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.?2TLISE ECOmÓr'IC?\ T  P()LÍTIC? 	COL? 

T'istrihuiço rertiona1 dc 	oc'e Obra 

IFrTPfl!MIÇ .O 

ste trah alho parte do rressun to de m.ie a política agrl 

cola mode contribuir ruma escala ruito maior oara uma melhor utiii- 

aco da mãodeobra, p cue a r)olítica arrcola tem sido unilat:eral 

na sua ênfase arenas er considerações de roduião. 

2 necessidade de molíticas qun derem er'nrro torna se im' 

plícita, tendo em vista as 1- aixas rendas e os baixos nadrões de vi 
da encontrados em muitas zonas rurais, e a imrossibilidade de. o se 

tor urbano resolvr o nroblema de er'nro a curto nrazo. a auén 

cia de melhores dados, estima ' se um 	do rural no Brasil da ordem 
•( • to1 a l.00O.''Y nor ano, 	nsjc'.erando se um crescimento da 

nopulaeão rural de 1,6% ao ano e um crescimento natural(sem contar 

miqração) de crca de 4% ao ano,, conclui se rue a taxa de xodc do 

setor rural de amroximadaraente 2 ,'%. Contandose atualmente uma 

rulaão rural de 'l milhões de habitantes che(ea se a !84.00) ha-

bitantes deixam o meio rural a cada ano. Estas estimativas, em 

bora grosseiras, nermitem c'uantificar o rfue todos ar'u.les familiari 

zad.os com a arricultura brasileira sabem. isto , ue o trabalho e 

as condirões de vida na maior marte da aqricultura se constituem 

num nersistente e poderoso impulso nara c'ue se deixe o setor açríco 

la em busca de melhores oportunidades. 

Ta medida em ue as transforr'aeões econômicas orovoquem 

uma drástica redução na ponulação rural,oxodo massa a ser um acon 

tecimento at c'eselãvel. Infelizrete, o caso brasileiro não tão 

simnies, no sentido de nolítica. Entre o equlíhrio inicial e fi-

nal tem 'se a considerar e viver um curso d.e temno para mudança. í)es 

ta forma, o que interessa do ponto--de vista de molítica, a habili 

1/ rahalho anresentaclo na \TII "eunião da sociedade Brasileira de 

Economistas Purais, Piracicaba, Estado de São Paulo. .kgradeo a 

valiosa aluda  do meu assistente Paulo Cesar Sobral de Carvalho 

na mreoaracão do documnto, bem como a colaboração e os corentã 

rios dos colecras Victor José Pe llec'rjnj e Cervásio Castro de Pe 

zende. O namer de responsabilidade exclusiva do autor e 

não representa necessàrirente oniniões das Institujcões a que 

s acha associado. 
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clade do setor não arrícola em qer'.r suficientes oortunidades 	de 

emnrno mara o crescimento natural da ropulacão urhana além do flu 

xo adicional do setor acrícola, 

'Tão hã dúvida de que os economi9tas aqrcolas devem dar 
uma atenção em maior às irlicaoes riacroeconômicas das suas  ana-
lises, P. oernanece.r conscientes de que estão funcionando num esta 
do e nuri ambiente de transicão. 7ssim 'roced.endo, deve"os dar mui 

to mais atenção em nossa arlise aos nrobleinas de emnr&o, melho 

ria das oportunidades econômicas (econoric onortunities) e distri 

buicão de renda. 

eistncia de um cormo bem elaborado de Teoria de Pro- 

em rTrande marte condicionou a nfase com problemas de odu-' 

cão, limitando o escôpo de interósse e diminuindo a contribui ç à o 

dos economistas rurais na política de desenvolvimento. 

r:nuanto, por e,erplo, sucessivos rovrnos oermanec. S9 

síveis aos mrobler.as de emnr.ro e distribuirão de renda, a nossa 

contrhuição analítica nestas áreas permanece mecuena, 

justamente nestas áreas,onde os custos individuais e 

socia!s 8ivercer 4.rvue os economistas rurais nodem dar uma grande 
contribuição. .. tradicional alocacão de recursos na aaricultura, 

baseada no sistema de nreeos ("rice ruided a1location1 aoenas 

marcialmnte amlicável à situação ,rasileira, necessItando-se dar-

se mais a crjacao ce um ambiente em rue ela possa atuar. 

