cavemos com a região, que deverá tentar trazer de \IOlta Íluestimentos públicos capazes de colltribuir pua me
lhorar o bem-estar geral da população que participou de todo o processo produrillO. Seria a preocupação com 
mecanismos indiretos de distribuição de relU/a, que ruio de responsabilidade da CE'PLAC, Mas esta deveria em'i
dar esforços l'isando a que istu acontecesse. Sua tarefa, nesse mso, seria a de prortlOl'er o desenvolvimento agrú'O
la e, paralelamente, de atrair recursos de dil'ersos setores gOl'emamentais para completar a outra parte do proces
so: o desenvoll'imento regional, Seu papel seria no sentido de orientar os Ílll'estimentos gOl'cnuunentais fiOS pro
gramas de ~aLÍde pública, edu cu ção , habita~'iio, saneamento, [/'amparte, eu'. Sobre distribuirão de relida fiO poil'
gOl/o c/o Diagl/(htico Sácio-1!'mt/õmicII da Rt:l~ião C(Icuw:ira, 1'1':1' Orlím Ft!I'reira. Ewilie Almeida No/ai, Distribui
ção da renda regional. (1Ihéus:CE'PLACjllCA, /1) 75 )Diagnósti,'o Sócio-Econômico da Região Cacal/eira, 1'. J 2.). 
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o tprc:elro é a estruturação do meio-ambiente. COI'nderac,e aq:1 i qlltO U rilei ')!UdIIILdl.,íO E: 
freqi.ienlemente criada em anlblente "dverso ao de~~mpenho dú selVI(Ch lU 1f}pI8rtlc:rlldres 
que a torna exclusivamente dependente da eficaz pertomance de suas tunçóes. Oestô furma, um corl
junto de transações deve ter como objetivo gerar complementariedacle a seu trabalho, induLllldo rnu
danças nas organizações existentes ou criando novas unidades fora do seu complexo organizacional 
existente, a fim de obter a necessária cornplernentariedade, 

Finalmente, o qUéJrto propósito: transferência de normas e valores. No processo dE introduc50 
de novo r'elacionamento e novos padrões de dção que devem ser normativos para outros illCJivl'duos e 
organiLações na sociedade, éJlgumas transaçõb deverão ser direcionados para esse objetivo 12~S 

A fim de discorrer su[)re as transações da CEPLAC com seu ambifJllte, 8:,(:olheu-st3 (J pmw de 

sua história que representuu obstáculos, dificuldades e op()sição ao seu trabalho, se bern que, ao lcJil
go de toda a rnollografiél, quer no exame das variáveis im!ituCI,'li,!is, quer na identificaçilo dos eiCJs, 

transações diversas estão, obviamente, reqi'jlraclas, Erltrelélnto, a escolha dos falOS especialmente 
narrados neste tópico vão permitir que se tenha evidências de como a CEPL,t:.,C obtevt~ suporte e ga
nhou resistência; de como intercarnbiou recursos, e~truturüu o meio-ambiente e transferiu normiJS 

e valores, Além disso, torna possr'vel a utiliLação dos indicadores ou testes instituciollais suç]eridos 
pelo quadro conceitual. Em outras palavras, esta escolhél é uma forma de operClclonali/ar o modelo, 
visando a que, no estudo de algurnas transações particularmente complexas, sua aplicac50 revele se 

a CEPLAC está mais próxima de ser uma organização Oll uma instituição, segundo os conceitos jeí 
discutidos. Nesse caso, duas pergulltas vêm à tona: de qLe maneira se pode verificai se urna organi
zação tornou-se uma instituição? como é P()s~>(vel saber su a organizaç50 completou l) processo in 
di:;pl'll:)iíVl:1 ti lürllcÍ Id urlld iILlitllic.'iu) E~"li<Íll (, Gldis(õ ::,1',!';lt,m, sub o IICJflH~ clt: ll~SW'" '" \(~llíl,éj(,;;j;! 

de três Indlcadoles [lalii UI)18r eVidênllil~ ne~;se S8Il1rli'J: 1) a caracidi:lde ele S()L)It.:'.lvéncliJ 
dei ()I!Jillll!d\.,jll, )) d illll(J':,k:lt) 1()U;tJI(ld clt) ITH.:I() dflrlJll:r!it:, prupulclUllcllldu dU10ll(}!'lld c (_cJtJdl.ldcJ 

de du influência J Ui QaniLilçfllJ, U 3) se d UI~Jdllizução turlj():I~,U rllJrflllllivd dll ~fJll drllllll;IIW. 

o que se sUDlle objetiva éHltdisélr é.b trdllsaçõHs da CU'LAC com o 8mpr(,qo dos le:,tus inslilll
cionais sugeridos pur Esrfldll p Blaise. E corri isso procurei se rospondel ou evicJrmciar corno pôd() ti 

CEPLAC sobreViver diante das plessões de seu élrnhierlt,). A rlarrütiva que se se~llie, SUllléldd ao 
contido no item 4.1.3 - Lidmança, atorldc ilO quarto t(1i 'ICO previslo rlus objetivos dJ p~"sqLliséJ. [)(~ 
modo gelai, ol!sl;rvc1·se (j(fili, u llrll só tUfllpU a CEPLAC Ili) (j~)fur(,;o pm'(llltJtl,n(;l1u di..! dpUIO e ~lIpor 
te pdld seu tré.ihdllru, Iltl IlHa pelil ~;lIéJ sU!lIuvivêncid e 11;,lltuciunuli!ilçiío. 12l1 Adt,[lldIS, reqislld ~l; 
o (:OfllporldlrlUlll() [) ü (;Cillilll;qid ele rliuvllllulltJ\:ÉIO de ;,<1<1 Ildt~lclllC;il IJiJliJ (\,ifllIJilldl olJstáculu;; () 
1:llrdpdS';~lI d'iiédu)s. 

4.2.1. Na busca de autonomia e influência, o teste da sobrovivência e as evidências de normativida<ie 

A taxa de (~onlr ihuic)io cmllbial du qlJlrl/U pUI C!)IIlI' :,otJlt; as t~xfJor tações de CUUlll veio dbrir il 
segllt1da félse e novos IIOli/Olltw, para d ClYLAC, aSCiuguldlldo lil8 autollOtrllél tirlanceira a partir de 
1962. TodaviiJ, rt,COrrer iJ taxa de retenção COllslituIlJ:)l' dO mesmo turllpo uma galdIltia e urna d' 

rnuaça, 

Estu parodoxo expllcasf; pulo falo dc: qlJO a autonomia financeira através da taxa fazia desahilr 
snlJ1e a nova or~FmiüJçil() a illllipéJlia, rusl:,lôllcia e OplNL:j(} de qUél::.e (j lotaiid,lde dt.: céJciluicultores 
que viam nisso mais uma forma de descapitalização do pr udutor de C'ildU. Arglllnentavam as chama
das lideranças da lavoura que.: a taxa erd inconstitucional e, por isso rm;srno, dever ia ser extinta, Co
meçava assim urna ferrenha IlIta dél or(JJlliLaçilo com seu :lwio-alllbientG na busca de :,ua sobrevivên
Clé! E d taxa de retenção pd,c,driJ, durdllte muito terllfJo, a S(o prêstar COIllCJ ti melhor bandeira a ~)U 

L)5 Mil/li/l .I. },'t,lIlil/l e fiam C Blalle, 1 CJ66, O!). C/f .• pp. 16-} 7. 

1.}I, ]lL\fiIUC/UII,JiL.:.IIP/(} e 1111 111 elll!Jrcgl1uu /lO IIIDIIlU sCllll,j(! ulIli2adu por ES/IIilll e BÚJisc, jd Je.tiniJo. 
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empunhada pelos opositores da CEPLAt: no seu COmbJle, partiLulalrnente eln oCéJsiões de uaixa de 
preços nas cotações de cacau. Eis porque os anos sessenta toram subremüJo desaflantes paro a 
CEPLAC e seus dirigentes. 

A economia cacaueira iniciara a déCé,cla em conjuntura de preços inteiramente desfavorável no 
mercado internacional. O perr'odo compreendido entre 1960/65 revelou-se particularrnente terrr'vel 
para os cacauicultores e sobremaneira adverso para os que lutavam pela estr uluração e afir rnação da 
CEPLAC. Somente a partir de 1966 é que começou a cJt~lineélr-se urna reversão na tencJência baixista 
dos preços internacionais. 

A incidência ela taxa de retenção sobr e as exportações e a conjuntura desfavorável 110 que se re
fere aos preços do cacau tinham ainda um aliado a açular os ânimos: u torte componente regionalis
ta, que se opunha à "federalização" das dt:;cisões para o cacau. Dar' talvez o motivo porque em torpo 
do I nstituto ele Cacau da Bahia criou-se e cresceu uma enorme área cJe ressistência él CEPLAC. Selz
nick explica que 

"Talvez a evidência mais óbvia do caráter organizacional corno urna realidade palpável se
ja o abandono de velhas organiLações e a criação de novas, quando mudanças da orienta
ção geral parecem ser exigidas. Um novo programa nem sempre requer uma nova organiza
ção, mas quando um novo ponto de vista deve ser personificado, recorre-se, ern geral, a 
um novo corneço. O receio é que o caráter da organização antiga poderá criar resistências 
ao desenvolvimento completo do programa novo. Na práticd, isto geralmente significa que 
o novo programa, mesmo se aceito de boa vontade, pode ser ameaçado por procedimentos 
pessoais e orçamentários, e por muitas outras operações rotineiras que lhe sãu irncompél
tr'veis".127 

De fato. O próprio idealizador da CEPLAC - e também do ICB -- Ignácio TOc;ta Filho, tomou 
partido neste debate em favur dd autarquld estadual, a of(Jémização antiga. Tostll pretendia que o 
ICB fosse reestruturado LOIII a encarnpdçüo dos ativos (j,j CEPLAC, o que repres81ildria o desapare
cirnento dessa (Jitirna. 128 

Antes cJisso, em setembro de 1960, um Jornal de Ilauuna replOdllzia uma entrevista do então 
presidente do I nstituto de Cacau da BJhia, Antonio Fernandes da Silva, que rlnunciava a Cf iação de 
um órgão estadual para atuar na cornel c:ialização do produto, a reestruturação da estdção exper i
mental de Uruçuci.l e a erlct:Hllpação da Cl:PLAC pelo ICU. 129 

Ao tempo orn que m, d i~;CIISSÕ8S "I) fll 01 ong,lViJln, íI Ilconoll1id caculluir J cor 1 t i IH "Na a viver mo
rnuI110s de apt!rlo, de drflcllidildes L:llljlldlilu os COIiCUlli.'iltl:;, alr icarl!);) uutillhdrfl Ufdlldt;s dUll1UllllJS 

dH r>roduc;50, () BIi:l~il íllTldlqdVi:l !.i8f1!'r'veis rodllç:Õ(JS li,);, ~iild;:; LultluilllS. O qilddru VIII, il sn\jllir, <\;1 
urna idéia dessa ~itudçãu. 

O Brasil deixava de ser () S()ÇjlH\UO Il1dlor pmdulol dt~ cacau para oClIpar o quar lu Iuuar, enquém-
10 que Nigéria e Costa do Marfim élscendlilrn a segundo d terceiro pü::,tos, respect iVdrm~nte.130 Além 
do mais, as COlações brasilt;iras do produ!,) deslocaram:,e de um r'ndice 100, em 19~ja, parCl cerca de 
50, em 1964. 

127})/ '1· (' I . k . 36 . 1/ 't ,~e ZlI/C , :Jp. (/I , p. . (grifo nusso J. 

1..!?í Assunto aburdado pelo jurnal A TARDE, Sill'ailor-Ba., JY-7-ól, p. J. 

1 ]9 Ver Diário de Itabuna. flabwUl-Ba .. IO-Y-óO, pp_ 1 e 8. A emrevista houvera ,ido publicada 110 jornal A TARDE, 
Sall'{ldor-Bll., em 3-Y-()(J. :-;egundo regi:-;tra o jurnlll itubwlI:/lSc. 

130 CE'/'LAC. Relatório 1963/64, up. cit., p. I.) I. Pode parecer es/rem}w que um relatório referente ao perlodo 1963/ 
ó4 traga illji)(flUlções relatil'llS ao aI/o de 1 <)(j5. Vale renaltúr. para desfazer as dlÍl'idas que possam adl'ir dessa 
comtafardi). qlR' apesar d,' I"l:ferir-se a (J{i1'id"des da C'HPLA C nos aI/os de 1963/6-1 este rellltório traz Jildos e 
inji)(fnaç(Jel' da col/julltura cacaueira até 1 I.)ó5. porque foi elahorado em jUl/ho deste ano. 
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QtADRO VIII 
PRODl çÃO DE CACAU 

COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES PRODUTORES 
1934/35 a 1943/44 

e 
196C/61 a 1964/65 

Tonelagem média nos períodos 

~ J1 

Países 
Produtores 

1934/35 1960/61 
Percentual de 

crescimento (+) 
a a 

de redução 
1943/44 1964/65 

ou 
(--) 

l. Costa do Marfim 39.000 102.000 + 1h1 % 
2. Nigéria 99.000 217.000 + 119 % 
3. Gana 253.000 455.000 + 79 % 
4. Brasil 123.000 117.000 5 % 
5. Outros 174.000 408.000 + 114 % 

Fonte: CEPLAC~ Ruatõ~o 7963/64, (Rio de JarL?iro: 1965)~ p. 91 . 

