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A AGRICULTURA NOS ANOS 80: PERSPECTIVA E 

CONFLITOS ENTRE OBJETIVOS DE POU'TICA 

Fernando Homem de Melo (*) 

1. INTRODUQAO 

A agricultura estci ocupando, nos dias de hoje, uma posipao proe- 

minente na estrat&jia de desenvolvimento do governo brasiieiro. O agra- 

vamento da questao inflacionarla, uma preocupapao maior com a ques- 

tao distributiva, a necessidade de continuar aumentando as exportagoes 

e, mais recentemente, a grande enfase ^ solugao da crise energetica, fo- 

ram fatores que contribufram para esse novo posicionamento. Como re- 

sultado, a agricultura estci sendo solicitada a aumentar, a curto prazo, a 

produgao de tres bens, isto e, alimentos consumidos no mercado interne, 

produtos de exportagao e, finalmente, de substitutes ao petroleo (gaso- 

lina) na forma de ^Icool. 

A questao distributiva vinha sendo intensamente debatida a par- 

tir da analise dos resultados do Censo de 1970. A enfase atualmente dada 

ao objetivo de maior produpao de alimentos reconhece que o desempe- 

nho agrfcola, neste particular, nao estava sendo adequado. Dada a grande 

importancia do componente alimentagao nas despesas das famflias de 

menores rendas, um substancial aumento da produ<pao de alimentos pode- 

(*) Professor do Institute de Pesquisas Economicas, Faculdade de Economia 
e Administrapefo da Universidade de Sao Paulo. 
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ria ter favor^veis implicapdes distributivas, alem de sua natural contri- 

buipao ao controle do processo inflacion^irlo. Ao lado disso, a crise de 

nosso setor externo, a partir de 1974, situou a agricultura no contexto 

maior de polftica econdmica, em termos de aumento das exportapoes e 

redugSb das importapdes. Quanto ao primeiro — a ainda elevada partici- 

papao de produtos agrfcolas no total da receita de divisas — 6 uma indica 

pSo de que as exportap&es agr(colas n0o poderiam ser ignoradas. Quanto 

ao segundo — redupao das Importapoes -r o desenvolvimento de substitu- 

tes aos derlvados de petrdleo seria bastante importante. Nesse sentido, 

a agricultura novamente fica em evidencia, em funpao da possibilidade 

de expans^o da cultura de cana-de-apucar para a obtenpSo de cilcool e subs- 

tituipSfo da gasolina. Z 
A questSo que permanece, entretanto, 6 a da viabilidade da expan- 

sao agr (cola para produzir os tr§s bens acima mencionados. Em termos 

de condupao da polftlca|econdmica, durante 1979 e infcio de 1980, pode- 

-se perceber a introdupao de medidas estimuladoras das exportapoes, prin- 

cipalmente atrav6s de maiores desvalorizapdes do cruzeiro. For outro lado, 

a partir de julho de 1979 o governo brasiieiro definiu o seu programa 

energetico, inclusive fixando como meta para o PROAlCOOL uma pro- 

dupao de 10,7 bilhdes de litros em 1985. Considerando essas duas medi- 
das de polftica, ser^ que a agricultura conseguira aumentar substancial- 

mente a produpao de alimentos beisicos, de modo a baixar o prepo real 

desses bens? Ou, alternativamente, as expansoes dos produtos de expor- 

tap§o e de cana-de-apucar serao suficientemente grandes de modo a pre- 

judicar o desempenho dos produtos alimentares? Essas sao as questoes 

motivadoras e justificativas do presente trabalho. Desse modo, estaremos 

seguindo o seguinte roteiro: na primeira parte, apresentamos uma revi- 

sao nao exaustiva da poh'tica agncola brasileira procurando, basicamente, 

identificar possfveis efeitos diferenciados entre culturas, dos instrumen 

tos utilizados. Na segunda parte, analisamos o comportamento da pro 

dupSfo agrfcola a partir dos anos 50, segundo os grupos de produtos dom§s 

ticos e de exportapao procurando, tambem, relacionar esse comportamen- 

to com a evolupao das poh'ticas agrfcola e econdmica. Na terceira parte, 

revemos o comportamento dos prepos de alimentos e de outros bens, pro- 

curando trapar as conseqiiencias distributivas de um perfodo em que o 

desempenho da agricultura de alimentos nao foi bom. Finalmente, na ul- 

tima parte, discutimos a situapao atual em maior detalhe, concentran- 

do-nos no aspecto do conflito entre os objetivos da polftica econdmica. 

Algumas considerapoes-adicionais completam o trabalho. 

2. O ENFOQUE DA POLlYlCA AGRICOLA 

A preocupapao governamental com o abastecimento alimentar es- 

teve sempre presente durante a primeira metade do seculo e nao 6 ape- 
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nas caracterfstica do perfodo do pos-guerra, quando o pafs adotou um 

modelo economico — industrializagao — objetiv^ndo profundas trans 

formapoes estruturais. ^ de se notar, entretanto, que as intervengoes go- 

vernamentais na ^rea de abastecimento, em varias circunstancias, envol- 

veram medidas radicals de tabelamento de pregos e requisigao de esto- 

ques que, por sua vez, encontravam intensa oposigao das classes produ- 

toras e do comercio 1 - Nesse particular, a Coordenagao da Mobilizagao 

Economica do perfodo da segunda guerra foi sucedida, em termos de 

abastecimento, pela Comissao Central de Pregos. em 1951, entretanto, 

as atribuigSes desta Comissao passaram a famosa COFAP — Comissao 

Federal de Abastecimento e Pregos, que atuou nessa cirea durante os anos 

50 e ini'cio dos 602. ^ bastante provcivel que os amplos poderes conce- 

didos a COFAP, em 1951, fossem um reflexo da crise de abastecimento 

e da produg§o agrfcola que o pafs experimentou nos anos finals da d6cada 

dos 40 e inTcio dos 50. 

Entretanto, ao lado desse tipo de intervengao direta em pregos de 

alimentos, 6 possfvel detectar-se algo proximo de um modelo agrfcola 

que, ali^s, ficaria com contornos mais definidos a partir de meados da dd- 

cada dos 60. F claro que, no ini'cio dos anos 50, a polftica de desenvol- 

vimento priorizava a industrializagao, inclusive em termos de investimentos 

publicos em infra-estrutura. Mas, um adequado desempenho da produgao 

dom^stica de alimentos seria um aspect© favor^vel ci consecugao da trans- 

formagao estrutural desejada. A heranga da primeira parte do seculo, com 

respeito a agricultura de alimentos, nao era, entretanto, muito animadora. 

O Brasil, durante esse perfodo, nao tinha conseguido estabelecer uma 

conficivel produgao de alimentos, semelhante aquela estabelecida para 

culturas como caf6, algodao, agucar e cacau, passando por diversos perfo- 

dos de crise ouanto A disponibilidade e pregos de produtos alimentares. 

No perfodo de formulagao do esbogo da poirtica agrfcola, princi- 

palmente na primeira metade dos anos 50, acreditamos que dois pensa- 

mentos orincipais e complementares predominavam de modo a forma- 

rem a base do modelo agrfcola. Primeiro, a ineficiencia de nosso siste- 

ma de comercializagao. Esse pensamento provinha da primeira parte 

do s6culo e foi consideravelmente fortalecido pelo relatorio "O Proble- 

ma da Alimentagao no Brasil" tamb6m conhecido como Relatdrio Klein 

(1) Medidas desse tipo sao introduzidas mesmo nos dias de hoje. Exemplos 
sao o tabelamento e confisco de estoques de feijao a partir de janeiro de 1980. 

(2) Veja Linhares, IVLY.L. e F.C-T. Silva, Histdria HoUtica do Abastecimento 
(1918-1974). Biblioteca Nacional de Agricultura, Cole<pao Estudos sobre o Desenvol- 
vimento Agrfcola, Brasflia, 1979. 
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e Saks e oficialmente submetido ao governo brasileiro em 1954 3. Esse 

relatbrio ficou famoso pela categorica afirmagao de que o Brasil produ- 

zia todo o alimento de que necessitava, mas tinha complicada a situapeTo 

de abastecimento, ao apresentar uma taxa de perdas de 25% durante o pro- 

cesso de comercializapao. Daf vieram recomendapoes enf^ticas para me- 

Ihorias nas redes de transporte e armazenamento 4. recomendapoes es- 

tas que foram adotadas, na forma de vultosos investimentos publicos. 

0 segundo pensamento referia-se especialmente d produpao agn- 

cola e d necessidade de moderniz^-la em uma base mais abrangente. Allcis, 

naquele perfodo eram notadas as grandes disparidades entre nfveis de 

produtividade da terra e do trabalho entre pafses, entre regioes do Bra- 

sil ef mesmo, entre agricultores de uma dad a Iregiao. A literatura de de- 

senvolvimento agrfcola daquela 6poca enfatizava a difusao de conheci- 

mentos tecnoldgicos, inclusive de novos insumos, assim como o adequa- 

do acesso a esses conhecimentos, como capazes de diminuir drasticamente 

aquelas disparidades. Essa estrat6gia passou a ser conhecida como "mo- 

delo de difusao" 5. Dois pressupostos fundamentais estavam inph'citos 

nessa conceppao: primeiro, a existencia de um estoque de conhecimentos 

tecnoldgicos e insumos jei disponfveis e# segundo, a viabilidade de sua 

transferencia para outras regioes e agricultores. Portanto, era uma ques- 

tao de "espalhamento" dessas tecnologias e, para isso, incentives deve- 

riam ser introduzidos via polftica economica. 

Em contraste a esta visao de modernizapao em maior escala, esta- 

va o pensamento identificado como "escola estruturalista" Com respei- 

to a agricultura, esse pensamento responsabilizava-a por tensoes inflacio- 
ndrias, dada a sua incapacidade em atender o crescimento da demanda 

dom6stica de alimentos, em funpao da estrutura agr^ria concentrada exis- 

(3) Veja discussao sobre esse relatorio em Smith, G.W., "Brazilian Agricul- 
tural Policy: 1950-67". In H.S. Ellis (ed.). Essays on the Economy of Brazil, Uni- 
versity of California Press, 1969, p. 213-65 e, tamb6m Linhares M.Y.L. e F.C.T. da 
Silva (1979, op. cit.). 

(4) O relatdrio Klein e Saks tamb6m preconizava, assim que politicamente 
oportuno, a exting5o da COFAP e de tentativas de controle artificial de prepos, for- 
talecendo-se, em seu lugar, a competigao na fase de comercializapao. Veja Linha- 
res M.Y.L. e F.C.T. da Silva (1979, op. cit, p. 156). 

(5) Para uma discussdb do "modelo de difusao" e suas implicapoes, veja Haya- 
mi, Y. e V.W. Ruttan, Agricultural Development: An International Perspective, Bal- 
timore: The Johns Hopkins Press, 1971. p. 36-39. 
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tente em varies parses latino-americanos 6. As medidas de incentive ^s 

atividades agrfcolas, introduzidas a partir do im'cio dos anos 50 no Bra- 

sil, sao uma indicapao de que a estrutura agr^ria nao era considerada come 

impeditiva ^ expansao do setor. Adicionalmente, naquela epoca ainda se 

podia contar com a enorme disponibilidade de terras na fronteira, o que 

poderia permitir um mais f^cil acesso a propriedade por uma parte da po- 

pulagao. 

Assim, quanto h poiftica de produpao agrfcola, em si, as medidas de 

incentivo introduzidas pretendiam a modernizapao do setor. As princi- 

pais foram as polfticas de subsfdios aos chamados "insumos modernos" 

principalmente atrav6s de favorecimentos na importapao 7 o inrcio da 
poiftica de credito rural subsidiado e, finalmente, a ampliagao do siste- 

ma de assistencia tecnica. Com respeito aos efeitos dessas poh'ticas, prin- 

cipalmente as de subsfdios, algumas observapoes podem ser feitas8. Com 

respeito ao processo de ocupapao de ^reas nova^, o subsfdk/d aquisipao 

tie m^quinas, junto a maior disponibilidade de credito, parece ter sido 

importante como facilitador dessa ocupagao, principalmente pelas grandes 

propriedades 9 Assim e que, entre 1950 e 1970, os estados de ocupapao 

(6) Entre os autores discutindo esse tema, veja Baer, W.. "A Controv6rsia 
sobre a Inflagao na America Latina: uma Pesquisa", Re vista de CiSncias Econ 6 micas 
1 (1968); Grunwald, J., The Structuralist School orwPrice Stability and Development: 
The Chilean Case", in A.O. Hirschaman (ed.), Latin American issues: Essays and 
Comments, New York: The Twentieth Century Fund, 1961, p. 95-124 e, finalmen- 
te, Pastore, A.C., A Resposta da ProdugSo Agrfcota aos Pregos no Brasil, Boletim 
n? 55, FEA-USP, 1968. 

(7) Alguns autores argumentam que esses subsfdios foram concedidos para 
amenizar as rea<p6es contrarias a poiftica de industrializacao. de parte do grande se- 
tor agrfcola de exportapao. Veja Bergsman, J. e A. Candal, "Industrialization; Past 
Successes and Future Problems", in Ellis, H.S. (ed ). The Economy of Brazil. Ber 
keley. University of California Press, 1968, p. 20-73. 

(8) Veja Homem de Melo. F.B. "Polfticas de Desenvolvimento Agrfcola no 
Brasil" in: Sayad, J (Org.), Resenhas de Economia Brasiieira. Edipao Saraiva p 45- 
-116, 1979. 

(9) Alguns economistas tern argumentado que, no curto prazo. a oferta de 
trabalho pode ser um fator restritivo a uma ocupagao mais r^pida de areas novas. 
Entre eles, veja Sanders, J.H. e F.L. Bein, Desenvolvimento Agrfcola na Fronteira 
Brasiieira: Sul de Mato Grosso". Estudos Econdmicos 6(2): 85-112, 1976. As difi 
culdades de direpao e coordenapao de um grande contigente de trabalhadores sao 
mencionadas por Muller, C.C., "Os Pre^os Relatives de Fatores e a Adogao de Tec 
nologias Poupadoras de Mao-de-Obra na Agricultura Brasiieira", Notas para Discus 
sao 05/76, Departamento de Economia, Universidade de Brasilia, 1976. Adicional- 
mente, os solos de textura mais pesada na fronteira quase que inviabilizariam o empre- 
go de animais para o seu prepare (Sanders, J.H., e F.L. Bein, op. cit., 1976). 
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recente, Paran<5# Goi^s e Mato Grosso, aumentaram sua participapao no 

total da frota de 5% para 17% 10 

Por outro lado, para as regioes agn'colas de ocupapao mais antiga, 

basicamente Sul e Sudeste, os efeitos dessas poh'ticas de subsfdios podem 

ser conslderados sob dois §ngulos. Em primeiro lugar, os subsfdios conce- 

didos a mecanizapao — via pregos e credit© — facilitariam a transformagao 

das propriedades medias e grandes, quando pressionadas pelo aumento 

da populagao residente e a conseqiiente necessidade de terras para cul- 

turas de subsistencia. Nesse caso, a composigao da produgao nessas proprie- 

dades seria afetada atrav^s do efeito diferenciado, entre culturas, dos subsf- 

dios as mciquinas agn'colas 11. 

Em segundo lugar, alguns acontecimentos importantes — inclusive 

em conseqiiencia de decisoes de polftica economica — tern concorrido 

para transformagoes significativas na agricultura brasileira. Entre elesestao: 

desenvolvimento nos mercados de produtos, de fatores e com respeito a 

geragao de novas tecnologias pelo setor publico. No mercado de produtos 

e por iniciativa da polftica governamental, destacam-se a redugao do setor 

caf6 e as expansoes deliberadas de cana-de-agucar e trigo. No mercado de 

fatores, al^m da polftica de subsfdios a insumos importados, destaca-se 

a aprovagao da legislagao trabalhista no meio rural no infcio dos anos 60. 