7 preocunacão corr, a eficiôncia (nos trmos de anáJdse e--

conômica), br coro as recorrsndar,ões baseadas nesse critrio de e-

ficI.ncia, nresu'5em irr'llcitarente run. os nros refletem, tanto 

a escassp.z relativa dos re.cursos r  como os benefícios (isto , esa 
ços aditivos). 	stes mressunosto. são mais frr1üenter1ente viola 

dos do ue obedecidos mama economia em rã'ir'a transformação, onde 
uma c"ivsrcância sirTmiicativa entr custos eeneficios sociais 

e nrivados. 

?o aceitarmos a estrutura nresente e nassada de precos 

relativo como orientacão r,ara a r,olítica económica, estamos innlÍ 

citarente aceitando a alocação baseada no sistema de mercado coro 

base objetiva' -ara a nolítica acrícola. ?sS,iri nrocedendo, esta--

rios atribuindo uma t'objetividade ao mrcanismo de mercado cue sIm-  

plesmente não pIste no T:rasil. 
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Os rrecos relativo' nartir dos cuais valôres de pro 
duc'o São estindos, se constituer ro 'resultado cIa ctrutura ore 
valescente n noca. Por estrutura entendemos. o arcahouco irtst 
tucional determina a dotaqão efetiva dos fatôres, atitudes 
con relacão ao trabalho, onortunidacles de mercado, qualidade de 

mão de obra e r'oC.er ronoroii'3ta. " mudanea deta estrutura um 
ohietivo irrlícito da nolítica 'e clesenvoi.vir'ento arrícola. 

rocurareros 	r mais exrlícjtoq. 7 inadecuar'ão,cIa de 
indiscriminada ou exclusiva na alocacão via sistema de 

mercado para resolver os nossos prob lenas de arricultura não s& 
mente e confirnac'.a oslo cartsr or mercado de muitos dos 'roble-

mas de transforrrcão arrrícola mas alôm disso torna se Indevida 
en face da contínua intervenção oú'lica no sistema econômico. cr 
o te..ro a política nü 1 lica modifica a relação natural de 'reos, 
em favor de uma nroducão 'caital intensivo' através de uma com 
binacão de rrotecão, nolítica tributária, política de preços, p0 

litica cambial etc, rue de modo inadecuado distõrce o valor do 
nrod.uto rarcvinal d.o canital.1/ ZI., ir'rlicação uma vez "ais, de 
que confiar nas relac'ões de nreços emistentes coro informacão su 

ciecisao - 
ficiente oara a tomada de/ (d.ecision ra-.inc) e clesempenho econor'i 
co 4, uni )rocedir'ento indevido. 

O uso de 'ehadow r'riees à r'edida cue les são extraí 
dos dos oreços de mercado, ainda rermanece una orientarão políti 
ca distorcida e ir.nrónria. 

.'.ependncia exclusiva em narket caii:'ec' allocatio:n 
nrovoca nolíticas indevidas er' dois nodos fundamentais. !'m rri 