Por outro lado, no mesmo per(odo as ~eceitas dos concorrentes Gana, N igéria e Costa do Mar 
fim evolut'ram para (ndices superiores a 100, tendo Costa co Marfim superado o (ndics 150, embora 
se registrasse uma vertical queda de preços. ~ 31 Em números mais contundentes a situação pode ser 
resumida da seguinte forma: 

"a) - diminuição, no pert'odo 1961/64, em comparação com a média do período 1953/60 (oi
to anos), da receita do Brasil em moeda estrangeira com a exportação de ':acau e deriva
dos no total de US$ 216 milhões; 

b) - por essa diminuição de receita, deixou de cirCl:lar na região cacaueira do Estado da Ba
hia, em termos de cruzeiros de 1965 (dÓlar à cotação de Cr$ 1.825) , cem de Cr$ 394,2 
bi Ihões, ou em quatro anos o produto de duas safras, computadas eslas a US$ 108 
milhões; 

c) - sem falar no que representou essa perda para o lavrador ind:vidualmente e para a arreca
dação dos muniet'pios, o Estado da Bahia, que depende fundamentalmente do cacau no 
seu orçamento, deixou de arrecadar (i mpostos diretos e ind iretos, perfí::lZ'jndo cerca de 
trinta por cento daquele total) nunca menos de Cr$118 bilhi)es, ou em qUitro anos mais 
do que o orçamento de um ano; 

d) - de segundo maior produtor de divisas do Brasil (lugar que OI~UpOU durantr vários anos
até 9,58% do total de nossa receita), passou () cacau, em 1964, para quinto lugar, com 
\rês por cento de nossa receita; 

e) - de um volume médio exportado de 140 mil to:\eladas (1953/60) baixou para 92 mil to
neladas em 1964; 

f) - chegou o cacau brasileiro a contribuir com cerca de vinte por cento (exatamente 19.4% 
em 1955) do cacau consumido no mundo, percentagem essa que baixou para 7,7%, em 
1964".132 

A maior deterioração de preços no per/odo 1961/61. registrou-se iJ partir de ou tubro de 1964, 
após a assinatura do Acordo I nternacional do Cacau, qucmdo foi então estabelecidél uma suspen
são de vendas com o obj(~tivo de conseguir·se preço mai5 remunerativo para o cacau. As cotações 

131 Ibid .• p. 91. 

132Ibid., pp. 89-CJl. 
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da bolsa entraram em vertical queda, numa demonstraç.30 de resistência por parte dos palses consu
midores. Tão logo se concretizou a suspensão das vendas de cacau, teve-se notl'cias do vol'Jme re
corde de safras africanas, consolidando mais ainda a tendência baixista dos preços. Com i'3so, "as 
cotações do 'spot' Gana na Bolsa de Nova York, de 23.62 cents/I b, em outubro, passaram para cer
ca de treze cents por I ibra-peso em junho de 1965, representando uma queda de mais de quarenta 
por cento em oito meses e significando as cotações mais baixas da história do cacau [00.]".133 

Ao ter in(cio a safra 1965/66, tanto o sistema de suspensão de vendas quanto o próprio acordo 
encontravam-se superados. Entretanto, os preços internacionais "atingiram os niveis mais baixos das 
últimas décadas". Em razão disso, as cotações giravam em torno de Cr$ 3.000/3.500 por arroba, 
preço considerado como abaixo do custo de produção. Pela primeira vez na história da economia ca
cacaueira, o cacau em amêndoas se tornara gravoso, 134 ou seja, seu custo interno de produç;3'o esta
va mais alto do que a cotação internacional. Cabia ao Governo tomar medidas no sentido de transfe
rir subsidios para dentro da economia cacaueira, a fim de garantir o nivel de atividade econômica na 
área em questão, procedimento governamental este historicamente constante com relação a produ
tos agricolas destinados à exportação. Em outras palavras, o Governo basicamente preocupa-se nes
ses casos em garantir a capacidade de importar da economia, porisso que sua interferência é impor
tante em situações conjunturais desfavoráveis, buscando manter o nivel da atividade econômica 
da área afetada. 

No elenco de medidas sugeridas para o equacionamento da situação, que começava a receber 
qualificação da caótica, incluia-se a extinção da cota de contribuição cambial - principal receita da 
CEPLAC. Mas, se isso aliviava o agricultor de tal ônus, melhorando sua receita, significava também 
o desaparecimento da organização. Eis porque, provavelmente, o Governo Federal entendeu não ser 
esta a melhor solução. Certamente que de maior importância seria a permanência da CEPLAC, com 
possibilidades de gerar rendimentos a longo prazo. Assim, manteve-se a cota de contribuição cam
biai e, conseqüentemente, o órgão do cacau . 

Para socorrer os cacauicultores foi então feita uma complementação de preços, através da 
CEPLAC, com participação da CACEX, mas com o sacrifl'cio de pane da receita da referida orga
nização na safra 1965/66. 135 Em seguida, o Governo Federal criou a Comissão de Estudo da Poli
tica do Cacau - CEPOCA, objetivando a formulação de urna politica global para recuperar e desen
volver a lavoura cacaueira. O relatório final desta comissão, divulgado em 1966, sugeria fortalecer e 
intensificar o~ trabalhos da CEPLAC.136 

133Ibid., pp. 107-108. 

134Ibid., pp. 98-99. Sobre gravosiCÚlde do cacau, veja também narrativa contiCÚl no terceiro caplÍulo, notadamente a 
nota número 39. 

135 Sobre esta complementação de preços, ver narrativa comiCÚl no relatório CÚl ClJl'LAC 1963/64, já citado. Entre 
outras coisas ali está registrado "[ ... ] que em menos de uma safra e meia, 011 num curto penudo de dezoito me
ses, teve-se que mobilizar recursos CÚl ordem de mais de Cr$ 20 bilhões para aqueles subsúJios, enquanto que a 
CEPLAC, num penado de mais de oito al/:)S, aplicou recursos visando a estruturar um prograrna de racionaliza
ção da lavoura, apenas CÚl ordem de Cr$ 8 bilhões /I. op. cit., pp. 98-99. 

136 A CEPOCA foi criaCÚl pelo Governo Federal em 7-7-65, através do Decreto nfJ 56.543. Os integrantes da Comis
são foram os seguintes: Dr. Aldo Batista Franco, Diretor CÚl Cacex, Presidente; Carlos Brandão, Secretário-Geral 
CÚl CEPLAC, Secretán'o Executivo; os demais integrantes: Álvaro Miguez Bastos CÚl Silva, do Ministério da Viação 
e Obras Púlbicas; Octávio R. CÚl Silva Neve:; e Ronaldo Mote Sandeberg, do Ministério CÚlS Relações Exteriores; 
Stésio Henry Guitton e Alberto Rodrigues, do Banco Central; Carlos Pereira Filho, do Ministério CÚlI"dústria e 
Comércio; José Maria lvogueira, do Ministério CÚl FazenCÚl; José de Assis Galvão de Carvalho, do Ministério do 
Planejamento e Coodenação Econômica; Joaquim Ignácio Tosta Filho pelo Governo do Estado CÚl BahÚJ; Fran
cisco de Sá Jr. e Jaf! Vender Zeidjen, pela Comissão de Comércio de Cacau da Bahia; José Soares Pinheiro, pelos 
produtores de cacau. Ver Comissão de Estudos CÚl Polüica do Cacau, Relatório (Rio de Janeiro: 1966) 
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Mas as pressões permaneciam: quer devido à conjuntU'1 de preços desfavoráveis, quer à taxa de 
retenção, ou talvez devido ainda a ressentimentos regiona;,stas. Estes, ou a soma de todos estes fato
res, contribuiam para que a organização con1inuasse sob k)go cerrado. E as denúncias, acusaçõ9s, in
sinuações comprometedoras, continuavam a cair sobre é CEPLAC e seus administradores. Assim, 
chegou a vez da Câmara Federal tomar uma posição. Foi '::riada a Comissão Parlamentar de I nquéri
to para "apurar as causas da crise porque atravessa o cacaL'''. Neste CPI foram ouvidas pessoas direta 
ou indiretamente envolvidas com a cacauicultura, tendo os parlamentares inclusive visitado a área 
produtora de cacau para conhecer o trabalho desenvolvido pela CEPLAC e fazer, "in loco", algumas 
averiguações. O relatório final da CPI concluiu pelo encorajamento e manutenção do programa da 
CEPLAC. 137 

Após a CPI um combatente se aliava aos opositores da CEPLAC. Tratava-se da Confederação 
Nacional da Agricultura, através de dois trabalhos que rduniam criticas às atividades do órgão do 
cacau. O primeiro deles foi respondido pela própria CEPLAC. O segundo foi examinado por um 
Grupo de Trabalho criado pelo Conselho Nacional de Comércio Exterior (CONCEX), que concluiu 
pela falta de fundamentação nas cr(ticas formuladas. 138 

Todavia, a CNA mostrou-se incansável na sua discordância com a CEPLAC. Em julho de 1967 
patrocinou, em Itabuna, na Bahia, o Congresso Brasileiro do Cacau, cuja tese principal era a extin
ção da CEPLAC. 139 O Congresso, entretanto, ao contrário do que desejavam seus patrocinadores, 
foi um sucesso para a CEPLAC. Serviu como uma espécie de "grande despertar da lavoura". Os 
cacauicultores apoiaram maciçamente sua organização, é CNA retirou sua tese de ex tinção da 
CEPLAC e não mais retornou ao combate nos termos até então conduzidos . 

Mas, paralelamente à estruturação do Congresso Brasileiro do Cacau, um grupo de cacauiculto
res da Bahia e do Esp(rito Santo dirigiu memorial ao Presidente da ReplJblica com cr(ticas e sérias 
acusações à CEPLAC e seus dirigentes. O essunto foi exar'linado pelo Conselho de Segurança ~~acio
nal, que, em abril de 1968, recomendou o arquivamento (as denúncias, pela sua falta de fundamen
tação. 

137 Estafai criada de cOllformidade com a Resolução n9 109, ela'ânUira Federal, em 1965, por requerimento é1UXl

beç'ado pelo Deputado Wilson J.àlcão, entre outros. Foi illtegmdà pelos seguintes parlamentares dos respectivos 
partidos: Regis Pachec:o (PSD) , Presidente; Dirceu Cardoso (?\'[)); Vieira de Melo (PSD), relator substiwto; Pe
dro Catalão (PTE), Vice-Presidente da CP!; Fernando Gatrll.l OPTB); Tuurinho Dantas (UDN), relator-titulür e 
Alves de Macedo (UDN); ('("eru Dal/tas (I'SP) e Oeliton Ribeirc Coutlnhu (I'DC); Para suplentes foram indicados: 
pelo PSP, Paes de Andrade, pelo PTB Argilat:o Dario; pela UD. v, lIeitor Dias; pelo PSP, Stélio Maroja; pC,IO P/X, 
Paulo Coelho. Posteriormente o Deputado files de Andrade Jli ~'ubstitulÍjo pelo Deputado llenrique LitrUi. Os 
trabalhos foram mnduzidos em trinta e seis reuniões entre 30 .: e 26-10-65, realizadas nove em Brasl'fia, oito em 
llhéus( BA), duas em /tabulla (/JA), sete em Salmdor (BA), dl/a i em LinlUires (ES), dlUiS em Vitória (ES) e seis no 
Rio de Janeiro, oportunidade em Cfueforam oUl'idas setema e í 'IUi testemun/Ui,. Todos os depoimentos e conclu
sões desta CPf eslao regislrado\ 1/0 Projeto de Resolução n!l 17(', de 1966, publil'ado pela CânUira dos Deputados. 

i38 Os trabalhos da Confederação Nacional da /~gricultllra,Anális( da Conjuntura Cacaueira I e 11 - seus reflexos no 
comércio Interno e Internacional estão irz~'eridos nas respo tas elaboradas pela CEPLAC e pelo Grupo do 
CONCEX. Ver CEPLAC, Análise da Conjuntura Cacaueira, R.io de Janeiro: setembro, 1966), mimeografado. 
CEPLAC, Cacau, Alguns aspectos da ação d') Governo Feden.<,(Rio deJaneiro:fe~'ereiro, 1967, mimeografado. 
O Grupo de Trabalho do COl1cex foi integrúdo pelas seguinte. pessoas representando respectimmente o .• órgãos 
também citados: Oswaldo Bastos de Menezes, do Ministério (I} Agricultura; Antonio Augusto Dayrell ue LinUi, 
do Ministério elas Relações Hxteriores; Carh, Pereira Filho, de Ministério da indústria e do Comércio; EinUir An
drade A vil/ez, do Banco Celltral; Carlos Brmlda-o, da Ct'PL/<.' (mordefUidor do Grupo); José Assis Gall'ão de 
Carvalho, do Governo da Bahia; Alberto Oliveira Santos, di Confederação Naciollal da Agricultura; Antonio 
Alberto Silva, dos Produtores de Cacau; Belizardo Kaufnll./IItI dus exportadores de cawu;JOSt; Adler, das 1ndús
trias de Derivados de C{/Wll, 