Finalmente, na 5rea tecnoldgica, vale observar o trabalho de pesquisa 

agronomica em alguns estados brasileiros. 

Quanto ao aspect© tecnologico, alguns recentes trabalhos 1 2 abor- 

dando a questao de geragao de novos conhecimentos a nfvel de culturas 

especfficas conclufram que a maior parte do esforgo de pesqulsas foi con- 

centrada nas regioes Sul e Sudeste, principalmente em Sao Paulo, e com 

resultados mais significativos nas culturas de caf6, algodao, cana-de-agucar, 

soja, trigo, batata e laranja. E importante notar que, talvez com as exce- 

goes de trigo no Rio Grande do Sul e cana-de-agucar no Rio de Janeiro, 

a maior parte desse esforgo foi dada a Sao Paulo, atraves de suas institui- 

goes de pesquisa agronomica e apenas uma pequena parte pelo governo 

federal. Entretanto, mesmo respeitando-se o carter especffico de tecno- 

(10) Veja Sanders, J.H. e F.L. Bein (op. c/f., 1976). 

(11) As formas de controle da densidade demografica nas grandes proprie- 
dades 6 um tema explorado por Dias, G.L.S., Estrutura Agraria e Crescimento Ex- 
tensivo, Tese de Livre-Docencra,-FEA/USP, 1979. 

(12) Veja Pastore, J., G.L.S. Dias e M.C. Castro, "Condicionantes da Pro- 
dutividade da Pesquisa Agrfcola no Brasil", Estudos Econdmicos 6(3): 147-182, 
1976 e Homem de Melo, F.B., "Disponibilidade de Tecnologia entre Produtos da Agri- 
cultura Brasileira", Trabalho n§o Publicado, Sao Paulo, 1979. 
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logias agrfcolas 13. as indicaQoes disponfveis permitem concluir que os 

bons resultados da pesquisa agn'cola em Sao Paulo tambem beneficiaram 

agricultores de estados vizinhos, principalmente partes do Parana, Minas 

Gerais, Goias e Mato Grosso e, portanto, facilitaram a ocupagao da pro- 

pria fronteira agrfcola 14. Aparentemente, a d^cada dos 50 e a primeira 

parte dos anos 60 correspondem aos anos de maior produpao de resultados 

de pesquisa em Sao Paulo 15. 

Portanto, aproximadamente ao mesmo tempo em que se iniclava 

a Industrializapao substitutiva de importapoes, uma importante parte de 

nossa agricultura — no sentido geogr^fico e de produtos — era beneficiada 

com a gerap§o de novas tecnologias, inclusive abrindo um leque maior de 

alternativas para a produpao agrfcola. Neste ponto, podemos retornar ^s 

polfticas de subsi'dios a insumos qufmicos e mecanicos, predominando 

durante a d6cada dos 50. Para isso, vejamos algumas caracten'sticas das 

tecnologias agrfcolas que, de modo geral, foram-desenvolvidas em diver- 

sas partes do mundo no perfodo p6s-guerra, inclusive as mais recentes as- 

sociadas com a denominapao de "revolupao verde" Entre as mais impor- 

tantes poderfamos citar a maior utilizapao de fertilizantes, de outros in- 

sumos qufmicos, de irrigapao e pr^ticas culturais mais cuidadosas, inclu- 

sive em termos de um adequado prepare do solo e das 6pocas de realiza- 

pao de certas operapoes 16. 

Assim, as regi5es Sul e Sudeste e determinados produtos agrfcolas 

(caf6, cana, algodao, soja, trigo, batata e laranja) tiveram condipoes de se 

beneficiar relativamente mais dos subsfdios a insumos qufmicos, exata- 

mente pela circunstancia de terem sido privilegiados, em maior intensi- 

dade, pelo desenvolvimento tecnolbgico. Adicionalmente, 6 provavel, ape- 

sar da escassez de evidencias empfricas, que essas mesmas tecnologias de 

natureza biolbgica tenham sido e continuem sendo um fator favor^vel 

a maior mecanizapao ocorrendo na agricultura brasileira. Isto 6, a maior 

utilizapao de mciquinas contribuiria para a diminuipao do risco associado 

a essas tecnologias, risco este que passaria a existir em maior intensidade. 

(13) Veja Perrin, R. e D. Winkelman, "Impediments to Technical Change on 
Small vs. Large Farms", American Journal of Agricultural Economics 58(5): 88-94, 
1976. 

(14) Veja Homem de Melo, F.B. "Agricultural Technology in Brazil; Some 
New Evidences", Trabalho nao Publicado, Sao Paulo, 1979. 

(15) Veja Homem de Melo, F.B. (Disponibilidade de Tecnologia..., 1979). 

(16) A crise do petroleo e elevagao dos pregos relatives de fertilizantes e outros 
insumos qufmicos devem colocar a pesquisa agrfcola na dire^ao de outras solupoes. 
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em fungao das maiores exigencias dessas tecnoiogias, inclusive em termos 

de prdticas culturais mais cuidadosas e perfodos mais limitados, em com 

parapao a uma situapao de contfnua dependencia com relapSo ^ contrata 

pao de mao-de-obra externa ^ propriedade 17- 

Acima procuramos mostrar que os desenvolvimentos tecnoldgicos 

ocorrendo na agricultura brasileira foram concentrados em alguns produtos 

e principalmente nas regioes Sul e Sudeste. Com excepao da batata, os prin- 

cipais produtos alimentares como arroz, feijao, mandioca e milho, nao 

estavam inclufdos. Adicionalmente, mesmo aqueles conhecimentos de- 

senvolvidos em Sao Paulo e Rio Grande do Sul n§o podem simplesmente 

ser transferidos para regioes ecologicamente mais diferenciadas, como nos 

casos das regioes Norte e Nordeste. Esse aspecto tern a sua importancia 

para a questao de desequilfbrios regionais de produtividade e renda agrf- 
colas, pois as regioes n3o privilegiadas tecnologicamente nao teriam con- 

dipdes de seguir o mesmo caminho de ajustamento das regioes Sul e Su- 

deste. Nessas circunstancias, os programas governamentais de subsfdios 

a insumos qufmicos e mecanicos, assim como atravis do cr6dito rural, 

tenderiam a ser bem menos eficazes para as regioes Norte e Nordeste 18. 

Por outro lado, mesmo considerando-se esse padrao desigual de de- 

senvolvimentos tecnoldgicos entre regioes e culturas, poder-se-ia argumen- 

tar que a poh'tica de subsfdios a insumos qufmicos, inclusive via credito 

rural, deveria beneficiar os pequenos agricultores, em funpao de sua po- 

tencialidade para uma recuperapao mais rdpida dos solos empobrecidos 

por longos perfodos com t^cnicas tradicionais de cultivo. Entretanto, co- 

mo evidenciado no reiatorio sobre grupos de baixa-renda na agricultu- 

ra brasileira19. a recuperapao desses solos, pelo uso de fertilizantes quf- 

micos, nao 6 economicamente vi£vel em algumas regioes do pafs, em fun- 

pao da falta de controle sobre a cigua, da pobreza dos solos, de seu rele- 

vo acidentado e do custo mais elevado dos fertilizantes peia maior distan- 

cia dos centres produtores. Os tres primeiros fatores refletiriam a baixa 

qualidade dos recursos naturais desse grupo de agricultores. Mesmo quan- 

do mais vi^veis, a adopao dessas tecnologias era dificultada pelo inade- 

quado acesso ao cr&Jito rural subsidiado, em funpao das garantias exigi- 

das pelos bancos e dos custos e riscos mais elevados das operapoes com 

(17) Veja Homem de Melo, F.B. (Polfticas de Desenvolvimento..., 1979). 

(18) Veja Homem de Melo, F.B. (Polfticas de Desenvolvimento.... 1979). 

(19) Relatdrio FIPE/EMBRAPA/FAPESP, "Alternativas de Desenvolvimento 
para Grupos de Baixa-Renda na Agricultura Brasileira", Reiatorio Preliminar, Fun- 
da?ao Institute de Pesquisas Economicas, 1975. 
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pequenos agricultores. Sayad 20. por exemplo, argumenta que quanto 

mais baixa for a remunera^ao dos bancos nos empr^stimos agr(colas em 

relapao demais operapdes, eles tenderao a concentrar seus financlamentos 

com os tomadores apresentando garantias mais elevadas e menor risco, 

isto 6, preferencialmente, os grandes tomadores. 

0 recente estudo de Perrln e Winkelman 21. cobrindo diversos paf- 

ses, tende a confirmar alguns dos pontos at6 agora discutidos. Esses au- 

tores concluem que polCticas de subsfdios a insumos e outras, facilitando 

a difusao das informapdes tecnol6gicas( tdm um impacto limitado em ter- 

mos de se aumentar o numero de adotantes de uma dada tecnoiogia. Co- 

mo pr6-requisito para o aumento desse numero estaria o desenvolvlmento 

de tecnologias aumentando rendimentos para os ambientes agroclim£ti- 

cos dos agricultores quer no momento, sejam nao-adotantes. Portanto, 

atenpao h base de recursos naturais dos pequenos agricultores parece ser 

importante, assim como a pr6pria reorganizapao dessa base e das institui- 

p5es e programas de apoio, para se conseguir melhorias mais significati- 

vas em termos de produpao e renda. Em termos de Brasil e da produpao 

de alimentos b^sicos, 6 importante notar que, em 1975, os estabelecimen- 

tos com m6nos de 5Q hectares produziam 73% do total de feijao, 79% 

do de mandioca, 63% do de milho e 43% do de arroz 22. 

3. A EVOLUgAO DA PRODUQAO AGRICOLA 

A polftica agr (cola brasileira, brevemente revista na sepao anterior, 

baseou-se durante o pen'odo do p6s-guerra em dois aspectos fundamentals: 

primeiro, uma tentativa de "modernizapao" em larga escala, no sentido de 

maior utilizapao de insumos externos a propriedade agn'cola, atrav^s dos 

estfmulos tradicionais de subsCdios de prepos e do credito rural em con- 

dipoes favorciveis. Segundo, pela melhoria buscada na infra-estrutura de 

comercializapao, principalmente atraves de investimentos publicos em trans- 

porte e armazenamento. AI6m da redupao nas margens de comercializa- 

pao, buscava-se facilitar a expansao da fronteira agn'cola e, assim, da produ- 

pao de alimentos. 

(20) Sayad, J., "Planejamento, Cr6dlto e Distribuipao de Renda", Estudos 
Econdmicos 7(1): 9-34, 1977. 

(21) Perrin, R. e D. Winkelman (op. cit, 1976). 

(22) Institute Nacional de AlimentaQao e Nutrigao, "Polfticas Agrlcolas Orien- 
tadas para a AlimentapSo e Nutripao", Documento T6cnico 14/77, Brasilia, 1977. 
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Enquanto a expansao e melhoria da rede de transporte e de armaze- 

namento tenderia a beneficiar o conjunto de produtos agrfcolas — expor- 
w m 

tciveis e de mercado interno — o primeiro grupo de poh'ticas tendeu a fa- 

vorecer muito mais alguns produtos. A razao fundamental para esse efei- 

to nao homogeneo das poh'ticas de subsi'dios deve-se ao padrao deslgual 

dos desenvolvimentos tecnologicos ocorridos na agricultura brasileira. 

Isto 6, as culturas de cafe, algodao, cana-de-agucar, soja, trigo, batata e 

laranja foram contempladas com slgnificativas melhorias em suas t^cnicas 

de produgao. Dai' essas culturas terem respondido, ainda que em diferen- 

tes dpocas, na forma de aumentos em seus rendlmentos por unidade de 

^rea, tendendo a ocorrer o contr^rio para as culturas alimentares como 

arroz, feijao, mandioca e milho, que foram pouco beneficiadas pelo de- 

senvolvimento de novas tecnologias. 

Tendo em mente as consideragoes tecidas at6 agora, vejamos como 

se comportou a produgao agn'cola brasileira no perfodo do pos-guerra. 

Assim, o exame das taxas de crescimento na Tabela I mostra que, de mo- 

do geral, o desempenho da produgao agn'cola foi melhor na decada dos 

60 do que na dos 50. Por outro lado, o subpen'odo 1967/76 revela uma 

plora acentuada para alguns alimentos importantes, como arroz, milho, 

feijao e mandioca, estes dois ultimos inclusive com taxas negativas. A 

d6cada dos 50, lembramos, corresponde a epoca de definigao da estrate- 

gia de industrializagao. Naquele pen'odo, as taxas de crescimento da pro- 

dugao de alguns importantes alimentos, como arroz, feijao, mandioca 

e milho, foram prdximas de 3%, consideradas como o limite inferior para 

o crescimento da demanda desses produtos. O mesmo poderia ser dito 

com respeito a batata e cebola, ainda que com taxas superiores as desses 

produtos, isto e, por volta de 5% ao ano. Dos produtos de mercado inter- 

no, o tomate 6 que apresentava o melhor desempenho, bem superior ao 

prov^vel crescimento da demanda. No geral, portanto, esses produtos, 

exceto tomate, nao poderiam estar contribuindo para uma evolugao de- 

clinante do mdice de pregos dos produtos de mercado interno naquela 

decada 23. 
Por outro lado, entre os produtos do primeiro grupo de mercado ex- 

tern© (Tabela I), as produgoes de soja e amendoim estavam crescendo 

(23) Ao longo do trabalho estaremos nos referindo a dois grupos de produ- 
tos: alimentos de mercado interno e produtos de exportapao. No primeiro incluimos 
arroz, feijao, mandioca, batata, cebola e, eventualmente, milho. No segundo, caf6( 

soja, algodao, laranja, cana-de-agucar, mamoha,' fumo e amendoim. A distingao, que 
ser^ discutida adiante, baseia-se na exposipao ou ncib, de forma direta, as variaveis 
economicas de comfercio internacional, isto 6, preqos e taxa de cambio. Veja Homem 
de Melo, F.B., Agricultura Brasileira: Incerteza e Disponibilidade de Tecnologia. 
Tese de Livre-Docencia, FEA/USP. 1978. 
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a taxas elevadas, enquanto as de algodao e mamona eram bem pequenas, 

na d£cada dos 50. No segundo grupo, cafe e cana-de-apucar apresentavam 

as taxas mals altas. O caf^, apesar da introdugao de taxapao nas expor- 

ta<?6es, ainda contava com uma evolugao bastante favor^vel dos pregos 

internacionais e recebidos pelos agricultores, enquanto que o algodao, 

depois de um pico de prepos em 1951, apresentou um declmio acentua- 

do durante a d6cada dos 50. 

A Tabela I tambem revela que a d^cada dos 60 foi um pen'odo satis- 

fatorio em termos de desempenho agrfcola, pois olhando o crescimen- 

to da produgao dos 15 produtos, entre exportaveis e de mercado interno, 

pode-se perceber que 13 deles apresentaram taxas anuais madias superio- 

res ao crescimento demogr^fico (aproximadamente 3,0%) 24- O caso do 

cafe, uma das excegoes, refletia uma decisao de poh'tica economica, no 

sentido de reduzir a nossa produgao as reals dimensoes do mercado consu- 

midor, interne e extern© (atrav^s do piano de erradicagao). De modo ge- 

ral, as magnitudes das taxas de crescimento da Tabela I revelam um de- 

sempenho relativamente equilibrado entre os diversos produtos. A soja, 

com a taxa mais elevada, ainda era pouco importante em termos de area 

cultivada, de modo a que seu crescimento afetasse as outras culturas de 

modo negative. 