- otimista meiro lugar traz no seu bojo o neriqo de uma avaliacao/civanto a 
!performance F do setor aerícola no processo de desenvolvimento, 
c'uanclo na realidade estamos 1onre disto, no sentido amnio de de-
senvolvimento crue inclui relhores oportunidades econômicas 	ao 
maior número nossível de popularão rural. Tal objetivo, num na-
is onde <7rande parte da pomulacão encontra se nróxina do níve 1 

mossível justificação de tais nolíticas cor, argumentos a 
favor da indüstrie nascent&, autosuficiencia nacional etc. 
não está sendo nosta em dúvida. Pntretanto, está-se mdi 
cando cue na avaliarão de tais. nolíticas, o irloacto na estru 
tura relatíva'rIos preros e su-seqüenterente no emnrc'o seja 
considerado na análise. 
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de subsistôncia, irv.lica numa grande preocunação com uma melhor 

distribuição cio oportun.idaes econômicas e renda. A ónfase em 

instrumentos de ,o1ítica com base em 'nrice auideci aliocation ! 

com a ausência de objetivos visando a criação de oportunidades e 
conômicas e uma meli..or utilizacão produtiva da oopulacão rural , 
deve ter contribuído oara a deterioração da distribuição de ren 
da. Na falta de melhores informacões, comnaramos o valor relati-

vo cio nroduto Dor trabalhador rural entre o Sul e o Nordeste nos 

anos de 1949/51 com a m-sma relação nos anos de 1963/66.1/ A c1i 

ferença relativa no período 1949151 foi de 2,75 a favor do Sul. 

Esta relação passou nara 2,40 no neríodo 1963/66. Uma peguenaõi 

ferença que 'podo, ser fãcilmento interpretada nela melhoria rela 
tiva nos dados de mrocução do Nordeste nos últimos anos. Dovenns 

observar que a nolítica de crc'ito, rarantia em orecos, subsídi- 

os de insumos, facilidades do. mercado etc, são orientadas com 

objetivos de producão, cue não o único índice pelo qual se po 

de .modjr o sucesso no desenvolvimonto aqrícola. O 'orocTrama cIo 

erradicação cio cafó oarece demonstrar o periao de políticas üni' 

camente oreocunados com a prcdução a consegúncia, neste cas o 

de um nítido objetivo de nroducão resultou, a curto prazo, meio 

menos, em srios problemas de desemorqo em. algumas reqiõe2/ 

. concentração em o roblemas de produção 5 válida porém 
não suficiente, e a menos que intensifiquemos uma efetiva par 

ticipação econômica da crescente populaeão rural, estaremos en 

frentando srias consecyüôncias, reis em última análise o sucesso 
das nossas nolíticas tem cue ser julc'ado na mdida u(- -,  nós con 
tribuímos para a sobrevivôncia e evolúcão tranui1a desta socie 
dade. 

1/ Em 1963/66 o Sul incluía o ¶'riáncTulo Uineiro, São Paulo, San 

ta Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Triânculo Minei-
ro não está incluído nos dados de 1949/50. t Nordeste inclu 
ía Ceará, F.ic Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas 
e Sergipe, 

2/ Panagides, Stahis, Erradicação do Cafô e )iversificação da 
Agricultura Brasi1eira, eviita Brasileira dc Economia, Nar 
ço 1969, na. 4l7l 



DISPONIBILIDADE RELATIVA DOS F\TÔRES . ATUAL E POTENCIAL 

Problemas de ?bso'rço ç10 MEode•Obra 

A estrutura de preços  relativos esta condicionada por nos 

sas instituições as quais  mesmo quando o mercado tem um desempenho 

ideal, tornam-se as principais condicionantes das tomadas de deci 

sao no quadro econômico, ais precisamente, se os arranjos institu 

cionais falham em nroorcionar a oportunidade para os trabalhadores 

conseguiren educaço e troinamento, deixandoos com saudo precária, 

uma baixa expectativa de vida e com fraca mobilidade, então esta 

mão-deobra teç; um baixo prodüto marginal e desta forma urna peque-

na compensação no mercado. precisamente neste ponto do oportuni-

dades econômicas e melhores condicões de trabalho para a nopulaç5o 

rural que a nossa orietaçao dc política pode fazer mais,. 

tambôi esta razão qual seja.as limitações institucio-

nais do sistema economico que faz com cTuc as nolíticas que funci-
onarax em arranjos institucionais diferentes falhem quando indiscri 

minadamente aplicada no caso brasileiro, Observe-se que o 'institu 

tionai framswork" em boa dóso determina a disponibilidade efetiva 

dos fatôres, a qual 1  por sua vc-z, se doiado por conta prôria, de 
termina os mreços relativos dos fatôres, que condicionam as tomadas 

de decisão econômica. 