139 Todos os trabalhos e proposições discutidu,\ 1I,'s!e COllgresso ,odem ,er encontrados IIOS Anais do I Congresso 
Brasileiro do Cacau, op. cito 
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Outros problemas seriam ainda registrados no decorrer de 1968. Um deles, ainda de caráter 
pol(tico. Em julho, o Governador da Bahia, Luiz Viana Filho, encaminhava proposta aconselhando 
o Governo Federal a emitir decreto que reformulasse a politica de amparo à lavoura cacaueira, possi
bilitando que a cota de contribuição cambial que mantinha a CEPLAC fosse dividida entre este ór
gão e o Instituto de Cacau da Bahia. Entetanto, em trabalho no qual analisava a referida proposta, o 
Secretário-Geral da CEPLAC conseguiu demonstrar a impropriedade da medida sugerida pelo gover
nante baiano, tendo contado nesta oportunidade com o apoio e o respaldo do Banco Central e dos 
ministérios da Fazenda e do Planejamento, concluindo-se pela manutenção da integridade do órgão 
federal do cacau. 140 Por outro lado, a safra desse ano sofrera redução, em conseqüência das chuvas 
e enchentes que assolaram a região produtora em fins de 1967. E as dificuldades geradas em função 
disso acabaranl resultando, pela terceira vez, na medida excepcional da unificação de dividas dos la
vradores pela CEPLAC, em 1971, muito embo'ra,~tes disso, tentativas sem êxito de amparo ao 
produtor houvessem sido feitas tanto pela CEPLAC quanto pelos bancos Central e do Brasil. 

Contrariamente às turbulências registradas entre 1964/68, o ano de 1969 pareceu marcar no 
calendário ceplaqueano o in ício de tempos de bonança. A rigor, apenas três fatos ameaçaram que
brar a tranquilidade do órgão do cacau nestes últimos dez anos. Todos eles, entretanto, trouxeram 
apenas um pouco de tensão, diga-se de passagem natural em ocorrências semelhantes. 

O primeiro deles deu-se no momento em que se conheceu a disposição do Presidente Geisel em 
transferir a CEPLAC da área do Ministério da Fazenda para o da Agricultura. Afinal, as preocupa
ções não passaram do terreno da expectativa, criada em mudanças desta natureza, que, algumas ve
zes, podem desviar fundamentalmente a orientação de qualquer organismo. No caso da CEPLAC, 
entretanto, isto não aconteceu. A mudança de órgão supervisor significou apenas uma adequação 
maior às suas atividades, mantendo-se sua autonomia administrativa e financeira, bem como sua filo
sofia de ação. A passagem de um para outro Ministério não somente foi tranqüila Como muito rápi
da. Geisel assumiu a Presidência em 15·3·74. assinando o Decreto de transferência trinta e três dias 
após sua posse. Por força do mesmo Decreto, a sede da CEPLAC (secretaria-geral) foi transferida do 
Rio de Janeiro para a Capital Federal. 

O segundo fato ocorreu no in(cio do perl'odo legislativo de 1975, quando o Senador baiano 
Luiz Viana F ilha propôs modificar o Artigo onze do então recente Decreto presidencial, COm o 
objetivo de transferir a sede geral da CEPLAC, de Brasr'lia para a rodovia 11t1éus-ltabuna, no Estado 
da Bahia. onde funciona a sede regional do órgão. Justificava-se o Senador dizendo que com isso a 
direção da CEPLAC ficaria na mesmo local onde se produzia noventa e cinco por cento do cacau da 
Bahia. Seu principal argumento era o de que 

"[ ... ] salta aos olhos é a flagrante conveniência de manter junto à região c8caueira, em per
manente con-::acto com os reclamos, aspirações e necessidade dos que trabalham na 
lavoura de cacau, a direção da CEPLAC, que, nessa nova localização, somente deverá en
contrar motivos de satisfação e de felicidade para o melhor desempenho das tarefas que 
lhe tocam, de grande relevo para a economia da Bahia e do Brasil".141 

Sobre o assunto, em documento reservado, a CEPLAC expôs seu ponto de vista ao Ministério 
da Agricultura. Ali, ao reconhecer o direito do Senador de pleitear aquilo que ele julgava melhor pa
ra a Bahia e para a CEPLAC, evidenciava a inconveniência da medida, se aprovada, porquanto o im
portante não era ter a sede no local de operação do órgão, mas no local mais adequado, no caso 
junto aos mais altos escalões decisórios do Pais. 142 

140 Ver o trabalho de Carlos Brandão, CEPLAC, Reformulação do sistema de amparo à lavoura cacaueira, análise da 
proposta feita pelo Governador da Bahia (Rio de Janeiro: agosto, 1968) mimeografàdo. 

141 Esboço do projeto de lei, datado de 6-3-75, p. 2. 

142 Informações de José Haroldo Castro Vieira, em entrevista, realizada em Bras17ia, em 24-4-79, já atada. 



• ., 
• • • • ., 
• • • • • • ., 
I' 

• ., 
.. 
t ., 
• 1 ., 
ít 
t 

• IJ 

• t .. 
t 
It 
t 
It 
li 
li 
t 
li 
li 

• t 

• • t 
t , 
• • 11 

105 

Semelhante ponto de vista seria também externado pelo Conselho Consultivo dos Produtores 
de Cacau (CCPC), que tomava assim uma posição contrária ao projeto. Ressaltava o órgão de re
presentação dos cacauicultores que essa não era uma proposta nova. Ou seja, no passado, "sob o 
mesmo fundamento ora invocado de estar noventa e cinco por cento da produção de cacau" na 
Bahia, este Estado reivindicou para si a I iderança para os assuntos do produto. E que em função 
disso o Governo Federal houvera assumido uma posição discreta e até mesmo omissa, dando lugar 
a que a Bahia, através do Instituto de Cacau, tomasse a frente no que se refere à problemática do 
produto. Todavia - ressaltava o CCPC - a autarquia estadual cedo "passou a sofrer os influxos das 
pressões regionalistas, a que cedeu. Desviado, por espúrio; interesses pol(ticos e bairristas, de suas 
verdadeiras finalidades, o Instituto de Cacau entrou em processo de deterioração galopante". E co
mo conseqüência, arrematava, desacreditou-se junto aos cacauicultores, a quem jamais pôde atender 
por falta de recursos e de atuação pol (tica aos órgãos de cúpula do Pa(s.143 

Enfatizava ainda o CCPC que "somente com o advento da CEPLAC a posição da cacauicultura 
baiana começou a se modificar". Razão pela qual os "[ ... ] mesmos cacauicultores que relegaram o 
I nstituto de Cacau a um plano de inferioridade, depositam integral confiança na CEPLAC, reconhe
cem-na como o verdadeiro órgão representativo de seus interesses". E destacava principalmente que: 

"Quando os estudiosos analisam a CEPLAC, não discrepam em torno de um ponto: o êxi
to de sua implantação, os excelentes resultados que vem obtendo, decorrem do fato de 
sua sede encontrar-se distante da principal região produtora e bem próximo dos órgãos 
que orientam e supervisionam sua atuação. Assinalam que a cúpula dirigente da CEPLAC, 
longe da área produtora, fica infensa às injuções politicas e as mesquinhas disputas bairris
tas, enquanto sua localização junto aos órgãos que detêm o poder de decisão, permite-lhe 
uma atuação mais eficiente e rápida no trato dos interesses da cacauicultura".144 

A posição dos representantes da lavoura do cacau e de outros organismos e pessoas vinculadas 
à economia cacaueira foi acatada pelo Senador baiano e seu projeto foi retirado. 

Finalmente, um terceiro acontecimento quase arranhou a imagem da CEPLAC. Pela primeira 
vez, em dezoito anos, a organização veio a ser questionada pelo Tribunal de Contas da União, em 
razão de denúncia feita ao referido Tribunal. Examinando a tomada de contas relativa ao ano de 
1973, o Ministro Wagner Estelita Campos se expressava de forma contundente em seu relatório: 

1/[ ... ] surpreendeu-se verificar que o órgão dispõe de ampla autonomia, talvez mais do 
que é assegurada às empresas privadas, porque estas últimas usam de sua liberdade até o 
limite do racional, determinado pelas leis do mercatlo competitivo, Já a CEPLAC, sob a 
proteção do E:;tado, abusa de descritérios que nenhuma instituição priVada teriô impi u
dente mente praticado, sem o ônus da insolvência",145 

O citado Ministro refe(~ia-se a procedimentos utilizados psiu organização do cacou relativarn(Jn· 
te à sua pol(tica de pessoal, a questões de subvenções sociais, auxllios para obras públicas, entre ou
tras, identificadas como "desvio de finalidade". 

O que incomodava a CEPLAC . segundo depoimento do seu Secretário-Geral - não era o fato 
em si de ser admoestado pelo Tribunal de Contas. O referido Tribunal estava e está no direito de In
terpelar qualquer órgão público para desfazer dúvidas, obtor esclarecimtJntos ou comprovações rela
cionadas com seus dispêndiOS. O que de fato molestava era a condução de especulações que não se 
estribavam em dados concretos. Nesse caso, a suposição de que se uma empresa privada tivesse uma 
pol:'tica de pessoal semelhante à da CEPLAC estaria a caminho da falência, poderia induzir ao en
tendimento de que o órgão do cacau iria fi'llir. 146 

1430lleio do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, remetido ao Senador Luiz Viana FIlho, em 28-5-75, p. 2. 

144Ibid., p. 3. 

145 Diário Oficial da União, 25 -8 -75, (Seção I - Parte I), p. 10.840. 

146 José Haroldo Castro Vieira, em entrevista de 1 <) 79, já citada. 
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Argumentou ainda o Secretário Executivo da CEPLAC que a organização naquela época não 
devia, como não deve a ninguém, que mantinha excelen,e i'ndice de liquidez, a curto e a longo pra
zos, mesmo sem considerar a atualização do valor de seu patrimônio, vinte vezes superior ao saldo 
registrado em balanço. E até mesmo a dívida que a org8nização tinha com o Banco do Brasil vinha 
tendo suas prestações pagas com doze meses de antecipEção. Dai porque, sem entretanto manifes
tar desagrado, a CEPLAC aproveitou-se da oportunidade para esclarecer de forma bastante deta
lhada ao Tribunal de Contas todas as suas atividades e sua situação de fato. 

Apresentou farta documentação para sua defesa e ôs contas questionadas foram julgadas e da
das como regulares em abri I de 1976.147 E o resu Itado . ao que tudo indica, acabou sendo relativa
mente favorável para a CEPLAC. A organização granjeou uma certa confiança junto ao .. TCU, es
tando, já em abril de 1979, com as contas de 1977 aprovadas, e as de 1978 sub judice, com audito
ria plena de parte do Ministério da Agricultura. 148 

Q:Je inferências podem ser feitas de todos esses faws? Nas incontáveis transações da CEPLAC 
com seu ambiente, narradas nos tópicos deste e do capitulo anterior, foram registradas ocorrências 
que, se confrontadas com os referenciais teóricos deline;]dos por Esman e Blaise, possibilitam algu
mas conclusões, bem como favorecem as verificações por eles denominadas de testes institucionais. 

Foram muitos os exemplos através dos quais a organização visou a ganhar suporte e resistência, 
enfrentando um ambiente adverso e algumas vezes acentuadamente hostil. Conseguiu relacionamen
to favorável com sua cl ientela e armou-se de forma a se proteger através do apoio de relevantes elos 
institucionais e da conseqüente neutral ização de forças flpositoras. 149 Com a obtenção de recursos 
procurou gerar programas de pesquisa e assistência técnica visando a transmitir uma imagem positiva 
da sua atividade. Ampliou frentes de trabalho, passou a cooperar em realizações de infra-estrutura e 
com isso fortificou seu relacionamento com o Governo da Bahia, um importante aliado. Estruturou 
o ambiente na busca de complementariedade, dentro do que se enquadra sua participação no surgi
mento de algumas organizações: a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna - futura 
Universidade regional - e do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau (CCPC). Ambos ins
trumentos valiosos: um, para formar recursos humanos destinados à área produtora; o outro, pela 
sua função de órgão representativo e politico da econof:lia cacaueira, com possibilidades de aglutI
nar e movimentar continuamente a liderança regional. E ainda proporcionou o incentivo e desen
volvimento do cooperativismo, potencialmente um fator de equillbrio na comercialização do cacau 
em amêndoas, bem como o advento da Italsa, unidade irdustrial em instalação, constituída com re
cursos do sistema cooperativista regional, da CEPLAC, do IC8, de cacauicultores diversos e de um 
grupo industrial francês, que poderá desempenhar papel preponderantomente de equi I (brio no setor 
de industrialização do produto. Estas sâo algumas das contribuições da CEPLAC fora do seu com
plexo organizacional, como função complementar ao seu trabalho. 