A poh'tica agncola, durante a decada dos 60, deve ter contribui'do 

para esse comportamento favor^vel e equilibrado, em contraposigao a 

uma concentragao maior em caf6 e cana, na decada dos 50. AI6m da li- 

beragao de recursos, principalmente terras do setor cafe, a poh'tica agrf- 

cola teve pontos favoraveis nesse pen'odo. Assim, alem de continuar con- 

tando com a expansao do sistema de transportes, o setor agrfcola foi be- 

neficiado com a implementagao da poh'tica de pregos mmimos e com uma 

maior disponibilidade de credito para custeio e investimentos. AI6m do 

mais, os pregos de alguns insumos, como fertilizantes e m^quinas, passa- 

ram a evoluir favoravelmente a partir de meados da decada. Bastante im- 

portante, tamb6m, a evolugao de pregos internacionais de produtos agrf- 

colas nao se constitufa em fator de desequilfbrio, no sentido de estimu- 

lar as culturas de exportagao em relagao as de mercado interno. Portan- 

to, o conjunto das culturas evoluiu de modo adequado durante os anos 

60. 

(24) Esta parte do trabalho est^ baseada em Homem de Melo F.B., "A Agri- 
cultura e os Problemas Economicos Brasileiros nos anos 80", Revista Senhor, De- 
zembro de 1979. 
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TABELAI 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUgAO AGRICOLA 

BRASILEIRA, 15 PRODUTOS, 1950/59, 

1960/69,1967/76 E 1967/78 (*) 

PRODUTOS 1950/59 1960/69 1967/76 1967/78 

Arroz 3,61 3,23 2,47 3,21 

Feijao 2,92 4,19 1,93 1,60 

Mandioca 3,33 6,07 1,86 1,63 

Batata 4,84 4,34 1,34a 173 

Cebola 5,36 3,48 4,77 5,91 

Tomate 11,64 8,23 5,11 — 

Milho 3,30 4,75 3,55 2,47 

Amendoim 10,36 7,74 -6,80 -9,29 

Banana 4,56 4,36 2,39 — 

Trigo 3,48a 5,89a 13,94 10,64 

Soja 8,18 16,39 35,03 29,78 

Caf6 6,62 -6,94 -0,17a 3,91 a 

Cana 5,42 3,63 3,56 5,69 

Algodao l,31a 1,61 a 1,99a 2,30a 

Laranja 3,02 6,02 12,73 11,88 

Fonte: Homem de Melo, F.B., "A Poiftica Economica e o Setor Agrfcola no pos- 
-guerra". Re vista Brasiteira de Economia 33 (1): 25-63, Janeiro/Marpo 1979, 
para os tres primeiros perfodos. 

(*) A letra "a" indica nao-significancia ao nfvel de 5%. Caf6, 1960/69, 1967/75 
e 1967/78. 

Este ultimo ponto, isto 6, o estfmulo as culturas de exportagao 

via favor^veis pregos internacionais, 6 importante para caracterizarmos 

a situapao da produpao agrfcola nos ultimos 10-12 anos. Como se sabe, 

o final da ddcada dos 60 apresentou dois acontecimentos importantes 

relacionados ao nosso setor externo: a) a introdugao do sistema de mini- 

desvalorizapoes cambiais em 1968 e, b) o im'cio de um perfodo favor^vel 

de prepos internacionais de produtos agrfcolas. Estes dois acontecimentos 

favoreceram o nosso setor agrfcola de exportapao, o primeiro reduzindo 

o risco envolvido na remunerapao real a ser obtida e, o segundo, elevando 

essa remunerapao real, pelo menos para alguns produtos. Desse modo as 

consequencias seriam no sentido de elevapao do prepo dos produtos ex- 

portiveis em relapao aos de mercado interne. A previsao economica, por- 
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tanto, seria de expansao do setor exportador, em relapcTo ao setor produ- 

zindo alimentos para o mercado interno. 

Para uma dada area total, a expansao da produpao de exportaveis 

necessariamente implicaria a redupao da cirea dedicada cis culturas alimen- 
tares. Esse efeito-substituigao resultaria em uma alterapao na composi- 

gao da produpao agrfcola, para uma dada cirea cuitivada. For outro lado, 

a expansao da 5rea cuitivada tern sido uma importante fonte de aumento 

de produpao no Brasil 25. Entretanto, mesmo com o aumento da area 

em cultivo, existe um efeito-substituipao importante. Isto 6, poden'amos 

raciocinar, como exemplo, em termos do incremento na cirea total sendo 

distribuido entre os diversos produtos, de acordo com as participagoes 

de cada um na cirea total inicial. Alternativamente, seria o caso de as cireas 

com alimentos crescerem o suficiente (com uma produtividade constante) 

para o atendimento de uma demanda crescente, em funpao de populapao 

e renda crescentes. Caso isso nao ocorresse, terfamos pressoes para aumen- 

tos reais nos prepos de alimentos, visto que o Brasil pouco recorre els impor- 

ta<;5es desses produtos 26. 

Com o objetivo de se conhecer um pouco mais sobre as alterapoes 

que estao ocorrendo na composigao da produpao (e area cuitivada), a 

Tabela II apresenta a decomposigao das taxas de crescimento para o pe- 

nodo 1967/76, para a maioria dos produtos da Tabela I, entre os cresci- 

mentos de ^rea e rendimentos. A evolupao dos prepos internacionais de 

soja, came bovina e suco de laranja, que foram de alta durante pelo me- 

nos parte do pen'odo mencionado, era um fator estimulando o cultivo 

desses produtos, em relapao aos alimentos de mercado interno (os seis 

primeiros da Tabela II). Outros produtos, como o algodao, milho, agu- 

car, cacau e caf§, tamb&ri apresentaram perfodos de alta de prepos inter- 

nacionais mas, aparentemente, foram elevagoes mais tempor^rias do que 

para os primeiros. Tamb6m deve-se enfatizar que o pen'odo 1967/76 in- 

clui os anos em que o Brasil procurou fortemente incentivar sua produpao 

de trigo, visando & substituigao de suas importapoes. 

(25) Veja Mendorupa de Barros, J.R. et al, "A Evolugao Recente da Agricul- 
tura Brasileira" In; Mendonga de Barros, J.R. e D.H. Graham (eds.) Estudos sobre 
a Modemizaqao da Agricultura Brasileira. Serie IPE Monografia n9 9, 1977 

(26) Esse efeito-substituigao sera tambdm discutido na parte final do trabalho. 
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TABELA II 

DECOMPOSigAO DAS TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO 

DA PRODUgAO DE 13 PRODUTOS AG RICO LAS 

1967/76 

PRODUTOS PRODUgAO Area RENDIMENTO 

(%) (%) (%) 

Arroz 2,47 2,77 -0,30 
Feijao 1,93 1,80 3,73 
Mandioca 1,86 0,58 2,44 
Batata 1,34 2,19 3,53 
Cebola 4,77 1,00 3,77 
Milho 3,55 1,90 1,65 
Amendoim 6,80 7,97 1,17 
Laranja 12,73 12,74 -0,01 
Trigo 13,94 14,25 -0,31 
Soja 35,03 28,87 6,16| 
Cana 3,56 2,86! 0,70 
Algodao 1,99 -0,73 1,26; 

Fonte: Dados Prlmarios, FIBGE e contidos em Homem de Melo, F.B., "A Agricultu- 
ra de Exportagao e o Problema da Produpao de Allmentos", Estudos Econd- 
micos 9 (3), 1979. 

0 exame das taxas de crescimento da produgao, 4rea e rendimento 

da Tabela II, revela alguns fatos interessantes. Primeiro, a sensfvel dete- 

riorapao (em relagSo d d^cada dos 60, Tabela I) de nossa produp§b de ali- 

mentos, principalmente feijao, mandioca, batata e arroz, ao lado dos enor- 

mes progresses com a soja, trlgo e laranja. Em segundo lugar, estes tres 

produtos foram aqueles que mais aumentaram a drea cultivada, enquanto 

os alimentares, Ou mostraram declfnios, ou aumentos modestos (mandio- 

ca, feijao e arroz). Outros produtos experimentando declfnios de irea fo- 

ram o amendoim, caf6 e algodcib. Infelizmente, nao se dispoe de dados 

anuais sobre 4rea em pastagens, mas as indicagoes existentes, principal- 

mente baseadas na ocorrencia da fase ascendente de prepos do ciclo da 

pecu^ria de cprte, a partir de 1969/70, permitem a expectativa de que a 

pecu^ria tenha competido ativamente com as culturas pela utilizapao de 

terras. 

Entretanto, mesmo excluindo a cirea em pastagem, o crescimento 

da ^rea cultivada com soja jd seria de magnitude suficiente para afetar a 
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produpao de outras culturas. Assim, a ^rea com soja passou de 906 mil 

hectares em 1969, para 6.416 mil hectares em 1976. Para se ter uma id§ia 

da importSncia desse incremento, basta mencionar que ele corresponde 

ao total da ^rea cultivada em Sao Paulo, em 1970, com os 21 prmcipais 

produtos agrlcolas desse Estado. Desse modo, esse aumento de ^rea nao 

poderia deixar de afetar as demais culturas, inclusive as de mercado inter- 

no, dada a rapidez envolvida. Adicionalmente, esse foi um impacto total- 

mente localizado na regiao Centro-Sul, visto que a soja 6 cultivada prlnci- 

palmente no Rio Grande do Sul e Parang e, em menor escala, Santa Ca- 

tarina, Sao Paulo e Mato Grosso do Sul. ^ de se notar, tamb&n, que a 

produpao de alimentos no Brasil 4 bastante concentrada na regiSo Centro- 

■Sul, conforme os dados da Tabela IN. Com exce^So da mapdioca, pelo 

menos dois tergos da produgao dos demais alimentos 6 origindria da re- 

giao Centro-Sul, a mais afetada pela expansao da soja. Nesse sentido, estu- 

dos recentemente realizados27 permitem quantificar esse efeito-subs- 

tituigao, no caso da soja, entre produtos, e concluir que os produtos de 

mercado interno foram aqueles que mais cederam cirea para a expansao 

dessa cultura durante 1970/73. No total dos Estados de Sao Paulo, Para- 

ng e Rio Grande do Sul, as principais culturas substituTdas foram milho, 

feijao, mandioca, algodao e arroz, al6m de pastagem. 

TABELA III 

IMPORTANCIA DA REGIAO CENTRO-SUL NA PRODUgAO DE 

ALIMENTOS NO BRASIL, QUINQUeNIO| 1970/74 

PRODUTOS SUL/SUDESTE CENTRO-OESTE CENTRO-SUL 

Mandioca 41,3 6,2 47,5 

Batata 97,9 0,3 98,2 

Cebola 85,4 0,2 85,6 

Arroz 56,7 25,3 82,0 

Feijao 59,5 6,8 66,3 

Milho 81,1 6,8 87,9 

Fonte: Dados Primaries, FIBGE. A regiao Sul/Sudeste Inclui Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Parand, Sao Paulo e Minas Gerais. Centro-Oeste inclui Go&s 
e Mato Grosso, enquanto Centro-Sul 6 a soma desses Estados. i 

(27) Zockum, M.H.G., O Mercado Brasileiro da Soja. Relatorio de Pesqui- 
sa, Funda^ao Institute de Pesquisas Economicas, S5o Paulo, 1978. 
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A comparapao das taxas madias anuais de crescimento da produ- 

pao da Tabela I mostra, em 1967/76, comparativamente a 1960/69, al6m 

do grande desequih'brio entre produtos, declfnios para os produtos ali- 

mentares arroz, feijao, mandioca, batata e tomate. As taxas dos quatro 

primeiros estao abaixo do crescimento populacional, sendo os casos do 

feijao e mandioca bem mais desfavor£veis, pois apresentaram valores nega- 

tives de 2,0% ao ano. Como, para esse produto, o total da produpao 

brasileira 6 um bom indicador da disponibilidade total para consume — vis- 

to que importapoes desses produtos sao pouco importantes — o declmio 

no consumo "per capita" desses alimentos foi bastante elevado. Esse qua- 

dro negativo 6 pouco modificado ao considerarmos, na Tabela I, o pen'o- 

do 1967/78. 

Outros resultados j£ obtidos tendem a confirmar essa deteriorapao 

da produpao e consumo alimentar no perfodo mais recente. Assim, consi- 

derando a oferta interna de calorias fornecidas por arroz, feijao, mandio- 

ca, batata e trigo, Mendonpa de Barros e Graham 281 constataram que a 

disponibilidade interna "per capita" de calorias caiu entre 10 e 20%, a 

partir de 1971. Adicionalmente, o custo real por calorias praticamente 

dobrou a partir de 1971, at§ meados desta d6cada. 

4. PREQOS DE ALIMENTOS E DISTRIBUIQAO DA RENDA 

No Gr^fico I procuramos mostrar a evolupao da relapao de trocas 

agricultura-industria no perfodo 1948/76. Essa relapao e apresentada nao 

apenas para produtos alimentares de mercado interno, mas tamb^m consi- 

derando os produtos de mercado externo. Pode-se perceber, com esses 

dados, que em 1969 inicia-se uma fase favor^ivel para a relapao de trocas 

dos dois grupos de produtos de exportapao, enquanto que o prepo relative 

dos produtos de mercado interno comepa a se elevar em 1970. Tomando 

como base de comparapao o ano de 1968, em 1974 os produtos de expor- 

tapao I e 11 tiveram seus prepos elevados em relapao aos de mercado interno, 

nas proporpoes de 16 e 23%, respectivamente 29. 

(28) Mendonpa de Barros. J.R e D.H. Graham "A Agncultura Brasileira e 
o Problema da Produpao de Alimentos' Semtnario de Tecnologia, PIPE Sao Pau 
lo. 1978 

(29) Esta sepao esta baseada em Homem de Melo, F B (Revtsta Senhor De 
zembro de 1979 op cit ) Os prepos segumtes sao prepos recebidos pelos agncui 
tores de Sao Paulo deflacionados pelo Indirp 18 da Conjuntura Economica 
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For outro lado, em termos de pregos de alimentos especi'ficos, o pe- 

n'odo mais recente revelou que, al^m de uma acentuada instabilidade, 

ocorreram eievapoes, em alguns casos bem marcantes. For exemplo, to- 

mando novamente 1968 como base de composipao, os produtos desses 

Gr^ficos chegaram a apresentar as elevates maximas \ de pre- 

fos reais 30; 

Carne: 104% (1974/68) 

Feijao: 327% (1976/68) 

Arroz: 65% (1975/68) 

Milho: 123% (1978/68) 

Mandioca: 390% (1976/68) 

Batata: 243% (1973/68) 

^ bem verdade que tomamos, para a comparagao com 1968, os anos 

de prepo real mais elevado para cada produto. Apesar desse procedimento 

exagerar as elevagoes madias, 6 importante notar que, exceto o arroz, mes- 

mo quando os pregos reais cafram, como em 1977 (um ano com clima nor- 

mal), o nCvel alcanpado ainda foi sensivelmente superior aquele predomi- 

nado em 1968, conforme se mostra a seguir: 

Carne: 46% (1977/68) 

Feijao: 124% (1977/68) 

Arroz: 9% (1977/68) 

Milho: 33% (1977/68) 

Mandioca: 133% (1977/68) 

Batata: 201% (1977/68) 

v 
For outro lado, alguns dos produtos que tinham declinado em termos 

de prepos reais em 1977. voltaram a piorar em 1978 e 1979, sendo o milho 

o caso mais m'tido. Isso indica que, apesar de uma certa instabilidade, o 

comportamento de prepos reais de alguns alimentos nutricionalmente im- 

portantes, durante os anos 70, foi bastante desfavoravel aos consumidores, 

relativamente aos anos finais da decada dos 60. A gravidade dessa evolu- 

pao pode ser evidenciada pelas informagoes sobre orgamentos familia- 

res31 que mostram, para o Municfpio de Sao Paulo em 1971, o arroz e 

(30) Usandose como deflator, o fndice de pre<pos de produtos industrials, 
Coluna 18 da Conjuntura Economica. 