Observe-se ainda a ôsto respeito, aue os trabalhos 	de 

Rrandt, Paniago e Pastore 1/ tendo demonstrado significativas elas 

ticidade-oreço de oferta de produtos agrícolas são totalmente con-

sistentes com. o nosso argumento, isto ô, a estrutura do preços de 

terminada pelo marco institucional euc define a efetiva disponibili 

dado relativa dos fatôres ô im-.ortante na tomada de decisões. Os 

estudos de Pastara são tambôm de interôssc quando observa que a res' 

posta aos preços são bem mais significativos em São Paulo do que no 

Nordeste ou no Centro-0este.2/ 

1/ Afonso Coisa Pastore, A Resrbsta da Produção Aqrcola_aos-  - Pre-
ços no Brasil, Faculdade de Ciôncias Econômicas e Administrati 

vas, Universidade de São Paulo, Boletim n9 55, São Paulo,1968 

Brandt, S.A. Estimativa de Oferta de Produtos Agrícolas no Es-

tado cio São Paulcni(mimeo),  Divisão de Economia Rural, São Pau-

lo, 1965, e Euter Paniago, An Evaluation of Aaricuitural Price 

Policies For Selocted Food Products Brasil, Ph.D. Thesis,Pur-

duo University, 1969. 

2/ Ihideza, Tabela 12 



6. 

Ainda em ccaie'io com o estudo de Pastore, devose notar 

que o nível de agregação usado não oermite a generalização deque 

para aquelas culturas analisadas no Nordeste, os produtores respon 

dem aos preços positivamente nas suas funç&s do oferta. O motivo 

que a signific5ncia estatística pode ser mostrada mesmo quando 

.smente uma pccuena parte Cà npresentada nor produtores comerciais. 
Isto 	se com dois produtores, lado a lado, um resnonde aos incen 

tivos de preço, encuanto o outro, devido . saúde nrcc5.ria etc., 

incapaz de responder (mesmo desejando faz&-lo não negamos a pros 

suposição do comportamento) o resultado estatístico de 	resposta 

os preços poderia ser 3ignificante para o conjunto de dois produ-
tores. 

A dificuldade do se tomar emprestado teoria e principal 

mente políticas que se mostraram funcionais em outras partes torna 

se clara, agora. Se as instituices são importantes e se estas ins 
tituiç6cs são por definição diforetes entre economias avançadas e 

subdesenvo1vidas, nccessitamo de nossa orria teoria ou de uma 

adaptação de uma teoria existente. Ohsorve' se que estas conside-

rac3es são especialmente relevantes quando dizem respeito a políti 

cas que abrangem a oarte de população rural que permanece fora da 
economia dc mercado. 

Desde que se atinja o est5.gió de desenvolvimento cia agri 

cultura paulista, rara dar um exemplo, então as polítjcas baseadas 

nos mecanismos de mercado passam a ser eficientes em vista dos oh 

jetivos visados. Lt6 15, contudo, evidente a insufici&ncia ds 

ses instrumentos de política. 

A capacidade do setor urbano em criar oportunidades de err 

prego adequadas a taxas suficientes em futuro pr6ximo 6 bastante li 
mitada. As raz&s para a inabilidade do setor industrial, em parti 
cular, para absorver mão-deobra e taxas suficientes para satisfa-

zer a oferta de mãodeobra tsr'. sido debatidas entre aqu&les que oL 

sorvam que a política aovernamental tem sido por demais generosa cora. 

o capital, s custas do trabalho e ou que a tecnologia moderna forç. 

a adoção de técnicas de produção que fazem uso intenso de capital. 