Assinale-se também que o Diretor da Escola Média de Agricultura da Região Cacaueira 
(EMARC) revelou um fato novo, indicativo de mudança no comportamento dos cacauicultores, com 
relação ao aproveitamento dos técnicos agrlcolas ali formados. No in(cio, esses profissionais eram 
absorvidos pela CEPLAC, porquanto o produtor de cacau alegava a impossibilidade de competir 
com o órgão, no particular. Com o passar do tempo, difundiu-se maior conscientização entre os ca
cauicultores e esta posição se inverteu. Hoie, o agricultor já contrata técnicos agrlcola5, oferecendo-

147 Ver Revista do Tribunal de Contas da União,Ano 7, número 14, (dez. 1976), pp. 94-99. 

148 Revelações de José Haroldo Castro Vieira, em entrevista de 1979, já dtada. 

149 Interessante análise sobre a conquista de formas de apoio que.l organização tende a buscar no ambiente é desen
volvida por Thompson particularmente no capltulo três, "Dorninios da ação organizada". Ver James D. Thom
pson, Dinâmica Organizacional, op.dt., pp. 41-55. 
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lhes vantagens maiores do que a CEPLAC. De igual modo, tem sido crescente o interesse pelo treina
mento de mão-de-obra para as práticas agrícolas diversas, registrando-se em ambos os casos uma 
mudança de comportamento e de valores. 150 

Tomando-se os testes institucionais descritos no segundo capítulo e de posse de todo um con
junto de informações já registradas ao longo desta monografia, cabem alguns comentários, no tocan
te a cada teste. 

Capacidade de sobrevivência - A mera sobrevivência não é um teste de institucional idade, co
mo ressalta Esman. "Uma organização pode sobreviver, mas o preço, devido a uma liderança incom
petente e sem responsabilidade, à inadequabilidades técnicas, ou à hostilidade do ambiente, pode ser 
o abandono dos seus objetivos inovadores".151 A CEPLAC revelou uma extraordinária capacidade 
de sobrevivência. Nisso está implícito em todos os períodos de pressões e incertezas pelos quais pas
sou, a existência de uma I iderança que soube se conauzir com habilidade à frente da organização, de 
forma a conservá-Ia e c:ontinuar o trabalho iniciado. Mas teria ela mantido sua capacidade inovado
ra? Continuou sendo um centro gerador de normas e valores? Parece I ícito responder afirmativamen
te, buscando-se os elementos nos relatos anteriores e nas informações que vão apresentadas mais 
adiante, quando se tratar da influência e da normatividade da organização. 

Aprovação recebida do meio-ambiente - Foi visto que a organização goza de considerável au
tonomia. Os recursos que financiam seus programas provêm de uma taxa de contribuição cambial 
que é responsável pela sua sobrevivência e autonomia. Esta taxa de retenção, como é conhecida, sua 
validade ou não, sua permanência ou extinção já foi muito discutida no passado. Atualmente, têm-se 
a impressão de que ela foi de·fato absorvida pelos cacauicultores. O que se questiona agora é a forma 
de sua aplicação. E o fato de estar a CEPLAC abrindo frentes em outros estados do Brasil, com re
cursos recolhidos da Bahia, da área onde produz noventa e cinco por cento da produção brasileira de 
cacau. Apesar das restrições, entretanto, não houve até aqui qualquer alteração que possa por em 
dúvida a autonomia da organização. 

. . 

A lIormatividade e a influência ambiental 152 - Uma organização se torna normativa quando 
padrões de atitude a ela incorporados passam a ser normativos a outras unidades sociais, no dizer 
dos autores do modelo. Esta é a medida do impacto das inovações introduzidas pela organização. 153 

Pode-se dizer, então, que uma organização de torna normativa quando passa a influenciar seu am
biente. Seu trabalho passa a ser merecedor de crédito, de modo que sua clientela e as pessoas de 
modo geral acreditam na sua mensagem, apoiam e fazem o que ela recomenda. 

Na área produtora de cacau da Bahia a CEpLAC exerce influência e ação sobre quase tudo. 
Em dezembro de 1978 tinha 127 convênios em vigor, destinando recursos para estradas vicinais, 
programas de eletrificação rural, saúde, saneamento, educação, atividades culturais, entre outras. 
Seu programa de investimento em infra-estrutura consome dez por cento de seu orçamento anual, 
valor ainda considerado pouco por alguns produtores de cacau. Tais convênios, com governos de Es
tado e organizações as mais diversas contribuem para que a CEPLAC não somente influa nas deci
sões de sua área de atuação, como amplie S9U raio de ação, ocasionando que na zona onde se produz 
cacau na Bahia a CEPLAC seja quase um segundo governo. 

150 Informações obtidlls de João Luiz Calmon, Diretor dil EMARC, em entrel'ista 1Ul sede regio1Ul1 dll CEPLAC, em 
11-5-79. 

151 Milton J. Esman, 1969, op. cit., p. 21. 

152 Como foi visto no segundo capüulo, uma dils restrições feitas ao modelo é de que os testes da norma/h'idade e 
influência utiliZildos para evidencÍilr o grau de aceitação dil organização no meio-ambiente são extremamente 
semelhantes. Em vista disso, os dois parâmetros foram considerados aqui de uma só vez. 

153 Milton J. Esman e lIans C. B/aise, 1966, op. ci.:., p. 7. 
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Com efeito, alguns indicadores mostram o comp'xtamento do produtor de cacau diante da 
CEPLAC. Enquanto, em 1966, a cacauicultura consumiU de crédito cerca de quatorze por cento do 
orçamento da organização naquele ano, em 1978 estes valores foram a quase duas vezes o orçamen
to da CEPLAC, e estima-se que 1979 seja três vezes mais. No Quadro I X esta evolução pode ser vista 
ano a ano, com a ressalva de que até 1970 os empréstimos foram diretamente concedidos pela 
CEPLAC, passando, a partir de 1971, a ser fornecido preponderantemente pelo Banco do Brasil e re
de bancária. O Quadro X oferece uma evolução do controle fitossanitário na cacauicultura, com o 
respectivo consumo de produtos pelos agricultores. Como pode ser visto, se em 1964 foram consu
midas aproximadamente vinte e uma toneladas de fungicida para o controle da doença "podridão 
parda" - uma das mais terrlveis nessa lavoura - em 1978 este consumo foi de quase 4.000 tonela
das, em cerca de 111.000 hectares. No combate às pragas, evoluiu-se de uma área de aproximada
mente 28.000 hectares em 1964, para 295.000. hectares em 1978, consumindo-se cerca de 8.000 
toneladas de inseticidas. Os quadros XI e XII apresentam, respectivamente, a evolução da prática 
adubação de cacaueiros e o envolvimento dos agricultores nos programas de implantação e renova
ção de cacauais. Em todos esses quadros fica evidenciada uma crescente influência e conseqüente 
adoção das recomendações dos programas de assistência técnica. 

Anos 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 (*) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

QUADRO IX 
CRÉDITO À CACAUlCULTURA 

EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DA BAHIA, 
COMPARA TlV AMENTE AOS ORÇAMENTOS ANUAIS DA CEPLAC 

1966/1979 

Orçamento da Total dos Relação Orçamento CEPLAC Financiamentos 
(Cr$ 1.000,00) (Cr$ 1.000,00) CEPLAC/Financiamentos 

% 

150.645 21. 563 14,3 
129.977 41. 805 32,2 
154.757 34.150 22,0 
262.889 48.052 18,3 
212.696 105.589 49,6 
177.546 97.081 54,7 
132.859 115.005 86,6 
134.180 215.458 160,6 
264.584 481.722 182,8 
310.790 822.618 264,7 
429.014 1.008.362 235,0 
618.000 1. 606.856 260,0 

1.433.200 2.698.52(1 188,3 
2.031. 520 6.344.090 (**) 312,0 

FONTE: CEPLAC/DEPEX 

(>'.) - Até 1970 financicorzentos feitos diretcorzente pe la CEPLAC. A par'
tir dai ~ pe lo Banco do Brasi l e Rede Bancál°1:a. 

Uo',) - Previsto para 1979. 

Sobre a presença da CEPLAC nesse') vinte e dois anos no Sul da Bahia, um conselheiro vitalicio 
do órgão de representação dos cacauicultores enfatiza que se pode falar de duas formas da economia 
cacaueira: antes e depois da CEPLAC. O trabalho dessa organização, segundo ele, provocou uma re
versão de expectativa, uma mudança de comportamento, e o produtor voltou a plantar cacau, coisa 
da qual "não se ouvia falar há muito tempo". Todavia, ressalva que além do trabalho da CEPLAC, 
outros fatores foram importantes para os resultados de hoje traduzidos em números. Entre eles. uma 

", i 
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Área 
Anos 

(Hectares) 

1964 27.800 
1965 22.800 
1966 41. 000 
1967 75.000 
1968 80.800 
1969 86.000 
1970 125.000 
1971 104.864 
1972 124.116 
1973 155.114 
1974 157.780 
1975 169.800 
1976 189.000 
1977 264.700 
1978 295.500 

QUADRO X 
CEPLAC 

ASSISTtNCIA T~CNICA À CACAUICULTUIlA 
PROGRAMA DE CONTROLE FITOSSANIT ÃRIO 

1964/1978 

109 

COMBATE ÀS PRAGAS (*) CONTROLE DA ENFERMIDADE "nODRIDAIJ PARDA" (*,'<) 

Consumo de Inse 
Áre3 

Consumo de 
Agricultores ticidas (Hectares) 

Agricultores Fungicida 
(Toneladas) (Toneladas) 

696 21 
756 875 19 

1. 032 1. 311 21 
1.750 2.007 11.728 1. 054 59 
l. 959 2.446 3.305 194 34 
3.263 3.176 4.888 231 40 
4.094 3.711 6.136 295 103 
4.436 2.718 12.605 445 101 
5.064 3.593 8.809 426 116 
6.189 4.186 11.998 495 126 
4.981 4.303 19.890 R')') 2Cl6 
4.952 4.644 26.176 1 . 131 256 
6.438 5.579 34.400 1.19 :3 424 
8.710 6.914 76.500 2.638 2.100 
8.000 8.038 110.1'.00 3.700 3.978 

FONTE: CEPLAC/DEPF,X 

Anos 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

FONTE: 

e*) - FTagas entomoZó(ficas: "MonaZonion spp." "Taimbezl:nha t il,wbro'7a·'. ".".fth;Col{lI~pi.'l 
ol'nata", t; 

(**) - Agente causadOJ:': fungo "Phytophthora palf7l'ivora". 

QUADRO XI 
CEPLAC 

ASSIST~NCIA TÉCNICA À CACAUlCULTURA 
PROGRAMA DE FERTILIZAÇÃO 

1965/1978 

Área 
(Hectares) 

Agricultores 

196 30 
1. 320 293 
2.356 604 
2.887 555 

22.769 1.435 
72.000 2.931 
85.010 4.488 
96.120 4.999 

133.676 6.036 
114.766 4.614 

97.100 4.324 
96.050 5.590 

149.600 7.130 
165.800 8.100 

CEPLAC/DEPEX 

Consumo de Fer-
ti lizantes 
(Toneladas) 

9 
63 

1.094 
1.758 
6.428 

17.485 
19.365 
31. 831 
37.106 
30.181 
19.275 
19.195 
31. 649 
39.222 
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Anos 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

FONTE: CEPLAC/DEPEX 

QUADRO XII 
CEPLAC 

ASSISTeNCIA T~CNICA Ã CACAUlCULTURA 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CACAUAIS 

1967/1978 

Área 
(Hectares) 

3.213 
1.806 
1. 337 
2.119 
4.068 
6.102 
8.939 

12.506 
13.895 
15.278 
18.840 
27.324 

110 

Agricultores 

1.010 
585 
433 
695 

1. 288 
1.786 
1.552 
2.253 
3.155 
3.262 
2.800 
4.000 

pol(tica cambial que, embora não seja a melhor que se podia esperar, está mais próxima da "verdade 
cambial", permitindo maior estimulo ao cacauicultor, através dos preços. Além disso, diz que é fun
damentai a coragem, a disposição e o entusiasmo com que o produtor vem assimilando o trabalho da 
CEPLAC, demonstrado através da elevação da produção e da expansão dos plantios, "com indices 
espetaculares de crescimento de consumo de fertilizantes, de inseticidas, de fungicidas". E arremata: 
"A lavoura cacaueira está dando um exemplo espetacular ao Brasil, de utilização de insumos bási
cos".154 Outro cacauicultor, que ocupou a presidência cio mencionado órgão de representação em 
três peri'odos, manifesta pensamento semelhante. Reconhece a importância do trabalho da CEPLAC, 
fazendo questão todavia de dizer que não é este o único, mas um dos fatores que contribui para, na 
soma de todos, proporcionar os bons resultados alcançados. 155 Por sua vez, o atual Presidente do 
CCPC, ao falar sobre o assunto, diz ter a CEPLAC méritos inegáveis, uma vez que transformou uma 
lavoura inviável em 1956 em uma lavoura rentável. Mas, diz ainda, que da mesma forma que reco
nhece os méritos e, portanto, não minimiza o trabalho da CEPLAC, também não o aceita como um 
mito. 156 

De qualquer forma, a contribuição da CEPLAC para os resultados alcançados pela cacauicultu
ra é um fato. Foi através dela que se tornou viável a introdução de novos padrões de comportamen
to para a aceitação de urna tecnOlogia que contribuiu paía alterar os rumos da economia cacaueira . 