(31) Contidas em Alves, E.L.G. e J.L.T. Vieira, "Evolucao do Padrao Ali- 
mentar da Populapao da Cidade de Sao Paulo". Seminario "A Economia da Tecno- 
logia", PIPE, S§o Paulo, 1978. 
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feijao como responscweis por 32% das calorias e 39% das protemas con- 

sumidas pelas famflias pobres. 

TABELA IV 

DISTRIBUIQAO PERCENTUAL DAS DESPESAS FAMILIARES, 
CLASSES DE DESPESA GLOBAL, SAO PAULO, 1974/75 

ITEM DESPESA 0/2 2/3,5 3,5/5 5/7 7/10 10/15 15/20 20/30 30- 

Alimenta<?§o 50,9 45,3 38,4 32,4 26,2 20,4 15,1 12,0 6,1 
— Cereals 13,7 11,3 8,8 6,7 4.7 3,2 2,1 1,6 0.7 
— Tub6rculos 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0.4 0,3 0.2 0,1 
— Apucares 2,3 1,7 1,2 1,0 0,7 0.5 0,4 0,3 0.1 
— Leguminosas 5,2 3,7 2,5 1.8 1,2 0.8 0,5 0,3 0,2 
— Legumes 3,1 2,9 2,5 2.1 1,8 1,4 1,1 0,8 0.4 
— Frutas 0,6 0,9 1,1 1,0 1,0 0.9 0,7 0.6 0,4 
— Games 7,9 9,5 9,5 8,6 7,1 5,8 4,2 3.3 1,6 
— Ovos, Leite 3,4 3,7 3,4 3,0 2.5 2,0 1,6 1,4 0,7 
— Oleos 5,4 4,2 3,1 2.5 1,8 1,2 0.8 0.6 0.3 
— Bebidas 4,4 3,2 2,5 2,1 1,8 1,3 1,0 0.7 0,3 
— Alimentapao 

Fora 3,4 3,1 3,0 3,0 3.2 2.9 2,5 2.1 1.4 
Vestu^rio 5,3 5,9 6,4 7,0 7.1 6,2 5,5 5,1 3,2 
Habita^Sb 28,9 29,5 29,5 29,2 28.0 25,0 25,2 24,0 18,8 
Higiene 4,8 5,0 5,4 5.5 5.3 5,1 4,6 4,5 2.9 
Transporte 1,8 2,5 3,2 4,3 5,4 7,3 8,4 6.6 4,1 
EducapSb 0,3 0,7 1,1 1,4 1,9 2.0 2.6 2,3 1.5 
Recrea9§o 0,4 0,5 0.8 0,9 1,1 1,4 1,3 1,6 1,0 
Fumo 2,7 2,6 2,8 2.5 2,1 1,6 1,2 0,8 0,4 
Diversos 1,2 1,6 2.3 2.6 2,6 2,9 3,0 3,0 3,1 

Fonte: FIBGE, Estudo Nacional da Despesa Familiar - ENDEF, Dados Preliminares, 
Despesas das Famdias, S5o Paulo; Rio de Janeiro, 1978. As classes de des- 
pesa esdfc expresses em salarios mfnimos. 

Com os dados da Tabela IV e V, pode-se perceber a grande impor- 

tancia relativa dos gastos com aiimentagao para as classes de menores rem 

das e a diminulpao de seu peso d medida que caminhamos para classes de 

renda mais elevadas. Pica assim evidente a importancia em termos distri- 

butives, no lado do dispendio, da evolupao dos pregos dos produtos de 

alimenta(pao, pois urn aumento nos pre(?os desse item afeta mais pesada- 

mente as classes de menor renda, que gastam relativamente mais com 

produtos alimentares. Com os dados da Tabela VI, 6 possCvel perceber 

que, durante a atual d&ada, os pre^os de alimentos tem-se elevado mais 
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que os pregos dips demais itens do custo de vida. Isto em praticamente 

todos os anos, a partir de 1970, o fndice de pregds de alimenta^So fitou 

acima dos fndices para os demajs componentes da despesa. Como as indi- 

TABELA V 

distribuiqAo percentual das despesas familiares, 
CLASSES DE DESPESA GLOBAL, REGlAO NORDESTE, 1974/75 

ITEM DESPESA 0/1 1/1,5 1,5/2 2/2.5 2,5/3 3/3.5 3,5/5 5/7 7- 

Alimenta^o 64,0 64,0 61,0 56,9 54,3 51,8 44,0 37,5 16.9 

— Cereals 9,0 10,3 10,6 10,4 10,4 9,5 8,3 6,6 2,6 
— Tub6rculos 8,5 7.3 6,3 4,7 4,1 3,8 2,3 1,8 0,0 
— AgCicares 3,5 3.2 2,9 2.4 2.3 2,2 1,8 1,3 0,6 

— Leguminosas 10,7 9,5 7.6 6,2 5,8 4,6 3,2 2,0 0,7 

— Legumes 1,5 1,9 1,9 1.8 1.9 1,8 1,7 1,6 0,8 

— Frutas 1,6 1,7 1,9 1,8 1.8 1,8 2,0 1.8 0,9 

— Games 16,8 17,5 17.1 16,6 15,8 15,9 13,9 12.4 5,7 

— Ovos, Leite 3,4 4,1 4,6 4,5 4.5 4.7 3,8 3,5 1.9 

— Oleos 1,1 1,5 1,6 1.7 1,7 1,7 1.8 1,6 0,8 

— Bebidas 4,9 4.2 3,7 3.3 3,0 2,7 2,5 2,2 1.1 
— Alimenta«?§o 

Fora 3,0 2.8 2,7 3,7 3,0 3,2 2,9 2,6 1,2 

Vestu^rio 5,6 6,9 7,7 8,3 8,4 9,0 9,1 9,5 6,2 

Habita^Sb 19,4 16,5 16,4 17,4 18,4 18,6 21,3 22,4 21,5 

Higiene 3,7 4.2 4,7 5,1 5,0 5.1 5.8 5.9 4,6 

Transporte 0,9 1.2 1,4 1,9 1.8 2,1 3,0 3.9 6,0 

EducagSo 0,3 0,4 0.6 0.8 1.0 1,1 1.6 1,9 2,5 

RecreapSo 0.4 0,5 0.7 0.8 0.8 0,9 1,1 1.3 1,5 

Fumo 2,1 2.0 1.9 2,1 2,2 2,1 2,0 1.9 0,9 

Diversos 1,4 1,5 1,6 1,8 2,1 2,1 2,1 2.8 3.2 

Fonte: FIBGE, Estudo Nacional de Despesa Familiar — ENDEF. Dados Prellminares, 
Despesas das Famflias, Regi5o Nordeste, Rio de Janeiro. 1978. As classes 
de despesa estao expressas em salcirios mfnimos. 

capoes preliminares, atraves da pesquisa PNAD, sao de que teria havido 

uma piora distributiva em 1976 comparativamente a 1970, a elevagao do 

prepo relative de alimentos poderia ter agravado esse resultado negativo. 
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TABELA VI 

EVOLUgAO DO I'NDICE DO CUSTO DE VIDA E OE SEUS 

COMPONENTES, RIO DE JANEIRO, 1969/79 

IG AL VE HA AR SH SP SPu 

1969 100 100 100 100 100 100 100 100 

1970 121 125 115 120 114 124 121 129 
1971 147 152 135 140 132 151 146 160 

1972 172 180 151 155 144 177 177 199 

1973 193 207 162 167 157 197 204 225 

1974 247 283 182 198 199 241 252 267 

1975 319 355 208 275 242 318 341 364 

1976 452 505 266 433 321 429 484 490 

1977 649 737 368 631 463 626 687 656 

1978 901 1035 447 873 634 868 939 940 

9/1979 1517 1909 640 1325 956 1391 1560 1561 

Fonte: Conjuntura Economica, diversos numeros. IG — I'ndlce Geral, AL —Alimenta- 
<pao, VE — Vestuirio, HA — Mabitagao, AR — Artigos de Residencia, SH - 
Saude e Higiene, SP — Servipos Pessoais e SPu — Servipos PGblicos. 

5. A SITUAgAO ATUAL E AS MEDIDAS DE POLmCA 

Ao contr^rio do ocorrido durante os anos 60, um fator bastante 

importante para a explicapao do comportamento dos pregos de alimentos, 

durante a d^cada dos 70, foi a evolugao dos pregos internacionais de produ- 

tos agn'colas32. Com o Grafico I, por exemplo, observamos que, em 

1968, inicia-se a elevagao de pregos dos dois grupos de produtos de mer- 

cado externo e, pouco depois, o mesmo acontece para os produtos de mer- 

cado interno. 

Na Tabela I acima, procuramos retratar as modiflcagoes ocorridas 

na produgao agrCcola brasileira, em comparagao ^ d£cada dos 60, usando os 

perfodos 1967/76 e 1967/78. 0 primeiro perfodo se justifica pelo fato 

de que as maiores elevagoes de pregos internacionais ocorreram entre 

{32) Para maiores detalhes, veja Homem de Melo, F.B. (A Agricultura de Ex- 
portapao..., 1979). 
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1968 e 1975, enquanto o segundo e introduzido para se detectar alguma 

modifica^ao ocorrendo nos anos mais recentes, mais tranquilos no aspecto 

internacional. Assim, foi possfvel percaber-se a nftida deteriorapao da nos- 

sa produpao de alimentos em 1967/76, comparativamente a 1960/69. 

Uma ligeira melhoria no dej.empenho dos alimentares, exceto milho, ^ 

notada quando se inclui os anos mais recentes, isto 6, 1967/78, ao lado 

de uma pequena diminuipao para soja, trigo e laranja e urn pequeno au- 

mento para cana-de-agucar 33. 

Assim, a favor£vel evolupao de pregos internacionais de produtos 

agrfcoias, uma polftica cambial baseada em minidesvalorizapoes (a par- 

tir de 1968) e alguns desenvolvimentos tecnolbgicos beneficiando produ- 

tos de exportagao, foram os principals fatores atuando na d6cada dos 

70 no sentido de causar uma maior elevapSo do fridice de prepos de ali- 

mentapao, em rela^ao aos demais componentes da despesa familiar. As- 

sim, os principals choques ocorrendo na economia agrfcoia brasileira tem 

origem externa e, aparentemente, continuam provocando uma alterapao 

na composipao da produ^ao agrfcola, na direp^o de mais exportciveis e re- 

lativamente menos produtos dqm^sticos. 

A deteriorapao ©corrida em nossa produgao de alimentos durante 

a decada passada foi reconhecida pelas autoridades do novo governo bra- 

sileiro em 1979, inclusive no contexto de se definir a agricultura como 

setor de desenvolvimento prioritcirio. Entretanto, esse carater priorita- 

rio da agricultura nao se deveu apenas d questao alimentar. Talvez como 

fatores tao ou mais influentes estavam a necessidade de se aumentar as 

exportagdes, baixar a inflagao e a propria crise energ^tica. Pica, portan- 

to, o setor agrfcola pressionado para aumentar, a curto prazo, a produ- 

gao de tr§s bens, isto 6, alimentos, exportciveis e substitutos do petrbleo 

(gasolina). Entretanto, nao se pode ignorar a possibilidade de que con- 

flitos s£rios passem a existir, ao se tentar aicangar esses tr§s objetivos si- 

multaneamente. 

A respeito da crise do balango de pagamentos ocorrendo a partir 

de 1974, ^ interessante rever como evoluiu a situagao de nossas contas 

externas a partir daquele ano. Assim, um resume dessas contas no perfo- 

do 1973/78 S apresentado na Tabela VII. Alguns pontos podem ser ime- 

diatamente indicados34: a) o acr^scimo de importagoes em 1974 foi 

(33) A taxa de cresclmento da produgao de cana no perfodo 1975/78 foi 
de 12%, refletindo os estfmulos do PROALCOOL. Veja Brandab, A.S., "Expansao 
da ProduQao Agrfcola", Conjuntura Econdmica 33 (7): 65-66, Julho de 1979. 

(34) Todos os valores das Tabelas VII e VIII sao nominais. No perfodo hoo- 
ve uma razocivel inflaqao no resto do mundo 
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superior a 100%, em relapao a 1973, o que pode ser explicado pela ele- 

vapSo do prepo do petrdleo, assim como por aumentos consider^veis nas 

importapoes de bens de capital e mat6rias-primas;l b) as exportapSes es- 

tiveram sempre em elevapao no perfodo, ao lado de importapoes quase 

constantes (exceto em 1978); c) as magnitudes bastante elevadas do re- 

sultado liquido da conta da capital, indicando o maior endividamento 

externo como um dos mecanismos do ajustamento a esta situapao desfa- 

vorivel. 

TABELA VII 

BRASIL: BALAIMQO DE PAGAMENTOS (US$ MILHOES): 1973/78 

Contas 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1. Comercial 
1.1. Expor- 
tapdes 
1.2. Impor- 
tapoes 

7 

6199 

-6192 

-4690 

7951 

- 12641 

-3499 

8670 

12169 

- 2151 

10126 

12277 

497 

12120 

12023 

989 

12651 

13639 

2. Servipos e 
Transfe- 
rencias 1695 2432 -3213 -3913 -4014 5059 

3. Transapoes 
Correntes 
(1 +2) 1688 7122 -6712 -6064 - 3917 - 6048 

4. Capital (Lf- 
quido) 3512 6254 6161 6989 4863 10740 

5. Erros e 
Omissoes 355 68 399 128 316 8,5 

6. Saldo (De- 
ficit) 2179 936 950 1053 630 4701 

Fonte: Conjuntura Economica e Malan, P.S. e J.A. Luz, "O Desequilfbrio do Balan- 
90 de Pagamentos: Retrospecto e Perspectivas", In: Carneiro, D.D. (Coord.), 
Brasil: Dilemas da Pol ftica Econdmica, Editora Campus, 1977. 

A Tabela VIM, por outro lado, apresenta as exportapoes brasilei- 

ras, no perfodo 1973/77, desagregadas em exportapoes agrfcolas, de se- 

mi-manufaturados e de manufaturados. Alguns pontos bcisicos podem ser 

detectadoS: a) as exportapoes agncolas apresentaram crescimento em to- 

dos os anos do perfodo, mas seguindo um padrao bastante irregular; b) as 

exportapoes de manufaturados tamb6m apresentaram irregularidades no 
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perfodo mas, excetuando-se apenas o ano de 1976, mostraram taxas de 

crescimento superiores as dos produtos agrfcola^ "in natura" Os anos 

de 1975 e 1976 foram de desempenho relativamente pior para esse grupo 

de produtos. 

TABELA VIII 

BRASIL: EXPORTAQOES AGRICOLAS. SEMI-MANUFATURADOS E 
MANUFATURADOS, 1973/77 (US$ MILH6ES) a 

Tipo 1973 1974 1975 
— 

1976 1977 

Agrfcolas b 3697 4006 4103 5135 6054 
(8,4) (2,4) (25.2) (17,9) 

Semi-Manufaturados 476 917 849 842 1044 
(92,6) (- 7.4) (- 0,8) (24.4) 

Manufaturados 1465 2263 2586 2776 3845 
(54,5) (14,3) (7.3) (38,5) 

Total 6199 7951 8670 101,26 121,39 
(28,3) 

i — 

(8,9) (17,0) (19,9) 

Fonte: Conjuntura Economica, diversos numeros. 
(a) Os numeros entre parenteses, abaixo das magnitudes das exporta<;6es, mostram 

as varia^oes percentuais em relapSo ao ano imediatamente anterior. 