Sustenta-se que a política de substituição de importa6es tem dcci-

didamcnte favorecido o fator cmit1, de tal forma que os nreços re 

lativos de capital e trabalho observados são distorcidos e não rc 

fletem a, dotação natural dos fatôrcs,1/ 

1/ A este respeito veja o artigo c15.ssico de E.S. Eckaus The Fac 

tor-Proportions Problera in Undordevelope.d Trerem A,N,Acarwal 

e S.P. Singh, cd, The Economics of Underdevelopmnt, Oxford, 

1963,pg.328-•3C0. Em re1a?.o à exoerincia brasileira,veja Wern 

Baer e Michol E,A,I-iarveEmnlovment and Industrialization in De 

veloping CountricsYale University Economic Crowth Center.Pap 
n? 80, 1966. ,E,çooe.man Industrial Labou.r ?'hsorotion in Braz 
in the 1950's, IPEAl963. 
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Na usual apresentação rxrfica dos processos de produço 

(fig.l) temos proporç6es fatoriais no equiIibrio E5  ao invés do 

equilíbrio que considerado mais de acrdo com a disponibili 

dada relativa natural de capital e trabalho en país subdesenvolvi 

do. Sugorese que o administrador industrial,tendo que escolher 

ëntre o uso de trabalho e caitaL prefere mtodos capital in 

tensive, devido ao fato de que o capital subsidiado atravs de 

políticas dc importação, disponibilidade de cr&iito e incentivos 

fiscais enquanto simuitnoarnente o trabalho descriminado, ao 

permanecer com pouca. ualificaco, saúde prec5.ria, etc. O resu1 

tado que a relação do preços ao nível do administrador inclustri 

a]. P s  P e no P N , corno seria co se esperar em vista da na 

tural (porém no efetiva) disponibilidade de fat6res, o ,onto a-
qui é que a disponibilidade efetiva do fat6res 6 alterada pela po 

lítica pública, ou por sua ausnciade um modo que afeta neqativ 

mente a o a situaço dc erpr6gc. 'bserva-se ainda que 

a baixa ahsorço de mc-de ohra do setor industrial devido a ne 

cessidade, de o setor industrial emrrogar tEcnicas altamente cai 

taiintensiv. Sugere'se que esta situaco um preco que os 

países era desenvolvimento tem que pagar pelo atraso no desenvolvi 

mente do seu setor industrial do tecnologia avançada 7O uso da tec 
nologia importada, desenvolvida para satisfazer uma dotacEo dife 

rente de fatôres (capital/trabalho) do aue a viqente no pais em 

desenvolvimento imp& as escolhas de emprego no pais adotante. 

No nosso objetivo aaui elaborar nos mritos relativos 

destas hiptoses, que a nosso ver sc ambas relevantes para o ca-

se brasileiro. Ao contrario, ns observamos que durante os anos 

de 1949 a 1967,quando o valor adicionado na indústria aumentou a 

urna taxa do aproximadamente 7% ao ano, o ernrgo cresceu em crca 

de 3% ao ano no mesmo r,críodo. Estas taxas do crescimento elati 

vo implicam em maiores rendas nara aqulos empreqados no setor mo 

demo mas deixam do absorver o crescimento da frça de trabalhour 

bana que foi estimado estar nrôxima dos 6% a,a nos anos recentes. 