154 Revelações de José Soares Pinheiro, ex-presidente e Conselheiro Vitallcio do Conselho Consultivo dos Produto
res de Cacau (CCPC), em entrevista já citacúl . 

155 Revelações de Clodomir Xavier de Oliveira, Presidente do CCPC nos pen'odos 1966/68,1968/69 e 1976/77, em 
entrevista realizada em Itabuna-Ba., em 22-6-79. 

156 Revelações de Humberto Salomão Mafuz, atual Presidente do CCPC, em entrevista, já citada. O assunto veio a 
discussão em função de not(cia, veiculada pela revista VEJA, :!dição de 7-3-79, já citada, referindo-se aos resul
tados positivos alcx11lçados pela cxuXluicultura em 1978. Segundo a revista, os produtores baianos tendiam a mi
nimizar a importância da CEPLAC nos suce~sos obtidos no ano passado. VEJA,op. cit., p. 87. 
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Atravésdela é que puderam chegar ao produtcr de cacau a orientação técnica, os insumos agrícolas,as 
sementes de alla produção, o crédito, etc. E/ldentemente que a garantia de remuneraçào a laxas de 
retornos compensadoras é fundamental para ,) êxito de qualquer empreendimento. Não houvesse es
ta garantia na lavoura do cacau e certamente pouco valor teria a orientação e a assistência técnica da 
CEPLAC. Esta, entretanto, é potencialmente um agente possibilitador da maximização dos resulta
dos econômicos dos cacauicultores . 

Examinando-se as ocorrências registradas, pode-se dizer que a CEPLAC já adquiriu os contor
nos de uma instituição. f:, conseqüentemente, muito mais uma instituição do que uma organização, 
segundo os conceitos de Selznick, adotados também por Esman e Blaise. Demonstrou muito fôlego 
e capacidade de sobrevivência. Descobriu meios para enfrentar a adversidade e os assédios que pre
tendiam extingu(-Ia e resistiu, mesmo sob frágil condição juridica, vivendo em um emaranhado de 
decretos que se completavam mas não traduziam.a realidade da instituição. Promoveu inovações, 
modificou o panorama da economia cacaueira, transferiu novos padrões de atitudes e, de fato, criou 
ra(zes, tornou-se valorizada e institucionalizou-se . 

Mas isso não é tudo. Já foi dito aqui que a institucionalização traz também efeitos negati
vos. 157 A organização institucionalizada freqüentemente tende à autopreservação, à acomodação 
de interesses internos e externos, com preju(zos de suas metas e objetivos. Dai porque é preciso en
contrar formas e meios de manter a ação inovadora, continuar buscando soluções para os problemas 
para que foi criada e oferecer seguidamente resultados esperados pela sua clientela e pela comunida
dade em que opera. Não considerar estes fatos pode implicar em irreparáveis prejuízos à vitalidade 
organizacional. 

4.3 O ambiente 158 

O desenvolvimento de qualquer instituição não se verifica de forma isolada. Ela responde e in
terage a eStlmulos, requerimentos e influências de toda urna rede de organizações, grupos e pessoas 
diversas. O ato de ser influenciada e sobretudo de influir na mencionada rede a que se encontra en
gajada é tarefa vital para a instituição. 

Esman e Blaise registram que em qualquer estágio de desenvolvimento há inter pendências en
tre a instituição e certas entidades sociais em seu ambiente. Em vista disso, a instituição mantém 
uma relação de trocas com seu ambienta, numa atividade de redproca influência, da qual adquire 
não somente autoridade mas bases e recursos para operar. Do mesmo modo, () ambiente utilila os 
produtos da instituição e fornece serviços complementares, além de controlar certas normas que afe
tam a instituição, enquanto essa esforça-se para transferir seus valores, normas e tecnologias. 159 

157Ver segundo Lapz'tulo, pp. 23-24. 

158 Discussões e estudos de casos sobre organizações e ambiente podem ser encontrados nos seguintes trabalhos: 
James D. Thompson, Dinâmica Organiz,,, ional, op. cito Philip Selzinick, TV A and the Grass Roots (Berkeley: 
University of California Press, 1949). Charles Perrow, Análise Organizacional; um enfoque sociológico, op. dt., 
pp. 122-123. Amitai Etizioni, Organizações Modernas, op. cit.. pp. 165-182. Paul R. Lawrence, Jay W. Lorsch, 
As Empresas e o Ambiente (Petrópolis: Editora Vozes, 1973). 

159 Milton J. Esman e Hans C. Blaise, 1966, op. dt., p. 8 . 
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Sobre o assunto, diz Samper: 

"As instituições são produtos do ambiente. São produtos da sociedade e por sua vez in
fluem sobre a sociedade. É importante considerar essa ação reciproca. São produtos do 
ambiente pol(tico. [ ... ] São produtos do ambier.te econômico; da situação econômica; das 
prioridades do desenvolvimento econômico e dos programas econômicos que estão sendo 
desenvolvidos. São produtos do ambiente social. Certamente, têm que ver com todos os 
aspectos da sociedade em que estão atuando e a forma como o homem se organizou em 
sociedade. São produtos do ambiente cu Itural; têm que ver como todas as tradições e com 
a cultura de um povo".160 

Uma liderança institucional efetiva, assevera Esman, deve agir com habilidade, de forma simul
tânea, tanto para o desenvolvimento interno de sua instituição quanto e principalmente para admi
nistar seu relacionamento com o meio-ambiente. Isto porque uma instituição inovadora deve se 
preocupar em ganhar apoio e provocar mudanças em outras organizações com as quais interage. 161 

Essa rede de relacionamento inter-organizacionais e de pontos de apoio e interação com o ambiente 
são as variáveis institucionais-ambientais denominadas, na teoria de desenvolvimento institucional, 
como elos. 

Para funcionar, uma instituição pública, por exemp:o, não pode prescindir do respaldo oficial 
oriundo das autoridades governamentais. Dal' porque o papel que uma instituição nova ou reconsti
tu(da desempenha no processo de desenvolvimento tanto pode ser aumentado quanto restringido 
pelo seu apoio legal. De modo que determinações oficiais, qualquer que seja a forma ou grau, são 
elementos importantes para a ambiência institucional. Se são favoráveis, necessitam ser cultivadas 
e fortalecidas. Se, todavia, são restritivas para o desenvolvimento institucional, uma estratégia cor
retiva deve ser planejada a fim de tornar a~ coisas favorávHis. 162 

Assim, a liderança institucional drNe considerM sempre a rede de elos com a qual está 
COlllptUrrl~lIdd. Algunsd~sses elos sao crltlcos, outros re,dllvamente menos importantes. Cumpete à 
liderança identi ficar e aval iar esses elos, esti mar a imporicincia presente e a perspectiva tutura, desen
volvendo táticas apropriadas para negociar com cada um deles adequadamente. Como o ambiente é 
freqüentemente mais ou menos competitivo - ou potencialmente assim - uma liuerança prudente 
deve manter-se vigilante nesses relacionarnt~ntos a fim de antecipar problemas e estar preparada para 
modificar suas táticas. 163 

Em um ambiente competitivo, uma illstituição pode ser levada a adiar a introdução de alguma 
novidade até que esta seja melhor entendida ou mais f;l'jlmente aceitável por outras organizações 
cuja cooperação ou aquiescência são essenciais. Em aIU1I 1)$ casos é necessário SJCt ificar coisas dElse
jadas como forma de proteger outras que são ainda ma is importantes. Do mesmo modo, é necessá
rio promover arranjos e coalizões para remover obstácuios, combater grupos e organizações que 
podem bloquear seus objetivos. Diz Esman que timidez e cautela podem resultar uma organização 
que perde sua eficácia como agente de mudança, ainda que sobreviva em outros termos. Mas, por 
outro lado, agressividade imprudente pode conduzir a urna rápida destruição. 164 Isto, conseqüen
temente, sugere habilidade da liderança para administrar suas transações com o ambiente através 
dos elos. 

160 Arm.ando Samper, Desarrollo Institucional Y Desarrollo Agrícola, op. cit., p. 474. 

161 Milton J. Esman, 196Y, up. cit., p. 16. 

162 North Carolina State, op. cit ... p. IV-27. 

163 Milton J. Esnum, 196Y, op. cit., p. 17. 

164 Ibid., p. 1 7. 
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4.3.1. Os Elos Institucionais 

Esman e B laise sugerem quatro tipos de elos institucionais: capacitadores, funcionais, normati
vos e difusos. A identificação de tais elos na pesquisa sobre a CEPLAC exigiu que algumas adapta
ções fossem feitas visando a melhor adequação ao estudo, evitando-se que ambigüidades nas defini
ções viessem a permitir interpretações dúbias. 

Como resultado, chegou-se a determinar as seguintes categorias de elos: NORMA TI VOS E 
CAPA CITA DORES, FUNCIONAIS, DIFUSOS e COMPETITIVOS. Pode-se observar· daí que os 
elos normativos e capacitadores previstos separadamente pelos autores foram agrupados em uma 
só categoria. Ademais, foi incorporado um outro tipo de elo: o competitivo. O surgimento desta 
categoria corresponde a um desmembram,::mto, porquanto as organizações que podem representar 
relações de competição são prescritas pelos é:luton~s para a categoria dos elos funcionais. Por coe
rência, optou-se pelo desmembramento. As expl icações vão a seguir expostas: 

a) Elos normativos e capacitadores - A definição dos autores do modelo considera que capacita
dores são os elos mantidos com organizações sociais que controlam a alocação da autoridade e de 
recursos julgados necessários ao funcionamento da instituição. Dizem os autores que no estágio ini
ciai de uma instituição, estes elos devem ser objeto das primeiras tarefas e preocupações dos seus 
criadores. É através desses elos que os agentes de mudança buscam fortalecer suas causas, bem como 
forças competitivas e outros eventuais ele;llentos de oposição procuram atuar no sentido de recusar 
autoridade e recursos para a nova instituição. E arrematam: "as entidades dentro dessa categoria são 
as organizações e grupos espeC(ficos com os quais essas ligações existem".165 

Por sua vez, normativos seriam, para os autores, os elos que especificam as ligações que incor
poram normas e valores relevantes para a doutrina e o programa da instituição. Isso se aplica tanto 
no que se refere às normas sócio-culturais quanto às regras operacionais,166 Afirmam ainda que os 
elementos significantes dessa categoria são as normas e valores que defendem, aperfeiçoam ou impe· 
dem a introdução de mudanças pela instituição. 167 Entretanto, como muito oportunamente lembra 
Aluizio Pinto, a definição de elo normativo adotada por Esman e Blaise é muito elástica. E por isso, 
nem sempre é de aplicação exequ(vel, face à prolixidade do seu conteúdo. 168 Para torná-Ia mais 
aplicável ao caso da CEPLAC adotou-se o agrupamento já referido, procedimento igualmente regis
trado na análise institucional do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, realiza· 
da pela Fundação Getú I io Vargas. 169 

Ante o exposto, fica definido neste t~abalho que Elos Normativos e Capatitadõres são os que 
ligam a CEPLAC a organizações que controlam é.l sua distribuição de autoridade e alocação de recur
sos, e das quais provêm os parâmetros legais necessários ao seu funcionamento. 

165 Milton J. Esml.ln e tlans C. 8ku~e, 1':)66, pp. J3·-14. 
166 Na CEPLAC dois exemplos passados de elos normativos, segundo essa definição. serillm o J:Janco do Brasil e o 

Instituto Interameriamo de Ciêncills Agn'colas (I1CA), da Organização dos Estados Americanos. O primeiro 
pelas razões relacionadas à origem da organização e pela presença e influêncill de funciondrios do Banco do Brasil 
em seus quadros. O segundo porque foi o IICA que contribuiu para preparar grande parte dos pesquisadores di1 
CEPLAC, através de treinamento a n6-e1 de mestrado e doutorado, em suas unidades de ensino. Além disso, mui
tos técnicos do IlCA passaram a trabalhar em progranlils da CEPLAC, inclusive o cientista Paulo A/vim, principal 
responsável na orientação dos serviços do CEPEC. As pessoas oriundas dessas duas organizações, ou que por ela 
foram treinados, certamente trouxeram valores importantes para o órgão do cacau. 