(b) O unico ajustamento feito, para se chegar ao total de exportapoes agrfcolas, foi 
subtrair a exportapao de min6rios da de produtos basicos; o resultado, 6 claro, 
ligeiramente, sobreestima o total agrfcola. 

Tamb^m, nao se deve esquecer que o valor total dos manufatura- 

dos exportados 6, parcialmente, influenciado pelo desempenho dos pro- 

dutos manufaturados de origem agrfcola. Entre estes, alguns tern alcan- 

pado uma maior importancla, destacando-se os casos de suco de laran- 

jg, 6leos vegetais, cafe soluvel e carnes industrializadas, principalmente 

com o sistema de incentives fiscais. 

Ao analisarmos as exportapoes brasileiras, principalmente as agrf- 

colas, a partir de 1974, alguns aspectos adicionais merecem ser destaca- 

dos. Em primeiro lugar, ainda que algumas alterapoes tenham ocorrido, 

salientando-se aquela introduzindo o cr6dito subsidiado para manufatu- 

rados, a base de nossa polftica cambial e comercial continuou inaltera- 
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da no pen'odo 1974/78 35. Assim, o sistema de minidesvaloriza(?6es con- 

tinuou em vigor, assim como o conjunto de medidas de incentive as ex- 

portaQoes de manufaturados, em que pese a intensificapao das reapoes 

de Veirios pafses importadores. Entretanto, como apontado por alguns au- 

tores36, utilizando-se do conceit© de desvalorizapao efetiva, enquanto 

em 1974 a desvaiorizagao do cruzeiro contra o conjunto das moedas de 

nossos principals parceiros comerciais esteve acima da regra da paridade 

do poder de troca, em 1975 e 1976 ela esteve varios pontos de porcenta- 

gem abaixo dessa mesma paridade. Isso coincide com o desempenho re- 

lativamente pior das exportagdes brasileiras de manufaturados. Em 1977 

e 1978 essa situagao parece ter-se invertidojcom uma desvalorizapao efe- 

tiva acima daquela ditada para regra da paridade. 

em 1979, algumas importantes modificapoes ocorreram nas po- 

Ifticas cambial e comercial. A primeira corresponde as alterapoes em nossa 

poh'tica comercial relacionada aos subsfdios as exportapoes de manufa- 

turados e conhecidas como "minl-reforma" cambial, em janeiro de 1979. 

Elas implicavam uma maior desvalorizapao do cruzeiro, ao redor de 25%, 

em relapSo ao crit^rio tradicionai da paridade do poder de compra, ate 

o terceiro trimestre de 1983 37. Enquanto para as exportapoes de manu- 

faturados essa alterapao corresponderia a uma compensapao pela retira- 

da gradual dos incentives fiscais, para o setor agrfcola de exportapao ela 

representaria uma melhoria de rentabilidade. A segunda alterapao cor- 

responde a uma acelerapao do processo de minidesvalorizapoes cambiais 

a partir de agosto de 1979 e alem daquela ditada pela "mini-reforma" 

Essa acelerapao das desvalorizapoes, a partir de agosto, foi rompk 

da com a maxidesvalorizapao do cruzeiro, em 30%, em dezembro de 1979. 

Alicls, ao mesmo tempo38 que essa medida foi tomada, outras foram 

introduzidas. Entre elas, pode-se destacar; a eliminapao dos creditos-pre- 

mio de I PI e I CM que beneficiavam as exportapoes de manufaturados; 

a eliminapao do deposito previo sobre as importapoes; a introdupao de um 

impost© de exportapao incidindo sobre os produtos agrfcolas "in natura" 

e processados; imposipao de um teto para as importapoes do setor publi- 

co, com algumas excepoes. 

(35) De modo geral, nota-se um aumento generalizado nas tarifas de impor- 
tagao e a introdupao do depdsito previo nas importapoes. 

(36) Veja, por exemplo. Lemgruber, A.C., "O Sistema Cambial Brasileiro 
e as Taxas Flutuantes". Conjuntura Econdmica 30(5T, Maio de 1976. 

(37) Munhoz, D.G., "Nova Estrat6gia de PoKtica Comercial", Conjuntura 
Econdmica 33(3): 109-113, Marpo de 1979. 

(38) Em 07 de dezembro de 1979. 
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Em que pese a introdupao do imposto de exportagao sobre produ- 

tos agrCcolas, parece claro que o setor agrfcola de exporta<:ao ser^ um dos 

mais beneficiados com a maxidesvalorizapao do cruzeiro, pelo menos a 

m6dio prazo. Isto porque a ResoiupSo nP 592 do Conselho Monet£rio Na- 

cional estipulou o prazo de 30 meses para a completa eliminapSo desse 

Imposto39. AlUte, nSo poderia ser de outro modo se, como parece claro, 

o objetivo dessas medldas for a melhoria da posipSo da balanpa comercial. 

Em outras palavras, isto significa que, a partir de 1980, a rentabilidade 

das culturas de exportapao ser^ aumentada e podendo ocorrer, mesmo, 

a entrada de alguns novos produtos agrfcolas em nossa pauta de expor- 

tapSes. Levando em conta que a maxidesvalorizapSfo do cruzeiro em 30% 

6 praticamente compensada, para os produtos manufaturados, peia eli- 

minap§o dos incentivos fiscais49, essas medidas est§o sinalizando uma 

importante modificapao setorial em nossa polftica de com^rcio exterior. 

Ao contr^rio do ocorrido at6 1979, daqui para 3 frente o setor agrfcola 

de exportapSo ser^ relativamente mais beneficiado pela poiftica cambial, 

visto que para esses produtos a desvalorizapao nao 6 compensada pela 

ellminapcio de incentivos. 

Aparentemente, duas razSes principals motivaram a introdupao do 

imposto de exportapao sobre produtos agrfcolas. A primeira diz respeito 

ao fato de o ano agrfcola 1979/80 estar em curso, o que impediria um ime- 

diato ajustamento ao setor agrfcola via aumento da produpKo de expor- 

tciveis. A segunda diz respeito ao impacto nos prepos agrfcolas aos con- 

sumidores internamente. Isto 6, procurou-se, com o limite de 30 meses 

e a possibilidade de ajustes na alfquota e na pauta de valores mfnimus, 

espalhar temporalmente o impacto negative da desvalorizapao para os 

consumidores. De quatquer modo, esse efeito ocorrer^ e, como vimos an- 

teriormente, as classes de menores rendas serao as relativamente mais pre- 

judicadas. Entretanto, esse aspecto 6 importante por evidenciar de mo- 

do bastante claro que, a curto prazo, nao tivemos uma desvalorizapao de 

30%. Para os produtos agrfcolas e durante a permanencia do imposto 

de exportapao, a desvalorizapao efetiva ser^ menor que 30%, enquanto 

para os manufaturados eia 6 substancialmente menor que 30%, desde o 

infeio. 

Entretanto, parece claro que, a m6dio prazo, a agricultura passar^ 

a desempenhar um papel mais importante no ajustamento de nossas contas 

externas, mediante o aumento de suas exportapoes. Assim, ao contr^rio 

(39) Em janeiro de 1980, ocorreu a primeira redu^ao das al(quotas do impos- 
to de exporta^So dos diversos produtos. 

(40) Ainda permanecem as isengdes de IPI e ICM nas exportapoes. 
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do ocorrido no perfodo 1974/79, temos agora a definipao da polftica 

economica vrsando ^ solugao l da crise do balango de pagamentos, na for- 

ma de uma alteragao de pre^os relatives de produtos exportciveis e dom^s- 

tlcos. Isto 6, a desvalorizapao do cruzeiro em 30% beneflcia, ainda que a 

m^dio prazo, diretamente os produtos agricolas de exportagao, do mesmo 

modo que os pregos internacionals favor^veis do perfodo de 1969/75 

(Gr^fico I ao lado), elevando a remuneragao real obtida pelos seus produ- 

tores. 0 resultado dever^i ser, tamb^m, uma maior expansao do subsetor 

agrfcola de exportagao em relagSfo ao subsetor produzindo alimentos para 

o mercado interno. Com essa definigao mals precisa da polftica econdmi- 

ca brasileira, fica bem caracterizado o possfvel confllto entre objetivos 

mencionados no infcio do trabalho. Dado que um outro objetivo especf- 
fico continua sendo o aumento de nossa produgao de alimentos para "en- 

cher a panela do povo" ser^ possfvel ao pafs o aumento substancial e si- 

multdneo das produgdes de exportciveis e de alimentos? 

A situagao atuai parece, assim, bastante semelhante, em seus efei- 

tos aiocativos e distributives, ciquela experimentada pelo Brasil a partir 

de 1968. 1= claro que, naquele perfodo, n§o havia o quadro de crise em 

nossas contas externas como ocorrendo a partir de 1974, tendo o pafs 

sido beneficiado peia elevagao de pregos internacionais de v^rios produtos. 

Hoje, a decisao de manutengao do atuai modelo economico na presenga 

da s6ria crise do balango de pagamentos, praticamente forgou a adogao da 

maxidesvalorizagao do cruzeiro. Adicionalmente, enquanto varies produ- 
tos agricolas tiveram eievagdes de pregos internacionais a partir de 1968, 

apenas alguns apresentaram um aumento de natureza mais prolongada41 

Na situagao atuai, a maxidesvalorizagao representa uma aiteragao perma- 

nente em pregos do conjunto de produtos agrfcolas de exportagao em re- 

lagao aos produtos de mercado interno, estes ultimos, de modo geral, sen- 
do alimentares. Nesse sentido, o numero de produtos beneficiados por 

aumentos na remuneragao real tender^ a ser maior do que no perfodo 

anterior o que, inclusive, tender^ a ter um efeito em todas as reoioes do 

pafs. 

Como yjfnos anteriormente, o resultado alocativo emergindo ao 

longo dos anos 70, de uma polftica cambial mais favor^vel, na forma das 

minidesvalorizagoes, e de pregos internacionais em alta, foi uma aiteragao 
na composigao da produgao agncola brasileira na diregao de mais expor- 

t£veis e de relativamente menos produtos dom^sticos-alimentares 

(41) Entre eles, o caso mais importante parece ter sido o da soja. Por outro 
lado, o a<?ucar foi o melhor exemplo de elevapao temporaria, basicamente em 1974. 

(42) Veja a Tabela I acima. 
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A conseqitencia, conforme indicado na Tabela VI, foi que, entre 1969 

e setembro de 1979, os prepos de allmentos aumentaram 19 vezes enquanto 

o conjunto dos componentes do Cndice do custo de vida (Rio de Janeiro) 

teve o seu prego m6dio aumentado em 15 vezes, fato que apresenta um 

perverso impacto distributive. 

A possibilidade de que o desempenho da produpao de alimentos 

nao seja adequado, ao longo dos anos 80, fica sendo maior em fungao de 

dois fatores adicionais. 0 primeiro 6 consequencia do fato de que, a par- 

tir da expansao iniciada em 1968, uma parte ponder^vel da fronteira agrf- 

cola mais prdxima, formada princlpalmente por partes dos Estados do 

Parang e Mato Grosso do Sul, inclusive em terras mais f6rteis, j^i foi incor- 

porada ao sistema de produp§o. Assim, a fronteira remanescente 6 mais 

distante dos centros de consume e, provavelmente, com uma fertilidade 

natural m6dia menor que a das 5reas recentemente ocupadas. 

Em segundo lugar, alem das metas de maiores produpoes de alimentos 

e de export^veis, o ano de 1979 marcou a introdupalo de uma nova deman- 

da sobre os recursos agrfcolas. Isto 6, o programa energ^tico brasileiro es- 

tabeleceu que a agro-industria canavieira dever^ produzir, em 1985, 10,7 

bilboes de litros de cilcool para a parcial substituipao da gasolina utiliza- 

da por automdveis. Para isso, o Programa Nacional do Alcooi — PROAL- 

COOL, criado em 1975, foi reativado para, com o estfmulo de subsfdios, 

conseguir o r^pido aumento de nossa produpao de cana-de-apucar para 

fins energ6ticos. 

Nesse sentido, no segundo semestre de 1979 formulou-se o chama- 

do "projeto b^sico" da polftica energ^tica que, entre outras metas, apre- 

senta aqueia de 10,7 bilboes de litros de cilcool em 1985. Por outro la- 

do, o chamado "projeto complementar" a ser acionado na eventualida- 

de de um agravamento da crise energ&ica estipula a meta de 15 bilh&es 

de litros em 1985. Mais prbximo do final de 1979, durante a reuniao de 

avaliapao do PROALCOOL, empresarios interessados no programa pro- 

puseram a duplicapao da meta inicialmente estabelecida e, posteriormente, 

o prdprio Ministro da Industria e Comercio anunciou o novo objetivo de 

14 bilboes de litros de Alcooi em 1987. 

Para caracterizarmos a magnitude do programa do dicool, deve-se 

mencionar que, em termos aproximados, a produp§o de 3,5 bilboes de 

litros requer a utilizapSo de um milhSo de hectares de terras43. Pela si- 

tuapao descrita acima, a exigSncia mfnima do programa serci de 3,0 mi- 

(43) Assumindo um rendimento de 70 litros de dlcool por tonelada de cana 
e de 50 toneladas de cana por hectare, este Oltimo numero estando um pouco acima 
do rendimento m6dio observado no Brasil nos ultimos anos. 
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Ihoes de hectares adicionais com cana em 1985 ou 4,0 mllhoes de hecta- 

res em 1987. Tomando a primeira magnitude para uma estlmativa de custo 

pode-se concluir que o programa do ilcool implicarci uma produgao nao 

realizada de 500 mil toneladas de feijao, mais 1.500 mil toneladas de ar- 

roz e mais 1.500 mil toneladas de milho. Essas quantidades representam, 

respectiva e aproximadamente, 20%, 17% e 8% das produces totais re- 

centes desses produtos alimentares. 

Aparentemente, essas metas ambiciosas para a produpao de cilcool 
e para outros componentes do programa energetic© (exemplo, carvao), 

foram estabelecidas apos o aumento do prepo do petrdleo da OPEP em 

meados de 1979 e, posteriormente, com a perspectiva de um novo au- 

mento com a reuniao dos pafses membros em dezembro de 1979 na Ve- 

nezuela. De fato, relativamente poucas medidas na Area energ§tica foram 

tomadas no perfodo de 1974/78. O PROALCOOL, ainda que oficialmente 

criado em 1975, teve uma atuapao mais discretay se bem que nao despre- 

zCvel, at6 1979. O mesmo poderia ser dito com respeito as demais alter- 

nativas aos derivados do petrdleo. 

V£rias razoes parecem ter contribui'do para esse relative imobilis- 

mo durante 1974/78. A primeira e mais importante e que o prego nomi- 

nal m&jio do petroleo importado permaneceu praticamente constante 

entre Janeiro de 1974 e o im'cio de 1979. Considerando que, no mesmo 

pen'odo, o fndice de Pre^os para o Consumidor nos Estados Unidos apre- 

sentou uma elevapao de aproximadamente 50%, pode-se verificar que, 

em termos reais, o pre^o em dolares do petroleo impdftada^apresentou 

um acentuado declmio44 Em segundo lugar estci o desempenho de nos- 

sas exportapoes, quantidade e pre^os, durante 1974/78. Apesar de uma cer- 

ta irregularidade, o valor exportado esteve sempre em crescimento (Ta- 

bela VII). Adicionalmente, o poder de compra de nossas exportagoes foi, 

em 1978, 45% superior aquele de 1974 e, mesmo, 21% superior em rela- 

gao a 1973, ano anterior a crise do petroleo45. Finalmente, aos m'veis 

de pregos de petroleo predominando durante 1974/78, as alternativas 

tecnologicamente dispom'veis como substitutes estavam longe de serem 

economicamente viaveis. 