A pressão pelas oportunidades de emrgo permanecer. ai 
ta, Manoel Augusto Costa, cm Aspectos Demogrf ices da População 

Econômicamentc Ativa1/ estima a popu1aço econ6micamente ativa 
mostrada na Tabela 1, pressuondo constantes as taxas de partici 

paço por idade conformo observado em 1960 e a taxa de mortalida 

de implícita para todo o pais, 
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As estimativas da Tabela 1 dao ura taxa anual geomtri 

ca c1e aumento na população econôrnicarnente ativa, como seçue 

1960/65 	2,8% 

1965/70 	2,9% 

1970/75 	3,0 9,-, 

Urna política econômica nacional preccupada com o hern»es 

tar nacional no pode nem de leve cescuidar das oportunidades de 

ernpr&go de urna fôrça de trabalho sempre crescente. 

JITERNATIVAS DENTRO DA AGRICULTURA PARA U1A IIELHOR UILIZAÇLO DA 

FÔRÇA DE TRABALHO: Redistribuição da Mo eObra Agrícola do Nor 

àsto para o CortroOeste. - 

Em vista da inabilidade a curto prazo cio setor urbanoom 

oferecer oportunidade 'de omprôgo produtivo de modo suficionte,nôs 

exploramos as oportunidades cio ernorôgc ria prôpria agricultura. Ob 

serve'so que as fôrças que limitam as oportunidades dc empr&go no 

setor urbano (isto &, tecnologia importada e rnaodo-obra de baixa 

qualidade) continuarc• a vigorar nos orôxirnos anos. 7\ssim, nenhu-
ma alteraç.o significativa podo scr prevista na capacidade de ah-

sorço de modo-obra pelo setor no acríco1a. É conveniente que, 

quando existe preccupaco com urna mais completa utilizaçn de mao 

-deobra num país onde 54% da pc.,pulaçEo ó rural, comecemos a in ]J 
vestigar melhores c'ocrtunidados de cmprqo na nrôpria agricultura 

Considoramcs reduncincia elaborar s5hre a misria rural 

em grandes partes dc naís. O ôxocio maciço cio setor rural ô urna 

boa indicaço disto. A misria rural ô a conseqüôncia da no par 

ticipaço produtiva na economia do uma grande parte cia 

bra agrícola brasileira. Por ausnci de oarticipaço produtj. v a 

da modc-obra entendemos a inôrcia relativa do trabalhador rural 

devido . ausência dos fatros complementares necessrios que so 

essenciais para a participação da mcdeohra rural. Estes fat6 

res so quantidade e qualidade cio terra ,incluindo os importan t e s 

insumos cornolernontares Co saúde, educação (definida em tôrmos am-

plos) e capacidade administrativa bem como facilidades de merca-

do para a produção. 

1/ Para urna discussão mais aprofundada o penetrante sôhre possi 

bilidades de utilizaçao Co maocaeohra na agricultura veja 

Gunnar 1yr'l;'.sianDrarn. Pantheon,1968,Vol II Cap. 23 pgs. 

1029,1092. 
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TABELA 1 

ESTIIATIVA DA PRODUCÃO ECONÔ11ICMENTE 

ATIVA 3'ASILEIRA AT 1976* 

(1 000 pessoas) 

ANO HONS YUL1-!EPES TOTAL 

1965 21 	334,2 4 	598,4 25 932,6 

1970 24 612,1 5 	340,6 29 952,7 

1975 23 	534,7 6 	219,9 34 754,6 

1976 29 	398,2 6. 417,3 35 815,5 

(*) Com base em aspectos denogrficos 

Spurce 1anoe1 Augusto Costa, Aspectos Demográficos da Pou1aço 
conordcamente Ativa, IPEA, 	1963. 