167 Milton J. Esmall e Hans C. Blaise, 1966, op. cit., pp. 14-15. 

168 Aluizio Loureiro Pinto, 1967, op. cit., p. 46. 

169 Ver "Relatório-Estudo DNER li, Revista de Administração Pública, op. cit., p. 110. 
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Como tal se enquadrarr: Ministério da Agricultura, V1A); Secretaria do Planejamento e Coorde
nação Geral da Presidência da República (SEPLAN); Bonco Central (BACEN); Conselho Monetário 
Nacional (CMN); Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau (CCPC); Carteira de Comérc:o Exte
rior do Banco do Brasil (CACEX); Conselho Nacional de Comércio Exterior (CONCEX); Ministério 
da Indústria e Comércio (MIC); Governo do Estado da Bahia; Governo do Esp(rito Santo; Ministério 
das Relações Exteriores, através da Divisão de Produtos de Base; Ministério da Fazenda; e :odas as 
organizações que eventualmente repassam recursos para J CEPLAC por força de convênio. 

Analisando o papel de cada um do;, elos normativos e capacitadores acima relacionado~; tem-se 
o seguinte: 

MINISTE:RIO DA AGRICULTUR.t-, - Na forma estabelecida no Decreto n9 73.960, a CEPLAC 
é subordinada ao Ministério da Agricultura, para efeito de supervisão ministerial de que tratam os 
artigos 19,20 e 21 do Decreto-Lei n9 200. 170 Em razão disso, o Ministro da Agricultura é o Presi
dente do Conselho Deliberativo da CEPLAC. Ademais, por força de suas atividades a CEPLAC enga
ja-se no processo de influenciação normal dos programas que vão compor a pol(tica agr(cola brasilei
ra, gerados pelo citado Ministério. O acompanhamento dos programas da CEPLAC é realizado por 
auditorias eventuais do órgão supervisor, sendo, contudo, o exame de relatórios periódicos de execu
ção programática o instrumento mais comumente utilizado para este fim pelo MA . 

SEPLAN - Na medida em que a SEPLAN é responsável pela definição de prioridades E formu
lação dos programas governamentais, as decisões, normas e determinações dessa Secretaria do Plane
jamento vão influenciar os planos, programas e atividades do órgão do cacau, uma vez que este obri
gatoriamente deve se integrar e acompanhar as diretrizes de pol(tica econômica global do Governo 
da União. 

BANCO CENTRAL e CONSELHO MONETARIO NACIONAL - O Banco Central do Brasil é 
o responsável pelo recolhimento dos recursos oriundos da taxa de contribuição cambial de dez por 
cento sobre as exportações de cacau, para posterior repasse à CEPLAC. Desta forma é a entidade 
que basicamente controla o fluxo de receita da organização. Por outro lado, é órgão de controle 
do sistema de crédito vigente no País, dai porque suas decisões nessa área podem afetar o desenvol
vimento dos programas da CEPLAC, em caso, por exemplo, de medidas de restrição de crédito. 
Deve-se ressaltar também que o Conselho Monetário Nacional desempenha importante papel para a 
economia cacaueira, como órgão de supervisão da política nacional de crédito. Além disso, um re
presentante do BACEN tem assento no Conselho Deliberativo da CEPLAC, sendo por isso partici
pante do seu mais alto n(vel decisório e conseqüentemellte um dos agentes da distribuição da autori
dade da organização. 

Via Banco Central é que anualniente o orçamento-programa da CEPLAC chega para exame ao 
Conselho Monetário Nacional. Ai é analisada a evolução da entrada de recursos para aquele órgão, 
oportunidade em que se verifica também se o mesmo está obedecendo os limites fixados para expan
são orçamentária dos órgãos públicos. Cbservou-se, no particular, que face aos programas desenvol
vidos pela CEPLAC lhe tem sido sempre permitido uma expansão orçamentária superior ao estabele
cido inicialmente pelo Governo Central. De qualquer mdneiré'l f'Flrf!Ce importante destacar que em-

170 Os artigos 19, 20 e 21, do Decreto-Lei n9 200, estabelecem: - "Art. 19 - Todo e qualquer Órgão da Administra
ção Federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do Ministro do Estado competente, excetuàJos 
unicamente os órgãos mencionados no Art. 32, que estão submetidos à super"isão direta do Presidente da Repú
blica ". "Art. 20 - O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos 
Órgãos da Administração Federal enquadrados em sua área de competência. Parágrafo Único. A Supervisão Mi
ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atiridades dos órgãos subordinados ou 
rinculados ao Ministério, nos termo desta le'''. "Art. 21 - O Ministro de EstaJo exercerá a supervisão de que tra
ta este capz'tulo com o apoio nos Órgãos Centrais". 
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bora independente dos recursos da União, face à receita própria proveniente da taxa de retenção, a 
sobrevivência da CEPLAC é em muito dependente do Banco Central e do Conselho Monetário Na
cional, uma vez que são eles os responsáves pelo exame e autorização dos fluxos de receita e libera
ção de recursos para a execução dos seus programas. Mas ::tj o anal ista procura se aprofundar nos de
dobramentos dos enlaces e liames constituintes da rede de influenciação que alcança a CEPLAC, 
descobre coisas interessantes e relevantes, como no exemplo a seguir. 

o atual Presidente do Banco Central. Carlos Brandãr), foi o primeiro secretário executivo da 
CEPLAC, tendo sido o responsável por sua estruturação ros primeiros doze anos de sua existência 
(ver tópico sobre liderança). E como Presidente do BACEN é ele um dos integrantes do Conselho 
Monetário Nacional, como o são os ministros da Agricultura (também Presidente da CEPLAC) e da 
Indústria e Comércio (que possui representante no Çonselho Deliberativo); o Diretor da CACEX 
(também vice-presidente da CEPLAC). Além destes, deve-se considerar ainda o Presidente do Banco 
do Brasil, entidade que está intimamente ligada aos programas do órgão do cacau como elo funcio
nai, sob a forma de suporte crediticio, instrumento que viabiliza fortemente a adoção da tecnologia 
recomendada para a cacauicultura. Outros integrantes do CMN são conhecedores dos programas da 
CEPLAC como, por exemplo, o Ministro Mário Henrique Simonsen (ex-presidente da CEPLAC), os 
ex ministros Octávio GOllvE'i2 de Bulhões (ex-presidente dJ CEPLAC) e Angelo Calmon de Sá (ex
ministro do MIC) e um ex presidente do Banco do Brasil, Nestor Jost. 17 : 

Estas e OUtldS persomlidades podem ser consideradas no halo de influência da CEPLAC como 
importantes elos individuais ou pessoais. 172 No particular, Aluizio Pinto adverte que as pessoas po
dem desempenhar relevantes papéis como elos, no mínlíno de duas maneiras: como figuras de 
prest/gio e como portadores de valores institucionais. No primeiro caso, assegura o citado estudioso 
que a "a presença dessas personalidades de destaque nume instituição [ou no seu relacionamento -
é licito complementar] cor.stitui elemento para atrair o apoio de outras unidades sociais".173 Nesta 
categoria pode-se indicar algumas pessoas às quais é confF)rido elevado prestigio, resultante de sua 
atuação ou de seu status profissional. Mini,tros, ex-ministtus, governadores dtl Bahia, atual e passo
dos, autoridades diversas, etc. E entre estes, o próprio eX-p l 8sidente Ernusto Geisel, que, após visilnr 
e conhecer os programas da CEPLAC, fez::omentários favoráveis ao óruão do cacau, que foram re
gistrados pela imprensa, conforme já relataco. 

No que se refere às pessoas portadoras de valores institucionais, o mesmo autor cita o caso das 
universidades que criam um ambiente altamente emocioneil, capaz de Ih":ls as::;egurar fortes lealdades 
e compromissos por parte de seus alunos. 174 Relativamente à CEPLAC, G poss(vel que nesta céltego
ria possam ser incltH"dos, por exemplo, os estudantes formados pela SUà EscoliJ Média de Agricultura, 
além das pessoas vinculadés a associações filantrópicas e clubes de serviço cujo trabalho é apoiado 
pela CEPLAC COlll as chamadas subvençõe3 sociais, que permitem o desenvolvimento de atividades 
comunitárias no ambiente em aue opera 3 instituição. 

171 É a seguinte a constituirão atual do Cons~~/ho Monetário Nacional (CMN); Presidente: Ministro-Chefe da 
SEPLAN; ministros da Fazenda (Vice-Presidtnte), da Agricultura, do Interior e da Indústria e do Comércio; 
Presidente do BACEN, Banco do Brasil, BNDE, BNJI, Caixa Econômica Federal, do IRE e da Comissão de Valo
res Mobiliários; oito membros representantes do setor privado e nulÍs cinco participantes sem direito a voto, to

dos do BACEN. 

172 Embora sejam trazidos neste trecho comentários sobre elos individuais e pessoais, isto não significa necessaria
mente que tais pessoas ou esses tipos de elos controlem a alocação de recursos ou de autoridade. O que se procu
ra aqui é registrar a importáncia de que se reveste um relaciollahzento dessa natureza para qualquer instituição. 

173 Aluizio Loureiro Pinto, 1967, op. cit., p. 4U. 

174 Ibid., p. 40. 



• • • • • • • t 

• • • • • .. 
• t 

• • .. 
• • • • .. 
• • • • ~ 
t 

• • t 

• t 
t 
t 
t 

• t 
t 
t 
I 
t 

• t 
t 
t 

" 

116 

CONSELHO CONSULTIVO DOS PRODUTORES DE CACAU -- E. outro dos elos normativos 
e capacitadores. Criado por sugestão da propria CEPLAC ao Governo Federal, é o órgão máximo de 
representação do cacauicultor. Congrega setenta e oito sindicatos rurais patronais das áreas de cacau 
da Bahia e do Esp(rito Santo e tem assento no Conselho Deliberativo da CEPLAC, na forma prevista 
em Decreto Presidencial. 175 

Seu papel de órgão pol (tico da lavoura cacaueira é desempenhado de diversa~~ formas: como re
presentante da lavoura de cacau junto a todos os órgãos fJovernamentais; como porta-voz da cacaui
cultura sobre medidas que afetam direta ou indiretamente a economia cacaueira, entre outros obje
tivos. 176 

Exerce influência sobre a CEPLAC em mais de um nivel: a n(vel de processo decisório, no Con
selho Deliberativo; e a nivel de Diretoria Regional, pelo acompanhamento e fiscalização dos traba
lhos na própria zona produtora de cacau. Mas o CCPC é também influenciado pela CEPLAC, na me
dida em que seu funcionamento - na forma estabelecida em Decreto Presidencial - é regulado por 
um regimento aprovado pelo Conselho Deliberativo da CEPLAC, ainda dependente de Portaria do 
Ministério da Agricultura para ser posto em vigor. 

CARTEIRA DE COME.RCIO EXTERIOR DO BANCO DO BRASIL - E. o organismo contro
lador da comercialização externa do cacau e seu diretor é também o Vice-Presidente da CEPLAC. 
Como tal, exerce influência sobre o órgão através do processo decisório e na distribuição de autori
dade. Por mais de uma vez, notadamente no per iodo decorrido entre 1957/61 e 1964/66, a 
CACEX precisou intervir na comercialização do cacau tomando também medidas complementares 
às atividades da CEPLAC. Pode também ser influenciada pelo órgão do cacau na medida em que 
a tecnologia introduzida na cacauicultura eleva a curva de produção e provoca maior ou menor in
tensificação nas suas atividades e no estabelecimento de normas reguladoras da comercialização do 
produto . 

MINISTE.RIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CONSELHO NACIONAL DE COME.RCIO 
EXTER IOR - O MIC, participa também do Conselho Deliberativo e conseqüentemente das decisões 
da CEPLAC. Além disso, ao lado do CONCEX - outro dos elos normativos e célpacitadores - é um 
dos órgãos de supervisão no processo de comercialização externa e, conseqüentemente, de conside
rável importância para a economia cacaueira. 

175 Segundo o artigo 12 do Decreto n9 73.960, "A CEPLAC, no seu relacionamento com a lavoura, será assistida 
por um Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, sediado em Itabuna, no Estado da Bahia, que observará 
regimento aprovado pelo Conselho Deliberativo da CEPLAC, posto em vigor por Portaria do Ministério da 
Agricultura ". 