Assim, apenas apos o aumento ocorrido em meados de 1979, ele- 

vando o prego oficial da OPEP para US$ 18 por barril, apos v^rios paf- 

ses membros terem estabelecido pregos acima daquele estipulado pelo car 

(44) Veja Conjuntura Economica, diversos numeros, para os pre<pos de petro- 
leo e o Indlce de Pregos nos Estados Unidos. Em termos reais, o prego medio do pe- 
trdleo importado evoluiu do seguinte modo (base 1970): 1970, US$ 1,95 por barril; 
1973, US$ 3,17; 1974. US$ 9,77 e 1978, US$ 7.34. 

(45) Veja Indice 4, Conjuntura Economica. 
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tel e a deteriorapao da situapao polCtica no Oriente Medio, 6 que o Bra- 

sil iniciou mais seriamente o processo de tomada de medidas para o solu- 

cionamento da crise energ6tica. Com a perspectiva de urn prepo m^dio 

da ordem de US$ 25-30 em 1980 o Pai's deverci dispender entre US$ 

10-11 bilhdes de dbtares com a importapao de petroleo, cifra esta que po- 

der5 bem ultrapassar 50% do total de nossas exportapoes 46. Entretanto, 

mesmo a esse novo e mais alto nfvel de prego do petr6leor a alternativa 

cilcool de cana ainda nao se apresenta vicivel em urn simples dilculo econo- 

mico. Usando os prepos de US$ 350 por tonelada de apucar e US$ 30 

por barril de petr6leo, o Pafs poderia comprar 1,2 barris (190 litros de 

petr6ieo) com a receita da venda de 100 kg de apucar (1 ton. de cana) 

no mercado internacional. Ao optar pela produpao interna de cHcool o 

Pafs obteri apenas o equivalente a 0,36 barris por tonelada de cana-de- 

-apucar produzida, isto 6, 58 litros de cilcool 47. Em termos de valor, a pro- 

dupao interna de 10,7 bilboes de litrojde 4lcool significa uma receita nao 

realizada de US$ 5,25 bilboes com a exportapao de apucar para se con- 

seguir uma poupanpa de aproximadamente US$ 1,7 bilboes com a redu- 

pao do consumo de gasolina. 

Em que pese o governo federal nao ter, durante 1974/78, caminha- 

do na direpao de desenvolver fontes alternativas de energia, o consumo 

de gasolina, um dos principais subprodutos do petrdleo, foi razoavelmente 

controlado atrav^s do aumento de prepos reais. Assim, entre setembro 

de 1973 e dezembro de 1979, o prepo da gasolina aumentou 30 vezes en- 

quanto o Indice Geral de Prepos-Disponibilidade Interna elevou-se em 

sete vezes. Essa dr^stica alterapao de prepos relativos ocorreu principal- 

mente em 1974 e 1976, voltando a acentuar-se no segundo semestre de 

1979. Entre 1973 e 1977 tivemos uma acentuada queda no consumo de 

gasolina por vefculo (-41%) e, praticamente, uma estabilizapao do consu- 

mo total. Em 1978, por outro lado, o consumo de gasolina aumentou 

6,5% voltando a estabilizar-se em 1979, nao se incluindo nesses numeros 

o Cilcool adicionado a gasolina 48. 

Por odtro lado, esse mesmo perfodo 1974/79 mostrou uma subs- 

tancial alterapao do fracionamento do petroleo cru. A gasolina que, em 

1973. correspondia a mais de um terpo do barril de petroleo, passou a cor- 

(46) As primeiras estimativas mostram uma exporta<pao de US$ 18-20 bi- 
lboes em 1980. 

(47) Os fatores de conversao para toneladas equivalentes de petroleo sao: 
cilcool(m8) — 0,465; gasolina(m8) — 0,754; 6leo dieseKm8) — 0,835 e 6leo com- 
bustfveKt.) — 0,963. O poder energetrco do petroleo 6 10.800 kcal/kg. 

(48) Em 1979, de janeiro a novembro, o consumo de combustfvel, gasoli- 
na mais Slcool, aumentou 5,4%. 
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responder a mer>os de um quarto do barril no primeiro bimestre de 1979 49. 

A possibilidade de se reduzir adicionalmente, via elevagao de pregos e/ou 

racionamento, o consume de gasolina, aliada as modificagoes ainda pos- 

sfveis na estrutura de refino do petrbleo (menos gasolina e mais diesel e 

6leo combustfvel) trazem adiscussao aiguns pontos fracos e com impli- 

cagoes distributivas desfavor^veis de nosso programa energ6tico/ princi- 

palmente naquilo que diz respelto a participagSo da agricultura como su- 

pridora de ^Icool. 

Visando esclarecer aiguns desses pontos, resumimos na Tabela IX 

algumas informagoes sobre as despesas com transporte e a distribuigao da 

TABELA IX 

DESPESAS COM TRANSPORTE, PROPRIEDADE DE AUTOM6VEIS E NUMERO 
DE FAMIUAS POR CLASSES DE DESPESA, ESTADO DE SAO PAULO, 

1974/75 

0/2l 2/3,5 3,5/5 5/7 7/10 10/15 15/20 20/30 30- 

A. Classes de Despesa Global da Fam Ilia 

TRANSPORTE 1,8 2,5 3,2 4,3 5.4 7,3 8,4 6,6 4,1 
— Gastos Vefculo 0,1 0,1 0,5 1,8 3,2 5,6 6,8 5.3 3,5 
— Transp. Urbano 1,3 2.0 2,3 2,2 1,9 1,3 0,8 0.5 0,2 
— Viagens Longas 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0.8 0,7 0,4 

B. Classe de Despesas Monetdria Corrente da Fam i lia 

TRANSPORTE 3,0 4,6 6,5 8,8 11,1 12,4 12,8 11,1 9,4 

— Gastos Vefculo 0,3 1.3 3.1 5,6 8,2 9,9 10,3 10,2 8,0 
— Transp. Urbano 2,1 2,8 3,0 2,5 2,2 1,4 0,8 0,5 0,3 
— Viagens Longas 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7 1,1 1.6 0,1 1,1 

prop.automOvel 0,1 0.9 3,3 9.6 16,1 24,3 14.1 14,0 17,5 
(Classe Despesa Global) 

N9 FAM ft IAS 23,0 23,8 18,9 12,4 10,6 6.2 2,7 1,7 0.7 
(Classe Desp. 
Monet^ria) 
  ——  — 7  

Fonte: ENDEF — ETstudo Nacional da Despesa Familiar, FIBGE. 

(* ) Despesa Global inclul todas as despesas, monet^rias e nao monetarias, isto 6, 
despesas correntes, aumento do ativo e diminuigao do passivo. A Despesa Mone- 
t^iria Corrente corresponde aos gastos em dinheiro com consumo, impostos e 
contribuipoes trabalhistas. Gastos com Vefculo incluem taxas, combustfvel, oleo 
e manutengao. No item Transporte Urbano incluem-se as despesas com onibus, 
trem, t^xi, bonde etc. !As classes de despesa estao expresses em sal^rios-mmimos. 

(49) Veja Fonseca, M.G., "Enemia". Revista Senhor, Dezembro de 1979. 
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propriedade de automovel por classes de despesa. Em primeiro lugar, nota-se 

que as despesas com vefculo proprlo 50 aumentam em proporpao ao nf- 

vei de renda at6 a classe de 15/20 salcirios mfnimos, decrescendo rapida- 

mente a partir daf. Segundo, as despesas com transporte urbano, basica- 

mente o coletivo, crescem at6 a classe de 3,5/5,0 salaries e representam pro- 

ponpoes extremamente pequenas a mveis mais elevados de despesa. Na 

realidade, pode-se notar que as despesas com transporte urbano sao mais 

importantes que aquelas com vefculo proprio para as classes de despesas 

abaixo de 7/10 salcirios-mfnimos, no caso de despesa global, e abaixo de 

3,5/5,0 sai^rios no caso de despesas monet^rias correntes. Esses aspectos 

indicam que os beneficios advindos do programa do ^Icool ao propicia- 

rem um substttuto a gasolina e, portanto, favorecendo o transporte indivi- 

dual, estarao concentrados, principalmente, nas fami'lias de renda m^dia 

e alta, destacando-se aquelas compreendidas entre sete e trinta salaries 
mfnimos. 

Adicionalmente, a Tabela IX revela que a razao para esse tipo de dis- 

tribuipao de beneffcios resulta do fato de a propriedade de autombveis 

estar largamente concentrada entre aqueles nTveis de renda. Aproximada- 

mente, a amostra do ENDEF indica que um quinto das fami'lias tern renda 

superior a sete salaries mfnimos e, portanto, 80% das fami'lias estao abai- 

xo desse nfvel de renda. Assim, as classes de menores rendas, que corres- 

pondem a maior parte de nossa populagao, pouco terao a ganhar com o 

programa do cilcool, em comparapao as classes de renda mais elevada, 

principalmente a classe media. 

Isso, entretanto, 6 apenas parte do efeito negativo que o programa 

do cilcool pode trazer. Uma outra consequencia adversa em termos dis- 

tributives podera ocorrer, caso a produpao de alimentos b^sicos seja pre- 

judicada pelo programa. Isto decorre, como pode ser verificado na Ta- 

bela X, da elevada concentrapao das despesas das fami'lias de menores 

rendas no item alimenta^ao. Em contraste as proporpoes de dispendio 

com vefculo proprio e em transporte coletivo, revistas acima, para o item 

alimenta^ao temos o seguinte padrao, v^lido para Sao Paulo, Rio de Ja- 

neiro, Sul e Nordeste (Tabela X); as familias com menos de dois salaries 

mfnimos de renda total dispendem 49% ou mais (63% no Nordeste) com 

alimentapao, enquanto a medida que vai crescendo o nfvel de renda, a pro- 

porgao gasta em alimentapao vai diminuindo rapidamente, alcanpando 

12% ou menos para rendas acima de vinte salaries. 

Esses dados estao mostrando que, na eventualidade de a produpao 

de alimentos ser negativamente afetada pela expansao das produgdes de 

exportaveis e de cilcool, as classes de menores rendas serao mais fortemente 

(50) Veja rodape da Tabela IX 
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atingidas atraves da elevapao do prego relative de alimentos em relapao 

aos demais bens. Essa ocorrencia viria apos um perfodo bastante desfa- 

vorcivel quanto ^ produgao e prepos de alimentos, como o foi a decada 

dos 70 51 

TABELA X 

DESPESA COM ALiMENTAQAO COMO UMA PROPORgAO DA DESPESA 
TOTAL, CLASSES DE DESPESA E REGlOES, 1974/75 

0/2 2/3.5 3,5/5 5/7 7/10 10/15 15/20 20/30 30- 

Sao Paulo 50,9 45,3 38,4 32,4 26,2 20,4 15,1 12,0 6,1 

Rio de Janeiro 49,0 43,3 38,7 34,8 28,9 23,3 14,1 6,5 

Nordeste 63,0 54,0 44,0 37,5 16,9 

Sul 58,5 50,6 42,5 35,2 28,8 20,8 13,8 5.6 

Fonte; ENDEF — Estudo Nacional da Despesa Familiar, FIBGE. Em alguns casos, 
as porcentagens sao aproximagoes para classes contiguasf As classes de des- 
pesa sao definidas por numero de salaries mCnimos. 

Para verificarmos a possibilidade dessa ocorrencia, torna-se neces- 

s^rio examinar as demandas sobre a expansao de irea cultivada no Brasil. 

Antes, lembramos os tres objetivos governamentais na cirea agncola: mais 

alimentos, mais exportapoes e mais cilcool de cana-de-apucar. Contudo, 

a dificuldade de compatibilidade dessas tres metas 6 evidenciada pelas 

alterapoes em enfase da poh'tica economica atual. Assim, entre marpo 

e junho de 1979, o destaque maior foi para o objetivo de maiores safras 

agrfcolas para se "encher a panela do povo" e combater a inflapao. Entre 

julho e novembro, a enfase foi deslocada para solupoes a crise energetica. 

Finalmente, o mes de dezembro de 1979 ficara notado pela introdupao 

de mais um pacote de medidas economicas, destacando-se, entre elas, a 

desvalorizapao do cruzeiro em 30%. Apesar da possibilidade de que essas 

mudanpas em enfase sejam, tamb^m, um reflexo de alterapoes em deter- 

minadas variciveis (exemplo, prepo do petroleo importado), elas certa- 

mente indicam contradipoes e dificuldades na administrapao do atual mo- 

delo economico. 

(51) Veja as Tabelas I e Vl, assim como o Grafico I 
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De qualquer modo, 6 grande a expectativa governamental de a agri- 

cultura responder, na primeira metade da d&ada dos 80, com maiores 

produces de alimentos, exportciveis e ^Icooi. A possibilidade de confu- 

te^ entre esses objetivos tem merecido multo pouca atengao por parte do 

setor publico. Alguns poucos mostrado preocupagSo com a penetra- 

(?ao do PROALCOOL em regioes ja ocupadas com outras culturas e a 

provdvel substituigSo das alimentares. Por outro lado, outros tern argu- 

mentado que a disponibilidade de uma substancial fronteira agrfcoia se- 

ria capaz de evitar esse confiito e, nessas condigSes, o PaCs deveria ter 

uma meta at6 mais ambiciosa para aquele Programa. 

Entretanto, apesar de o processo de incorpora^ao de novas ^reas 

sempre ter representado a maior parte dos incrementos verificados na 

produpao agrfcoia brasiletra 52f deve-se reenfatizar que pode perfeltamen- 

te existir urn efeito-substltuigao entre culturas, mesmo quando se consl- 

dera a expansao da agricultura na dire(p§o de ^reas novas. Isto porque 

todas as culturas do conjunto agrfcoia devem, em prinefpio, se expan- 

dir, em fungao do crescimento populacional e de outras varteveis deter- 

mlnantes do consume, ainda que as evolupoes tecnolbgicas e do mercado 

internacional possam alterar o padrao dessa expansao. 

Esse raciocfnio n§o implica que a composigao da produgao agrf- 

coia nao deva sofrer alteragoes ao longo do tempo. Ao contr^rio, elas 

deverao existir mesmo em se tratando de uma economia fechada ao mer- 

cado internacional, gragas ds diferentes elasticidades-renda 53 e a desen- 

volvimentos tecnolbgicos diferenciados entre produtos. A introdugao do 

comercio internacional apenas confirma essa possibilidade. Por exemplo, 

ao analisarmos a evolugao da produgao agrfcoia brasileira no perfodo 

1967/76 com os dados das Tabelas I e II, ficou clara a alteragao ocorren- 

do na produgao agrfcoia brasileira, na diregao de mais exportciveis e re- 

lativamente menos produtos alimentares de mercado mtemo. 

Com respeito ao quadrol atual da polftica economica brasileira, con- 

sideremos a situagao especffica do setor agrfcoia ate o ano de 1985, atra- 

v6s de alguns critdrios que se baseiam nos objetivos governamentais, re- 

vistos mais acima. Em primeiro lugar, vejamos as necessidades de ^reas 

novas para a produgao de seis alimentos Wsicos: arroz, feijao, mandio- 

(52) Veja por exemplo, Homem de Melo, F.B. e J.H. Accarini, A Polftica 
Econ6mica e o Setor Agrfcoia no Brasil do Pds-Guerra. Colegao Relat6rios de Pes- 
quisa n9 3, IPE-USP, 1979; Mendonga de Barros, J.R. et al. "A Evolugao Recente 
da Agrictfltura Brasileira", In: Mendonga de Barros, J.R. e D.H. Graham, Estudos 
Sobre a ModernizapSo da Agricultura Brasileira. S6rie IPE Monografias nP 9, IPE- 
USP. 1977. 