176 O CCPC foi criado em 28-6-63, pelo Decreto Presidencial n9 52. J 90 e ratifiCildo pelo já citado Decreto n9 73.960, 
de 184-74. Segundo depoimento de Carlos Brandão sobre a criaçiio do CCpc, a caaJuicultura tinha suas lideran
ças carismáticas, "os donos do cacau", que não se constituz'a em uma liderança legüima. Estes "donos do aJcau" 
viviam a fazer reivindicações e passar telegramas do rmis diferente e desencontrado teor aos membros da Comis
são Executiva da CEPLAC, autoridades diversas e ao Governo Federal, sobre assuntos pertinentes à IXlCiluicultu
ra. E isso, na forma de ';ler do citadoex-dirigente da CEPLAC, ~e podia ser bom para um ou outro cxlC:auicultor. não 
era para a própria economia CilCilueira, que dava, desta forma, vís(vel demonstraçiio de desvrgunizaçifo. E se a 
CEPLAC iria cuidar da parte téclliCll, da preparação do adminl!trador de Jàzenc/a e do trabalhador rural, bem co
mo induzir o fazendeiro a se dedicar à sua atividade dentro de hases diferentes das que foram utilizadas no passa
do, era preciso també".; criar uma liderança legüima para represemar aquele fazendeiro. E naquela épOCil não 
existia o sindicalismo ou qualquer forma de associativismo nt;s bases hoje praticadas. Eis que Paulo AMm lhe 
deu uma sugestão que foi por ele ampliada e que resultou na solicitaçiio da CEPLAC ao Governo da União poru 
criar o Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, não somente para assessorar a própria CE1)LAC mas, tam
bém, para falar em nome da lavoura. Revelações de Carlos Brandão, em entrevista, já citada. 
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BAHIA E ESPI'RITO SANTO - O Governo da Bar" inclui,se pt;~a predominante influencia 
manifestada não somente através do seu representante rlC Conselho De:iberativo da CEPLAC mas 
por estar localizada no referido Estado cerca de noventa e~inco por cento da produção brasileira de 
cacau. Além deste, o Governo do Esp(rito Santo se integr,' na rede de influencia, através de um re
presentante no colegiado dirigente do órgão do cacau. 

MINIST~RIOS DA FAZENDA E DAS RELAÇÕES EXTERIORES - DOIs ministério~ são 
ainda inclu(dos entre os elos normativos e capacitadores de CEPLAC o da Fazenda, por ser o g(;stor 
da pol(tica econômica do Pa(s, à qual se integra o cacau co no item de exportação e a CEPLAC pela 
sua responsabilidade como órgão de pesqui':;a, orientação t assistência técnica ao produtor; e o das 
Relações Exteriores, porque através da sua Divisão de Produtos de Base e Juntamente com outres ar 
ganismos - tais como a própria CEPLAC, Governo da Bahia, Conselho Consultivo dos Produ cores 
de Cacau, Carteira de Comércio Exterior do Banco ,do Brélsil e Comissão de Comércio de Cacau da 
Bahia -- fixam as posições brasileiras para efeito de relaçõ9s internacionais, principéllrnente junto éJ 

Aliança dos Pa(ses Produtores de Cacau, Acordo Internac;r:mal do Cacau e Organização I nternacio 
nal do Cacau. l77 

Finalmente, podem ser inclu(dos entre os elos normé'tivos e capacitadores as organizações que 
por força de convênio alocam recursos junto à CEPLACJara o desenvolvimento de determinadas 
atividades. 178 

b) Elos funcionais - De conformidade com Esman e -3laise, estes são os elos mant idos com or
ganizações que geram funções e serviços complementares, '10 sentido econômico de um processo de 
produção. Tais elos tanto fornecem insumos (inputs) quanto consomem os produtos (outputs) da 
instituição. Referidos autores incluiram entre os insumos ns recursos financeiros agregados, o capi
tal e o orçamento operacional, relacionando-se aos elos cap-lcitadores. 179 Mas, como adverte um es
tudioso do assunto, nesse caso corre-se o risco de entrar ra fronteira da ambigüidade, uma vez que 
os elos funcionais -- com o sentido exposto - poderiam ser considerados como elos de capacita
ção. 180 Complementando sua definição, dizem ainda Esmôn e Blaise que, ao interrelaCionar-se com 
as organizações de ligação funcional, uma instituição procura alcançar a complementariedade. Como 
uma instituição que incorpora e promove novas tecnologia, novos relacionamentos e padrões de 
ação trabalha no sentido de levar essas inovações através dos elos funcionais. E fl!léllmente, inclui 
nesta categoria as entidades com as quai:, cxi:jtum relações d~ competição. 181 

Buscando-se eliminar as Inr,ertezas advindas da definiç":o dos autores do modelo rumo a contor 
nos que meltlOl dtellUdfll dU l;sluciu lia c:cYL .. \C, alyullklJ " ;dp;ií,.:ni::, :::;:1:1' :<I::;I:l"'I, !I' télS "qUI. [ITI 

primeiro lugar utilizou-se a c:ategOf la de elos competitivos, de~;r)gregando'se ·Ios elOS furllnnal\ Em :-,8 

gurldo lugar, t::~t/ lIJJnuu-se 11I,Jc; !ulludrnellLUs iJél LCO/lá uu. ,: .. ,~l:I:1J~ <.JlJef Lu~, rJu _IU,J! P,J!!l; iJ IJrOfAIU 

modelo aqui usado, chegou-se a uma definição mais pr'opr a ao presente estudo. Assim, considerou
se que as organizações, como sistemas abertos, são organ-;mos que mantêm padrões de reli1rõp,> e 

177 Procac:au, pp. 33-34. 

178 Em 31-12-78 a CEPLAC tinha em vigor cento e vinte e sete con vênios com diversas organizaçôes, Em tais colB'ê
nios referido órgão funciona de três diferentes formas: 1) como órgão executor, quando recebe recursos. E nesse 
caso o outro convenente ê um elo normativo e capacitador; 2) ~'Omo repassador de recursos, quando fornece re
cursos financeiros, progranumdo e fiscalizando a execução. E a: a outra parte ê um e/o funcional, por estar reali
zando serviço de caráter complementar; e, finalmente, corno órgão colaborador, quando se refere à permutu de 
conhecimentos técnico-cientifico. E como tal, o outro convent'nte é também um elo jimciollal. 

17CJ Milton J. Esman e Ham C. Bluise. 1 CJóó, op. cit" p. 14. 

180 Aluizio Loureiro Pinto, I (j,) 7, op. cit., p. 45. 

181 Milton J. Esman e Hans C. Bluise, 1 CJóó, op, ci t 
.. p. 14. 
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intercâmbio com o meio-ambiente, delf~ mpor tando ellergia (i nputs ou entradas), processando e 
transformando tal energia em produtos (c'Jtputs ou salcJas) desejados ou valorIZados pelo ambiente. 
Norteando-se dessa forma pôde-se chegar a que os elos funcionais podem ser identificados entre os 
fornecedores de modo geral, entre as org2'lizações que realizam trabalhos complementares aos ObJe
tivos do órgão estudado, fazendo parte do mecanismo de conversão; e entre seus clientes. Conse
qüentemente obteve-se à definição a seguir. 

Eios funcionais são aqueles que ligar" a CEPLAC à sua clientela e as organizações que contri
buem para o atingimento de seus objetivos, quer através do fornecimento de insumos, quer através 
da execução de atividades de caráter complementar, quer através do uso de seu f'lroduto finéil f (11 

n10 patrocinador e principal cliente da CEPLAC, o caclluicultor- é inc!u(do m~sLl enegU! fel UC (;11) 

A(, vale ressaltar que se a CEPLAC, por um lado, pode exercer maior influência soble os e I~ funcio 
nais do que a que deles recebe, por outro, sua sobrevivência depende deles. Isto porque o impacto do 
produto final é o fator de maior importância para a sobrevivência de qualquer institu ição e para seu 
bom relacionamento com sua clientela. E este impacto, evidentemente, é extremamente dependente 
do produto final proporcionado pela CEPLAC e pelas organizações que realizam atividades comple· 
mentares ao seu objetivo 

Ante o exposto, eliquauram-se \unlo '.cio~ funcionills da CEPLAC os ~e'dUlrll(-;, 

o comércio e a indústria de modo geral, represen:ados pelos fornecedores de materiais e equi
pamento diversos, os quais permitem ativar todo o processo operacional da CEPLAC; 

A indústria de fertilizantes e de insumos agr(colas, uma vez que esses elementos irão permitir 
que a tecnologia e as recomendações geradas nos departamentos de pesquisa e assistência técnica -
o produto final da CEPLAC - cheguem até o cacauicultor; 

o Banco do Brasil e a rede bancária particular, por serem os responsáveis pelo fornecimento do 
crédito ao fazendeiro de cacau, porquanto é o crédito importante auxiliar na adoção da tecnologia 
agrícola na cacauicultura; 

O CCPC e o próprio produtor de cacau, na medida em que são influenciados pela orientação re
cebida e influem como agentes de retroalimentação, fazendo retornar à CEPLAC seus anseios, suas 
experiências e novos re~uerimentos. 

Finalmente, todas as organizações que por força de convênios recebem recursos da CEPLAC 
para realização de atividades complementares, previstas entre os objetivos declarados da referida en
tidade. Entre estas as que atuam na área de infra-estrutura. Da mesma forma, são elos funcionais os 
organismos que se servem de convênios, com o fim de colaboração na permuta de conhecimenlos 
cient(ficos. 

c) Elos competitivos - A partir da desagregação pr,)cedidil no ·ull<.crlO de elos funCionais, defi· 
niu-se nara este trabalho que são entendidos como elos COmlJé:11 tlVOS o~ c;ue interligam a CEPLAC 
com organizações que têm ou podem ter objetivos similares aos seus e/ou recebem recurso~ financei
ros das mesmas fontes. Estes elos inclinam-se a tornar-se obstáculos à atiVidade da instituição, se não 
são claramente definidas as funções de cada um deles. 

Com os objetivos similares nas atividades de pesquisa e extensão rural. por exemplo, podem ser 
inclut'dos a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; o Centro de Pesquisa e De
senvolvimento (CEPED), da Secretaria do Planejamento Ciência e Tecnologia da Bahia (SEP LANTEC), 
a Empresa de Assistênc.a Técnica e Extensão Rural da Bahia - EMATERBA; e a Empresa Baiana de 
Pesquisa Agropecuária - EPABA. 

No segundo caso se enquadra o I nsti luto de Cacau da Bahia, que também recebe recur;oo:, pí!l' 

venientes das exportações do produto (aproximadamente um por cento do total). Além disso 
apesar de, nos dias atUEis, ser uma organização dedicada a comercialização do cacau, com participa
ção em programas de infra-estrutura nos munidpios p'odutores, em determinadG momento pode, 
efetivamente, tornar-se competidora da CEPLAC, devico à sua posição polr'rir:a como órgão do Go-
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verno da Bahia. Aliás, como foi visto, isto j aconteceu r,') passado. E embora as possibilidades de 
que isso volte a acontecer sejam remotas, n20 se pode de3cartar a hipótese de que se possa repetir. 

d) Elos difusos - Registram Esman e Biaise que nep; todas as interdependências entre a insti
tuição e seu meio-ambiente ocorrern COril ul.;anlzações S()(_;cllS espeu'flcéJ:o O e~tat)eiel:irnento e üpe 
racional idade de uma instl tu lção são tambérr .-Jfetados peias resistências mais dlfund ida" no seu ambl 
ente mais direto ou em t(;Uéi a :oociedade. 18/ ASSim, elos difusos Aü c:; elenwnlCh vncontrad',)s nr) 
meio-ambiente e que afetEm a instituição, q:Je podem cri,lr barreiras ou resistência à sua operacio
nalidade. Em suma, os elementos que podem afetar indiietamente a instituição, entre os quais se 
pode destacar a opinião pública e o relacionarnento com o ~úblico de forma geral. 

Os elos difusos põem a CEPLAC em ligação com ins~ituições e organizações também interessa
das no seu desenvolvimenlo institucional, uma vez que o crescimento e a solidificação da importân
cia do órgão do cacau tem repercussões positivas para aquelas. Face à sua natureza, as conexões di
fundidas por tais elos não resulta em influência direta. E~'3s se manifestam no momento em que de
terminados fatos ou situações atingem ou contrariam seus respectivos campos de interesse. 

Foram identificados como elos difusos da CEPLAC os seguintes: CCPC; Comissão de Comércio 
de Cacau da Bahia (COMCAUBA); Associação Brasileira .:as Indústrias de Cacau (ABIC); Sindicato 
das Indústrias de Chocolate e Balêls de São Paulo (SICAB) Comitê Nacional de Expansão do Consu
mo Interno de Chocolate (CONEC); sindicatos rurais pa10nais; sindicatos rurais de trabalhadores; 
Federação da Agricultura do Estado da Bahia; Federação Ja Agricultura do Estado do Esp(rito San
to; Confederação Nacional da Agricultura (CNA); 183 Asscciação Baiana dos Exportadores de Cacau 
(ABEC); industriais de cacau de modo geral; exportadort~ e compradores que operam com cacau; 
Instituto de Cacau da Bar.ia; cooperativas de cacau; assar. ações e clubes de serviços; associações de 
classe, tais como Associação de Funcionários da CEPLAC (AFC); Sociedade dos Engenheiros-,6,grô 
nomos do Cacau (SEAC); Sociedade dos Técnicos Agr(C( 'as do Cacau (STAC); entidades outras e 
órgãos de imprensa, notadamente os das áreas produtora de cacau. Todas estas organizações cita
das, quer na atividade de apoio ou de pressão, constituem- ',elos difusos da CEPLAC. 