(53) Veja Kirsten, J.T., "Elasticidade-Renda da Demanda de Produtos Agrl- 
coias; Um Ensaio Economdtrico". Trabalho para Discusslo, IPE-USP, Abril de 1977. 
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ca, milho, batata e cebola. Esses sao produtos bastante importantes do 

ponto de vista nutricional e or?amentdrio para as fami'lias de menores 

rendas. Quanto ao aspecto or^ament^rio, a Tabela XI mostra a distribui- 

9ao percentual das despesas familtares com produtos alimentares em Sao 

Paulo54, notando-se que as famflias inclufdas nas duas primeiras classes 

de despesa dispendem 10-15% de sUa renda apenas com arroz, feijao e 

tub^rculos. O mllhof por outro lado, 6 mais consumido na forma indire- 

ta, Isto 6, carries, ovos e leite. 

TABELA XI 

DISTRIBUIQAO PERCENTUAL DAS DESPESAS (MONETARIAS E NAO 
monetArias) familiarescom produtos alimentares, 

ESTADO DE SAO PAULO, 1974/75 CLASSES DE DESPESA CORRENTE 

DESPESA 0/2 2/3,5 3,5/5 5/7 7/10 10/15 15/20 20/30 30- 

alimentaqAo 50,9 45.3 3&4 32,4 26,4 20,4 15,1 12,0 6.1 

— Arroz 8,5 6.5 4.2 2,8 1,7 0.9 0,6 0,3 0,1 
— Prod. Trigo 3,3 3,4 3.1 2,5 1,8 1.2 0,8 0,5 0,2 
— Tub6rculos 1,3 1,1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 
— Agucares 2,1 1,6 1,1 0.8 0,6 0.4 0,4 0,2 0,1 
— Feijao 4,7 3,3 2.0 1,3 0.8 0.4 0.2 0,2 0,1 
— Legumes e Ver- 

duras 2,9 2,7 2,2 2,0 1.6 1,1 1,0 0.6 0,3 
— Carnes 7,5 9,0 9,0 7.8 6,2 4,6 3,7 2,4 1,1 
— Ovos, Leite 3,1 3,5 3.1 2,9 2.2 1,7 1,5 1,0 .0,6 
— Oleos 2,2 1,8 1,4 1,2 0.9 0.6 0.5 0,3 0,1 
— Frutas 0,1 0,9 1,1 1,0 0.9 0,8 0,7 0,5 0,3 
— Outros 15,2 11,5 10,4 9.5 9,0 8,4 5,4 5,9 3,1 

Fonte: FIBGE—ENDEF. As classes de despesa estSo expresses em sal^rios mfnimos. 
O item Outros inclui tamb§m a alimentapao fora do domicflio, que fica mais 
importante para as classes de despesa mais elevadas. 

Adicionalmente, esses sets produtos sao normaimente classificados 

como de mercado interne, em contraposigao ao grupo de culturas de ex- 

portagao. Essa distingao, como j^i mencionado, baseia-se na exposipao ou 

nao-exposipao, de forma direta e imediata, as varteveis de comercio inter- 

(54) Sao Paulo 6 mostrado apenas como exemplo. As informa<?6es para ou- 
tros estados e regides estcio nas publicacdes do ENDEF-FIBGE 
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nacional, tipo pregos e taxa de cambio 55. Em condi^des de mercado aber- 

to cis transapoes internacionais, exportapoes ou importapSes, os prepos 

recebidos pelos agricultores seguem de perto as modificagoes ocorridas 

nos pregos internacionais e na taxa de c§mbio56. For outro lado, para 

aqueles produtos em que essas transagoes nao se fazem livremente (exemplo, 

tarifa de importagao), podendo, no extreme, haver uma proibigao, ape- 

nas as varteveis internas podem-se tornar relevantes para a determinagao 

de pregos. Entretanto, ao longo do tempo, as varteveis internacionais afe- 

tariam os pregos dos produtos dom6sticos, atrav£s dos efeitos-substitui- 

gao na produgao e consume. Assim, para os produtos tipicamente de mer- 

cado interno, isto 6, funcionando como em uma economia fechada, os 

pregos de importagao nao se constituem no limite superior aos pregos 

inter nos. 

Em segundo lugar, portanto, devemos considerar os produtos de 

exportagao e suas exig§ncias de cireas novas at6 1985. As culturas incluf- 

das nesse grupo sao: soja, amendoim, laranja, algodao, fumo, mamona 

e cana-de-agucar 57. Finalmente, o objetivo governamental de encaminhar 

a solugao do problema energ6tico indica que devemos levar em conta, 

tamb6m, as necessidades de incorporagao de novas ^reas para a produgao 

de «ilcool de cana-de-agucar. Em que pese a possibilidade de outras cul- 

turas, como sorgo e mandioca, serem inclui'das no programa do ^Icooi, 

as indicagoes atualmente existentes sao de que, pelo menos at6 1985, a 

cana-de-agucar representar^ a quase totalidade do componente agncola do 

programa. 

Em resumo, as culturas inclui'das no exerci'cio que se segue ficam 

divididas nos seguintes subgrupos: 

(55) Para detalhes, veja Homem de Melo, F.B., Agricultura Brasileira: Incer- 
teza e DisponibiUdade de Tecnologia. Tese de Livre-Docencia. FEA-USP, Sao Pau- 
lo, 1978. 

(56) Consideramos o Brasil como suficientemente pequeno nas transagoes 
internacionais, de modo a n^o afetar o nfvel de pregos predominantes no mercado. 

(57) O caf6 foi exclufdo por se tratar de um produto em que o Brasil e mais 
importante no mercado. Adicionalmente, a area cultivada com esse produto tern 
sofrido poucas alteragoes nos ultimos dez anos. Assim, assumimos que o setor cafe 
nao pressionar^ o resto do conjunto agrfcola em termos de expansao de ^rea. Por 
outro lado, caso ocorram significativos ganhos de produtividade, o setor caf6 pode- 
ria liberar terras para outras culturas. Se, eventualmente, a parcela do Brasil no mer- 
cado internacional de soja crescer a curto e m6dio prazos, a influencia brasileira no 
prego internacional passaria a ser mais significativa. Isso colocaria esse produto na 
mesma categoria do cafe, no sentido de que nosso Termo de Troca seria afetado e, 
portanto, tendo um efeito na propria expansao interna dessa cultura 
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a) Cu/turas de Mercado Interno: arroz, feijao, milho, mandioca, 

batata e cebola. 

b) Cu/turas de Exportagao: soja, amendoim, laranja, algodSfo, ca 

na-de-a^ucar 58
f fumo e mamona. 

c) Cu/turas Energdticas: cana-de-agucar. 

Para avatiarmos a possibilidade de um conflito quanto ^ realizapfo 

dos tr§s objetivos da poiftica econdmica, resta-nos tentar quantificar as 

exigencias de ^rea cultivada com alimentos, exportagdes e ^tcool em 1985. 

Nesse particular, a definipSo do programa do ^Icool em 1979, com o ob- 

jetivo de se produzir 10,7 biihbes de litres em 1985, permite, mais facil- 

mente, a quantificapao da ^rea necessiria. Assim, utilizando, como o fize- 

mos acima, o rendimento de 70 litres de ilcool "por tonelada de cana e de 

50 toneladas de cana por hectare cultivado, chega-se a uma exigencia de 

um milh§o de hectares para cada 3,5 bilh5es de litres 59. Assim, tomando 

1977 como base de comparagSo, a cirea total necess^ria com o "projeto 

Wsico" do programa energetic© 6 i de aproximadamente 3,0 mi/hdes de hec- 

tares. 

Esse resultado ignora a possibilidade de uma melhoria tecnologica 

mais substancial na cultura de cana-de-apucar. Em que pese os esforpos de- 

senvolvidos pelo Institute do Agucar e Alcool, atrav6s do PLANALSUCAR, 

& provcivel que o interval© de tempo seja excessivamente curto para um 

acontecimento dessa natureza, pelo menos em termos mais substanciais. 

Tamb6m, ele deixa de lado as pretens5es de se aumentar a meta de produ- 

pao de cHcool ainda em 1985, assim como ignora o objetivo de 14 biihbes 

de litres em 1987. fixado pelo Ministro da Industria e Com^rcio. 

Por outro lado, para os produtos de exportagao e aqueles de mer- 

cado interno, nao existe um objetivo quantitativo definido, em termos 

de produgao e ^rea cultivada. Assim, as considerapoes seguintes estao su- 

jeitas a uma maior incerteza, em que pese o fato de nos basearmos nas 

tendencias da poiftica economica. 

Em primeiro lugar, vejamos a situagao dos produtos de exportagao 

acima listados. Para esses produtos, o procedimento de se estabelecer 

taxas indicativas de crescimento da produpao nao 6 inteiramente justi- 

(58) Essa cultura fica tamb6m inclufda entre as de exportagao para se consi- 
derar a produgao de agucar para ser vendida no mercado Internaclonal. 

(59) O rendimento m6dio 6 um pouco maior em Sao Paulo e Parana do que 
no Nordeste. No perfodo 1968/77, a melhoria do rendimento m6dio de cana foi um 
pouco superior a 10% ou a 1% ao ano. 
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ficelvel. Isto porque, com o pressuposto de o Brasil ser um pai's "peque- 

no" no mercado internacional, a expansao das exportapoes se faria sem 

a contrapartida de queda de prepos. Entretanto, havendo um objetivo de 

se aumentar as exportapoes, como definido em nossa poh'tica economi- 

ca, podemos analisar a questao diretamente do ponto de vista de expan 

s§o da ^rea cultivada com esses produtos. Um primeiro crit^rio seria as- 

sumir que o conjunto de culturas desse grupo continuaria a aumentar a 

cirea a mesma taxa verificada em um perfodo imediatamente anterior ao 

aqui considerado. Assim, assumindo a repetipao da taxa m6dia de 7,3% 

de crescimento da 4rea de export^veis verificada no perfodo 1968/77, 

durante 1978/85, terfamos em 1985, uma necessidade adicional de 12.156 

mi! hectares (Hipdtese A). 

Com base nas considerapoes feitas acima sobre o pen'odo 1968/77 

parece claro que ele foi favor^vel a agriculture de exportapao, sendo as 

principais razoes a adopao da polftica de minidesvalorizapdes, a partir de 

1968, e os prepos internacionais em alta, principalmente at§ 1975. Atual- 

mente, o quadro e um pouco diferente. No lado interne temos, com a 

maxidesvalorizapao do cruzeiro, de dezembro de 1979, uma m'tida alte- 

rapao da polftica economica que, a m&Jio prazo, beneficiara a agricul- 

ture de exportapao via mudanpa de prepos relatives. No lado externo, 

as perspectivas de crescimento economico nos pai'ses mais adiantados nao 

sao muito promissoras, o que poderci limitar a expansao de alguns mer- 

cados de produtos agncolas. Tamb^m, nao 6 inteiramente claro o efeito 

nos prepos internacionais do boicote americano as exportapoes para a 

Russia. 

Entretanto, o objetivo governamental de se exportar US$ 40 bilhoes 

em 1985 indica que a agriculture de exportapao dever^ continuar receben- 

do esti'mulos atrav6s da poh'tica economica. Assim, nao nos parece irrea 

lista um cen^rio em que os produtos desse subgrupo crespam a taxas maio 

res que cis do passado recente. Assim, adotando uma taxa de crescimento 

da ^irea cultivada com export^veis de 10% ao ano {Hipdtese B) entre 1978 

e 1985, chegamos a uma exigencia adicional de 16.709 mi/ hectares em 

1985. 

For ultimo, temos que levar em conta as necessidades de cirea para 

as culturas alimentares de mercado interne, isto 6, arroz, feijao, milho, 

mandioca, batata e cebola. Para tanto, partimos de taxas de crescimento 

da produpao compati'veis com o objetivo governamental de se "encher 

a panela do povo" assim como das taxas de crescimento dos rendimentos 

por unidade de ^rea observadas no pen'odo 1967/76 (Tabela II). Com 

respeito ao crescimento da produpao, estabelecemos as seguintes taxas 

aproximadas de aumento a prevalecer ate 1985: arroz = 5,0%, feijao = 4,0%, 

mandioca = 5,0%, milho = 6,0%, batata = 5,0% e cebola = 5,0%. Assumindo 

que, ate 1985, esses produtos nao experimentarao melhorias tecnologicas, 

alem da situacao prevalecendo em termos de rendimentos no pen'odo 
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1967/76 e retratadas na Tabela II, chegamos as seguintes taxas aproxima- 

das de expansao da cirea cultivada com esses alimentos: arroz = 5,0%, fei- 

jao = 7,5%, mandioca = 7,5%, milho = 4,5%, batata = 1,5% e cebola = 

1,5%. 

At6 certo ponto, pressupor a repetigao da tendencia dos rendimen- 

tos por unidade de ^rea observada durante 1967/76, para o perfodo 1978/ 

/85, 6 um procedimento pessimista, principalmente para o feijao e mandio- 

ca, produtos que apresentavam uma tend§ncia de acentuada queda. En- 

tretanto, como esses dols produtos sao bem menos importantes que mi- 

lho e arroz, em termos de 4rea cultivada, os resultados seriam significa- 

tivamente afetados apenas com uma substancial alterapao na tendencia 

dos rendimentos. Tamb6m, as recentes elevagoes nos pre^os internacionais 

de fertilizantes e a prdpria maxidesvalorizapao do cruzeiro sao fatores in- 

dicando maiores dificuldades em se conseguir meihorias na produtivida- 

de da terra no futuro prdximo. De qualquer modo, decidimos trabalhar 

com essas estimativas mais elevadas de crescimento da cirea por produto 

e, portanto, com uma certa margem de seguranpa, em vista da constatapao 

anterior de que o problema de disponibilidade e prepos de alimentos na 

d§cada dos 70 era bastante s6rio. Assim, com esse procedimento, produ- 

to a produto, chegamos a uma exigencia adicionai de 12.664 mi! hecta- 

res no subsetor agricultura de mercado interne. 

No total, considerando as exigencias de cireas para os tres tipos de 

produtos que a agricultura deverd produzir, temos uma expansao neces- 

saria da cirea cultivada de 27.820 mil hectares com a Hipbtese A dos ex- 

portciveis, e de 32.373 mil hectares com a Hipotese B. Essas magnitudes, 

portanto, indicam a expansao total da cirea cultivada, necessciria para o aten- 

dimento dos objetivos governamentais at6 1985. Para se chegar a uma 

conclusao sobre a viabitidade de um incremento dessa magnitude na cirea 

agn'cola, torna-se necesscirio projetar a ^rea agrfcola total para o ano de 

1985. Por exemplo, se o conjunto de culturas aqui consideradas continuas- 

se a se expandir a mesma taxa do perfodo 1968/77 (3, 7% ao ano), em 

1985 o Pafs incorporaria ao cultivo, um total de 15.241 mil hectares. 

Esse numero 6 preocupante pois 6 praticamente a metade das exigen- 

cias totais calculadas acima. Adicionalmente, a taxa m^dia de 3,7% ao ano 

verificada para o conjunto de culturas estci mais ou menos em linha com 

as taxas verificadas em outros perfodos para o Brasil como um todo. Por 

exemplo, a d6cada com maior taxa de crescimento da ^rea cultivada foi 

a dos 50 com 4,2% 60. Por outro lado, levando em conta que a expansao 

do setor agrfcola. em fungao dos tr§s objetivos mencionados. e priorit^- 

60) Veja Mendonga de Barros, J.R. et al. (1977. op cit.) 
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ria para o atual governo, parece razo^vel esperarmos a introdupSo de ou- 

tros estfmulos para uma ripida ocupagao das fronteiras agrfcolas. 

Desse modo, vamos assumir uma taxa m6dia de 5,0% para o cres- 

cimento da 5rea total. Vale dizer que essa taxa de crescimento nunca se 

verificou na agricultura brasileira, sendo, portanto, uma hipdtese mais 

otimista61. Utilizando essa taxa mais elevada para a expansao da ^rea, 

chegamos a uma tncorporapao de 18.278 mil hectares ao processo de pro- 

dupao em 1985. Em que pese o aumento em relapifo d estlmativa inicial, 

essa segunda magnitude ainda flea extremamente dlstante das exig§ncias 

anteriormente calculadas. Urn resume dessas estimativas pode ser apre- 

sentadp do seguinte modo: 

1. Exigincias de Expansao da Area: 

a. Produpao de Alcool 3.000.000 ha 

b. Produpao de Export^veis 
- Hipdtese A 12.156.000 ha 

- Hipdtese B 16.709.000 ha 
c. Produpao de Alimentos 12.664.000 ha 

d. TOTAL NECESSAR10 

- Hipdtese A 27.820.000 ha 

- Hipdtese B 32.373.000 ha 

2. Previsao de Expansao da Area : 

a. Taxa de Crescimento de 3,7% 15.241.000 ha 

b. Taxa de Crescimento de 5,0% 18.278.000 ha 

3. Diferenga entre Previsao e Exigencias 

a. Hipdtese A e Taxa de 3,7% 12.579.000 ha 

b. Hipdtese A e Taxa de 5,0% - 9.542.000 ha 

c. Hipdtese B e Taxa de 3,7% 17.132.000 ha 

d. Hipdtese B e Taxa de 5,0% 14.095.000 ha 

Esses resultados sao bastante preocupantes, principalmente pela mag- 

nitude elevada em qualquer das quatro alternativas consideradas. Com a 

hipdtese menos negativa, teremos urn deficit de quase 10 milhoes de hec- 

tares entre exigencias e previsao de expansao da 4rea total. com a hi- 

pdtese mais negativa, o deficit 6 da ordem de 17 milhoes de hectares. 

£ interessante observar que a taxa de crescimento da 3rea total necessci- 
ria para viabilizar as exigencias (linha l.d) 6 da ordem de 7,0 — 8,0% ao ano 

at^ 1985. Esta ultima magnitude espelha bem o conflito entre objetivos 

(61) Mesmo em termos regionais, em apenas duas circunstanclas tivemos 
taxas de crescimento acima de 5,0%: no Nordeste nos anos 40 e no Centro-Sul nos 
anos 50. 
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a ocorrer no futuro proximo, pois ela 6 praticamente o dobro da taxa 

normal de crescimento da area cultivada total no Brasil, como verifica- 

do desde os anos 40. 

Tendo verificado que as demandas que a poh'tica economica bra- 

si leira estci colocando sobre a agricultura sao superiores, em termos de 

expansao da <irea cultivada, a capacidade prevista de resposta do setor, 

cabe analisar, ainda que brevemente, de que forma se darci o ajustamen- 

to para os diferentes produtos. Em primeiro lugar, vamos assumir que 

nenhuma alteragao mais significativa ocorra no quadro tecnologico entre 

os grupos de culturas. Desse modo, nao 6 por esse caminho que os ali- 

mentos de mercado interno reverteriam a desfavor^vel tendencia obser- 

vada durante 1968/77. Nesse contexto, sobressaem-se os incentivos as 

exportapoes agrfcolas e S produpao de cana-de-apucar e alcool. No primeiro 

caso temos, principalmente, a maxidesvalorizagao do cruzeiro em dezem- 

bro de 1979 combinada com um impost© de exporta<?ao declinante. No 

segundo caso, temos os incentivos do PROALCOOL, principalmente atra- 

v6s dos financiamentos subsidiados e ao prepo remunerative do alcool. 

Em contraposipao a essas forgas favorecendo a expansao relativa 

dos exportciveis e da cana-de-apucar, alguns argumentam que as mudangas 

introduzidas, em 1979, na poh'tica de pregos mfnimos e de credit© rural, 

beneficiariam os produtos alimentares de mercado interno. De fato, com 

os pregos mfnimos guardando uma relagao mais proxima aos pregos de 

mercado e o cr£dito de custeio financiando todas as despesas envolvidas 

no processo de produgao, atraves do chamado Valor Basico de Custeio62, 

houve uma certa melhoria nas condigoes de realizagao dessa produgao. 

Entretanto, em nenhuma dessas medidas nota-se a intengao de se benefi- 

ciar relativamente mais as culturas alimentares e, portanto, elas nao de- 

vem introduzir alteragoes mais profundas na composigao da produgao. 

Como resultado da operagao dessas variaveis economicas, a nossa con- 

ciusao 6 que a expansao dos exportciveis e da cana-de-agucar para iicool 

se far^ ci conta de 4reas que, dado o objetivo de se "encher a panela do 

povo" deveriam ir sendo incorporadas a produgao de alimentos. Na even- 

tualidade desta previsao estar correta, o Brasil devera enfrentar os anos 

80 praticamente em repetigao ao quadro que se desenvolveu durante os 

anos 70. Isto 6, uma progressiva diminuigao relativa da nossa produgao 

de afcmentos e a continuagao da mudanga que vinha-se verificando na com- 

posigao da produg§o agrfcola brasileira, agora na diregao de exportaveis 

e, tambem, da cana-de-agucar. Assim, tamb^m deve repetir-se o impact© 

dessa situagao nos pregos de alimentos, que deverao continuar experi- 

mentando expressivas altas em relagao a outros bens. 

(62) E possfvel que o m6rito da maior liberalidade com os financiamentos 
de custeio tenha sido a sua Introdugao apos dois anos de safras ruins por razoes cli- 
m^ticas e, portanto, tendo um favoravel efeito liquidez. 
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Ainda com rela^ao ao ajustamento que ocorreria entre os tres gru- 

pos de produtos, cabe analisar o caso em que a pressuposipao de nao al- 

teragao do quadro tecnoldgico entre culturas 6 relaxada. Com isso nao 

desejamos deixar implfcito que a solugao do conflito detectado, at6 1985, 

esti no processo de mudanpa tecnoldgica. Entretanto, queremos enfati- 

zar que, em vista dos tres objetivos de polCtlca continuarem relevantes 

posteriormente a 1985, os efeitos positives do progress© tecnoldgico 

nao devem ser desprezados como uma solupao a mais longo prazo. 

Assim, quando pensamos na possibilidade de mudanpa tecnoldgica 

como solucionadora desse conflito, chegamos a conclusao que, para que 

isso ocorra ao longo do tempo, d necessdrio que a melhoria tecnoldgica 

ocorra, principalmente, no setor de alimentos de mercado interne e, se- 

cundariamente, na produpao de cana-de-apucar. Essa melhoria tecnoldgi- 
ca nao deve ocorrer no setor agrfcola de exportapao, sob pena de um agu- 

pamento do conflito com os alimentares. No caso de uma melhoria de 

produtividade ocorrendo l como resultado de investimentos publicos em 

pesquisa agronomica63. para os produtos de exportapao, praticamente 

todos os ganhos seriam apropriados pelos prdprios produtores e quase 

nada pelos consumidores 64. Isso tenderia a dar um novo impulso a agri- 

cultura de exportapao, principalmente se as melhorias tecnoldgicas no se- 

tor de alimentos fossem menos significativas, traduzindo-se em maiores 

expansoes da cirea cultivada com export^veis. 

Assim, o contrcirio deveria ocorrer para que o conflito entre gru- 

pos de produtos deixe de ocorrer, pelo menos na intensidade indicada pe- 

los resu I tados de projepao de cirea cultivada. Isto 6, a melhoria de produ- 

tividade via novas tecnologias deveria ser mais concentrada nos setores de 

alimentos e de cana-de-apucar. Em ambos os casos, o aumento significa- 

tive dos rendimentos por unidade de ^rea permitiria alcanpar-se as metas 

acima explicitadas para o crescimento da produpao de alimentos e de ca- 

na-de-apucar, com menores exigencias de terras. Adicionalmente, a ele- 

vapao da produtividade dos fatores envolvidos na produpao de alimentos 

colocaria esse grupo de produtos em melhores condipoes de competipao 

com os exportciveis e a cana-de-apucar pelo uso de recursos agncolas e, 

em consequencia, permitiria um aumento relative da produpao. Desse 

modo, terfamos menores possibilidades de ocorr§ncia do conflito entre 

(63) Basicamente, estamos nos referindo a investimentos publicos em pes- 
quisa que melhorem a produtividade da terra, ja que o resultado por nos obtido in- 
dica uma escassez de cireas no sentido de incorporapao num dado perlodo de tempo. 

(64) Isto §, continuaremos assumindo o Brasil como um pafs "pequeno" 
nas transapoes internacionais e, portanto, enfrentando uma demanda externa bas- 
tante elastica. 
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objetivos e maiores possibilidades de um comportamento mais favor^vel 

dos pre^os de alimentos de mercado interno. Entretanto, o problema 

que permanece 6 o do tempo requerido para que as instituigoes de pes- 

quisa agronomica consigam gerar novas variedades e t6cnicas incrementa- 

doras dos rendimentos por unidade de cirea# princlpalmente dos produtos 

alimentares, assim como os agricultores as adotem. 

Um aspecto final a ser salientado e a relativa pouca importancia 

do increment© de cirea cultivada com cana-de-apucar para fins energ^ti- 

cos. A esse respeito, dois coment^rios estao em ordem. Primelro, apesar 

dos 3.000 mil hectares necessaries a produpao de cana-de-apucar para 

Slcool representarem aproximadamente 10% do total de cireas novas at6 

1985, essa exigfincia esti sendo introduzida em um momento particular- 

mente diffcil da produpao de alimentos no Brasil, conforme anteriormente 

mostrado. Segundo, a meta de 10,7 bilhoes de litres de cilcool em 1985 

representa, ao que tudo indica, apenas o ponto de partida para uma even- 

tual substituipao completa do consume de gasolina. Nessas circunstan- 

cias, as exigencias de 4reas novas seriam substancialmente maiores que 

aquela demanda inicial e, portanto, exercendo uma contfnua pressao so- 

bre a produpao de alimentos. Nesse caso, tambem, torna-se importante o 

trabalho de desenvolvimento de novas variedades e t^cnicas realizado 

atraves do PLANALSUCAR, pois melhorias do rendimento por unida- 

de de ^rea cultivada com cana-de-agucar significam uma menor necessida- 

de de cirea para uma dada meta de produgao de alcool. Entretanto, apesar 

dessa possibilidade, reafirmamos, ao finalizar este trabalho, a provcivel 

desigualdade na distribuigao dos beneffcios do programa do cilcool face 

cl distribuigao altamente desigual da propriedade de automoveis no Brasil: 

em 1974/75, 22% das famflias detinham a propriedade de 86% dos au- 

tomoveis. 

6. CONSIDERAQOES FINAIS 

Este trabalho teve como principal objetivo o exame da situagao en- 

frentada pelo setor agncola nos dias de hoje, face ^s demandas impostas 

pela poh'tica economica no sentido de se produzir mais alimentos, expor- 

taveis, e substitutes a gasolina. O ponto crftico foi a analise do provavel 

conflito entre esses objetivos e, na sua presenpa, a forma de ajustamen- 

to contemplada. Para obtermos o conhecimento necessario a realizagao 

desse tipo de trabalho exploratorio, alguns passos iniciais tornaram-se 

essenciais. 

Em primeiro lugar, foi necessario examinar os principals aspectos 

da polTtica agrfcola brasileira no p6s-guerra, naquilo que acreditamos co- 

mo forgas economicas atuando ao longo do tempo e, mesmo, nos dias 

de hoje. A esse respeito, pudemos constatar uma grande enfase em instru- 

mentos envolvendo subsi'dios de um lado e, de outro, a existencia de pro- 
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gresso tecnol6gico de uma natureza bastante heterogenea entre as diver- 

sas culturas. Isto 6, as culturas de caf6, algodao, cana-de-apucar, soja, tri- 

go, batata e laranja foram contempiadas com novos conhecimentos e tec- 

nicas em intensidade muito maior que as culturas alimentares como arroz, 

feijao, mandioca e milho. 

Em segundo lugar, examinamos o comportamento da produgao agrf- 

cola ao longo do tempo e o modo como a polftica agrfcola foi exercendo 

sua infiuencia. Nesse sentido, o perfodo de mais adequado desempenho 

foi durante a ddcada dos 60 quando, inclusive, tivemos uma substancial 

iiberag^fo de recursos do setor caf6. Adicionalmente, esses anos tiveram 

a importante caracterfstica de nao mostrarem eleva<?5es de pre^os inter- 

nacionais de produtos agrfcoias, situapao que tenderia a afetar a produ- 

pao de alimentos para o mercado interne. Aquela d6cada, entretanto, 

mostrava o im'cio da expansao da cultura da soja, gragas ao surgimento 

efetivo de novas tecnologias de produgao. Essa expansao, por outro tado, 

foi consideravelmente ampliada a partir dos anos 60 com o aumento ob- 

servado no prego internacional desse produto. Isso, entretanto, trouxe o 

efeito negative de substituigao de culturas alimentares, fato contribuindo 

para o p^ssimo desempenho da produgao brasileira de alimentos durante 

os anos 70. 

Em terceiro lugar, examinamos o comportamento dos pregos de 

alimentos e seu efeito distributive. Nos anos 70 esse comportamento foi 

bastante desfavor^vel pois enquanto eles aumentaram 19 vezes, os pregos 

dos demais bens compondo o fndice do custo de vida tiveram um aumen- 

to de aproximadamente 13 vezes. Para essa ocorrencia os passos anteriores 

indicaram como fatores causais o carter heterogeneo da mudanga tecno- 

logica, pregos internacionais em alta para alguns produtos e uma poh- 

tica cambial mais favor^vel ao setor agrfcola de exportagao. Nao parece 

haver duvidas de que esse comportamento de pregos nos anos 70 teve um 

perverse impact© distributive via dispendio familiar. 

^ com esse quadro alimentar desfavoravel que o Pafs inicia a deca- 

da dos 80. Isso foi reconhecido pela propria polftica economica ao pre- 

conizar o objetivo de se "encher a panela do povo" a partir de 1980. En- 

tretanto, a agricultura 6 tambem chamada, pela mesma polftica economica, 

a aumentar, rapida e substancialmente, as produgoes de exportaveis e 

de cana-de-agucar para fins energeticos. Daf termos examinado, apos esses 

passos iniciais, a possibilidade do atingimento simultaneo desses tres ob 

jetivos. O resultado obtido na ultima parte do trabalho nao foi muito ani- 

mador. Dadas as condigoes atuais de produtividade, o setor agrfcola te- 

ria que apresentar uma taxa de expansao da cirea cultivada total da ordem 

de 7,5 — 8,0% para permitir a realizagao daqueles tres objetivos. Essa 

taxa de expansao da cirea, para se ter uma ideia de sua magnitude, e o 

dobro da taxa historicamente observada no Brasil. 
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Adicionalmente, esse crescimento de ^rea e uma condipao neces- 

Sciria mas nao Inteiramente suficiente para a plena realizagao dos obje- 

tivos. Isto porque outros instrumentos terao que ser introduzidos para 

garantir o uso de terras na produpao de alimentos, jci que os exportciveis 

podem crescer a taxas mais elevadas que as contempladas. Em outras pa- 

lavras, e precise que ocorra uma melhoria na condigao de competitivida- 

de da produpao de alimentos em relapao aos export^veis e a cana-de-agu- 

car. Caso contr£rio, o Brasii podera repetir durante os anos 80 o aconte- 

cido durante os anos 70, isto 6, urn desempenho nSo adequado da produ- 

gao de alimentos, elevagao de seus pregos em relagao a outros bens e um 

resultado negative em termos nutricionais e distributives. 
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