A figura 7, a seguir apresentada, objetiva permitir é:! ·/isualização global desses elos, geradores 
de influência, que interferem ou podem interferir no cc-nportamento Institucional do órgf:o du 
cacau. 

182 Milton 1. EsnulII e Ham C Hlai.\c, 11)66, op. c!l , p. 15. 

183 Na narrativa comida no item 4.2.1. foram regmrados falOS q;,~ r.:aracterizam de fomlil marulIlte, /la década de 
sessema, O papel do CNA como elo difuso, /la c· 1 lldição de OPO\ cor da CEPLAC. 
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5. Cor.l:'usões 

As teoria, de orgcnizéJl 30 er.fatizarl~ tnais os aspe ')s de como uncionam as . Janizacões jo 
que como estas são c:riéldas, crescem, p("manecem, atriam-se ou d'.o';aparecem, O, estudos de "e, 
senvolvimentc institucion?:- que consi<JHam as orgar -'ações como lotenciais ag811tes de r-r1udar'(:a 
- procuram p:eencher este 8spaçc, inve')1Qando porqu algumas con;guem sobrevver, criar rai'L"~S, 
solidificar-se E expandi' corotinuamente 5l" influência, ~ :'ndendo a pe nanecer, enq,:anto oulras e;n
baraçam-se co'n dificu!déldes, definham e -:esaparecem, 

A pesquisa sobre a CEPLAC, tomar.d r) um modelo )8 desenvolv; lento InstitLH ')nal corno gL a, 
pretendeu investigar' corno esse órgão, c ,ado em cor' cões emergf ,ciais, corn I, IS espedficu~) e 
transitórios, se transforrnou e cresceu, LO'nando-se urr instituição ~ 'muitos COfí lderada bem su
cedida, num SEtor carente corno a agricu 1 ~.)ra brasileira. 

Impl(cito no estudo a idéia de testa () quadro c' ,ceituai de Ec lan e Blaise, 'nnulaJo cor'lO 
referencial teórico destinado a orientar c'iação de or~ 'iZé' ões viá\ S, c 'pazes dt 'l1obili?ar rec, Ir
sos fl'sicos e humanos Que possam contl i"m eficazme ,:; corno él\:je' e d", rnudanrls nas chamacas 
sociedades em rlesenvolvimento 

O modeiu rnosuou ';8 LI i,i I como Çji} ;Je orlerHd(,~ 

rnações. A ele en lretan to, ~;ào feitas al~d' JS restriçõe 
ginas vinte e três e vinte e quatro. Uma :),01,::; é o fato C' 

exemplo, busca-se estabelecer se a organ'l':lção transfm 
nal izou-se. A rnensuração desse fenôrnelL na forrna ; 
rigor metodológico, inclusive não COlnLo':ando o enl 
entre organização e institulç.ão, como efl~·jciza Selznic 
iise". Mas isso, todavia, não invalida a I,"'quisa. E alg 
je ainda bastante dependenus do ànguic df,"lieciaçJo 

\-.la, a o le", Ji;'to e o: 11dÇriO <;,~ lii; 

01"'10 os ai," clGéh ,YJ segu' 00 capl'liJIO,! j' 

ilduz ir a u r~, an,/ Ise su bji 'va quando, ~. lI' 

JU-S8 em Uli nst.i:uição, I" seja, institllc 'J' 

,:Josta pelo lce' .l, não fJ' .le ser fel[d vln 
'~go de rné '" !iJS ~~Jantlta~os, A dljt~rC:1 a 

acaba send:, aper'ils "UIll, :luestão cJl:: d'í, 

'as c:onstatL'~es !' ud8(d rn -r feitas, i..lfJr lr 
, pe,>qui~ric 

A CEPLAC reveiG., ""L,ludaj(; d, __ I' LJ;:iLdCJU fJL !:L;odu!, .,Ic'r::h l" q: .: ,. t~, 

em seu meio-ambiente. Emre as verlf ICi-lçr "Sieltas, fiel :'Jv'oJenC!Odl. ,;8" !deranv TOI urna '/alle;;, 
de peso ponderável e decisivo no seu des!,'olvimento!ituciona: o "/i''') ao el' ·")ntro da afi!: ,d' 

tiva dos autores do modelo de que "o de~: !''lfolviment':J um pa(:c ,', ienC1!), em 9ft 'lde parte, déJ ia 
bilídade que é:l liderança da sociedade pc::slli para deli r . e COl1str'J' .. ,'n .,ornple:x de orgdnizB<,ljS 
viáveis que possam mobil izar e desenvolVe' os recurso~ . s:cos e hurm: lOS ·Ja nação" Mas não se PI de 
deixar de ressaltar, alérn disso, que a var;vel recurso c 'Ilanceiros 1, ; vlté,. A Ji"fl _JI)ibilidade Sl i~, 

tancial de recursos explica muito da sobr:'1ivência e c .;lutonomid '"i ins:1tuição i\ carência dE: te 
fator teria reduzido e provavelmente anulado os esfor. ~:; da iideranc.-, Ui!:a vez qL sem recurso fi 
nanceiros a ação dos homens é extreman'Jnte limita0 JS organILÔ':,'Jes, r'Jr mais -llorosos e Cf, :: 

vos que sejam eles. 

Assirn, por ser importante a tarefa eie:; liderança, 
senvolvirnento de executivos seja iniciado pela CEPL~, 
rão no futuro conduzir a instituição, wo~'urando mar 
vência pode depender da habilidade da :Jt~al Ilderanu 
cionais, capazes de prosseguir o trabalhe c,~é aqui realiL 

No particular não é demais lembrar 0ue, em seu 
grande rnotivação e entusiasmo entre SEl'; participanh 
zação profissional que tendem a surgir C'Jm o passar 
certa forma natural. E preciso que nop;:. Tn::>tivaçce 
Além do rnais. a institucioncllizacão orcy' 7acio"-l1 ( 
ções e inflexiLllidade .. Jfliél .reL que ()~ '~ : : \! '.) -) ;,)' t (-, 

~eseJável ',~U', UfT1 agressivl orograma de ;e
·:;om o fifT1 .-'; preuarar os :'deres que po le
r sua açãL 'Jva,'lora, Afi: 01, a sua sobru:
í~a criar futL 'os' deres co ,1 valores ins!! ,u-
o. 

.l:')eço, quaiuuer c-rganizél(,oo pode Inful"i.Jir 
face às opvtunidades de :.lrogresso e re .Ii
tempo, em etanTo, um a: efecirnento Ec: je 

:jam buscaC:ilS [:k·'a reativ'i! o entusiasr:-o, 
)rme foi (~r ;,y't;-;cJo, Ood('jcarretar disiJr-
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vação. N€sse caso evidencia-se J perigo de a,.;ornodação, ( ~ando os rne:nbros do grupo corneç,ilrn a 
se preocupar em não correr risc')s, ainda que o preço dessa ititude seja a perda da ação inovadora. 

Esta pesquisa, evidentemente, não esgota a totalidadl dos fatos relacionados com o desen'Jolvi
mento institucional da CEPLAC. Pode significar, entretar'o, um ponto de partida para urna variada 
forma de estudos sobre a instituição, que como todo aglomerado humano, por seu caráter dinâmico, 
deve ser periodicamente estudado. 

Retomando ~)e os lÓplCOS estabelecidos no primeiro cdp(tulo como balizamentos e objetivos dd 
pesquisa, são expostas a seguir, à guisa de conclusões, as xincipais corstatações feitas ao longo do 
trabalho. 

De inicio não houve planejamento deliberado para transformar a CEPLAC na organização que 
é hoje. Ao ser idealizada por Tosta Filho, em 1957;era apenas um plano de emergência, transi,ório, 
CQffi Q objetivo de carrear recursos para a r:acauicultura da Bahia e do E3p(rito Santo. Essa transito-

" -. 
riedade da CEPLAC está evidenciada em dois aspectos: a dotação financeira inicial estabelecida por 
valor fixo e não renovável; e a tentativa do seu idealizador, em 1961, de reestruturar o Instituto de 
Cacau da Bahia, com a incorporação dos seus ativos. 

Para a CEPLAC,o ano de 1962 é um marco históricc, porquanto, tJm que pese não ler hevldo, 
inicialmente, planejamento formal, foi a partir desse ano que se cristalizou a intenção, consciente e 
deliberada, de transformá la em órgão qUE: reunisse sob comando único os programas de pesquisa, 
assistência técnica, crédito rural e ensino. Diversos fator,;::, lUI naram i:;su 1J0ss{vel, entre us qUdi~, 

- a condlçâo de autonomia financelriJ assegurada peio tluxo slsternjtico de recursos da télxa eJe 
contribuição camb:al; 

- a condição de autonomia administrativa proporcionada pelo ór~;ão supervisor -- Ministério 
da Fazenda, até 1974 e depois Miristério da Agricultura - que facilitou o rapido e flex(vel 
crescimento da instituição sem a lentidão e os entraves burocrá:icos comuns ao serviço pt:J
bl ico trad iciona I; 

- o senso de oporturllSmo e a habilidaje do primeiro Secretário-Gelai da Instituição, que ,den 
titicou fortemente seus obietivos pessoais de prlieção profissional com o progrRsse, dA 

- a Ilue!JnçJ instilucliJlldl cúmprovadarrltcllle 8xislenl' ao longo du:. seus Vinte e llulS cHIOS, qlJt: 
definiu a missão e o papel da institui';ão, 

- a composição de se.J corpo técnico 50b a liderança de um cientis:a com reconhecida caDaci
dade e experiência; 

- o assessoramento de técnicos e especialistas vincu'ados a estrutJras organizacionais seme
lhantes em diversas partes do mundo, com o objet; /0 de aperfei',~oamento e operacion&liza
ção de programas dE pesquisa, assistência técnica e c~édito rural orientado; 

- a adequação de idéias e experiências anteriores à 'nstituição, erlJe elas os escritos de Joa
quim Bahiana e o Instituto de Cacau da Bahia, eú;tentes desde éS décadas de vinte e trinta, 
respectivamente; 

- o distanciamento dé instituição de injunções pol(tic')-eleitorais; 

- a estabilidade do seu quadro de dirigentes, desde o Conselho Delit 9rativo até diretores d(~ de-
partamentos; e, 

- a adoção do métoco de recrutamento vertical de ~'-;us dirigente~ permitindo uniformidade 
de conduta e prosseguimento de prowamas. 

Por sua vez, a sobrevivência da institlJlção e a establ dade dos dirl'"entéS nos seus cargos rJe co
mando tiveram contribu ição deCisiva dos SE.gU intes compo lentes: 
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- o pleno enquadrGmelto da CEP~j..,C na filosofia modernizadl 'a c()ntida nc boju cios go\,~!r
nos pó~64, com a prevalência da orientação técnica sobre outros grupos de il teresse; 

- a solidez do relevante suporte constituldo pela interação dos:-eus e:os insti;ucionais e parti
cularmente por aqueles relacionadc·s ao seu proce'iSO decisório, com assento '10 seu Conselho 
Deliberativo; 

- o reconhecimento da clientela e ôe setores governamentais da participação substantiva da 
entidade na reversão de urna situação problemál ica para outra de resultados satisfatórios, 
refletidos no aumento das curvas de produção e receitas do cacau, dois fortes e favoráveis ar
gumentos a qualquer administração e que se prest.3m também corno evidências positivas des
sa estabilidade de comando. 

f-1nalmente, a estréJlégla de ação da CI::.PLAC para l) tuturo, relatlvamellte à dlllpilaç~iu de :'kdS 

programas e atividades, depende fundamentalmente de l:ma escolha entre as duas seguirltes éJlterna
tivas: 

- concentrar-se exclUSivamente no cultivo do caca:J, buscando promover novos estimulos ao 
produtor para reduzir o tempo no alcance das metas estabelecidas nos programas dirigidos 
para o plantio, manejo e beneficiamento do produto; ou, 

- manter os programas atualmente desenvolvidos a nlvel nacional, intensificando as atividades 
relacionadas à infra-estrutura e diversificação de r:ultivos na tradicional regl50 produtora da 
Bahia. 

Isto implica em considerar algumas perguntas, tais como: 

- em qual das atividades seu conhecimento sobre a área produtora de cacau da Bahia poderá 
maximizar resultados? 

- o cacauicultor concordará em continuar contribuindo com uma taxa sobre as exportações 
de cacau para financiar proilramas de diversificação de cultivos? 

- e as apliCiJ. ões crescentes em infra-estrutura com os recursos da taxa continuarão sendo acei
tas pelos cacauicultores? 

- que cuidados poderão ser tomados para evitar qU:.:l a CEPLAC, ao investir em infra-estrutwa, 
evite confundir mais ainda o já confuso e complexo problema da divisão de competências en
tre União, Estado e Munidpio? 

Qualquer que seja a opção, deverá ela estar comprcmetida com o interesse, os dilseios e expec
tativas da sociedade de sua principal ároa de operação - a Bahia - e sobretudo de seu principal 
"Iiente - o prndlJtor de CilC:,IJ. 
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