A esta altura nc=ece apropria'o comentar s6bre as pera 
pectivas de demanda de alimentos. Tem sido afirmado por varios 
estudos emníricos quê a produção aqrícola satisfaz a demanda de 
alimentos. Ilesmo se aceitarmos a corrcço cste diagnôstico co 
mo uma reflex.o correta das cndc6es passadas e presêntes, a po 
lítica econômica no pode ficar apenas nesta concluso, Isto , 
numa naçao onde o mal nutriç.o  6 um fato di51rio da vida para uma 
grande parte da pop1j1aço, a produço cio alimentos eve perrnane-
cor corno urna alta prioridade. A carga rois, recai, em aumentar 
a demanda efetiva (a capacidade da popu1aço comprar). Advogar o 
controle cia proeuçao para a agricultura nao e diferente ee advo-
gar a raralizaçao co progresso tecnoloqico cio socieCade para que 
a ordem social e institucional possa acompanhar ôste progresso. 
A esta altura 6 sufjcjente izor-se que a realocaçõ.o da mio-de-
obra na agricultura nos moldes sugericos neste trabalho 6 cria-
dora de ronda o de demanda, e nos valemos cio virios e b°ns estu-
dos analíticos sõbre a demanda do alimentos para trazer luz ao 
assunto. 

Prosseguimos então num esfrçc' do explorar possibilida 
des de emprôgo na agricultura. O estudo parte de um esfôrço 
geral dc pesquisa com vistas ao estabelecimento das bases de po-
lítica econômica para a aqricu1'ura, no seu comprometimento de 
atender os, objetivos nacionais do produção o omprôgo. 

O setor rural emproqava cm 1960 5% cia poulaço cconô 
micamente ativa, e regioes corno o Nordeste, esta taxa esta v a 
pr6xima dos 70%. 

A an5lise demonstre que uma uti1izeç mais efetiva da 
população rural, no sentido do rcelocaço dentro do setor, 6 con 
sistente com uma nroduc.5o maior, oncões cio nolítica, consis-
tentei tanto com urna maior pr, ciuçao, meis ernpr6go e maior renda 
orcpita existem em clisncnihilidedo, 

i Um 1 rrrcach 	lític' 	V 

As fundamentações b5sicas da an5liso se baseiam na teo 
ria econ6mica de alocaço do fatôros para se atinair uma utiliza 
ço 6tima dos recursos • Em outras nalavras nressurondo cerin. frr 
me de relações do rroduço (mqdo: of producticn relations), nro 
curamos a alocaçc; do fatres (trahelhh neste caso) entre regi-
ces, necessaria nnr otiiniz,-,.r urna funçeo objetivo cio produto e 
emprôgo, ao mesmo tempo que melhora a distrihuiço regional cio 
renda. Foi demonstrado que esta redistrihuiçao de mo-cic-obra 
na agricultura ô consistente com os objetivos de ernnrgo e mior 
nroduço ac mesmo tomno cme contribui siqnificativamente para u- 



ma melhor distribuic..0 cio roncia entre rogiEos o ronda rer capita. 

Prossupomos a seguinte fama do função cio produção n a 

gricultura, para as duas regi6os 

4 

oncie. 

o valor cio produto agrícola nar reciao j 

(valor da produço agrícola) 1/ 

mao dc obra agricola na regiad j 

(ssoa1 ocupado na agricultura) 2/ 

!roa cultivada na. rc.gi' j 

(rea cu1tiva(.a. ha) 3/ 

Os coefici.cntoS cj o 	resrectivaraente a olastici' 

dado ci produço em rc;1açc aos insumos de r o'-cie-obra o terra,on-» 

cio q representa a influ-ncia na produçio 	outros fatôres alm 

cio terra e trabalho (a poSiçao da funço no : rouct space) 

1,2 oa as duas reqi.00s on consiceraçao, e Nordeste,NE,e o Centro 

Oeste. CO. 

coitanciose esta forma dê funco como relevante nara ex 

r'licar a produçao agrícola nas duas rei5es, imilicitamente admiti 

mas vtis ressupcsiçes. Js v' itaromes a estas Pressupcsiç(es 

na medida que se tomnc nocossrios rra ccnclus6es no curso da 

analise. De modo particular nrossupomos UO a + 1 eu que a 

função observa retornos nocrcscontcs na proCuço. 

Admitimos entc come funçc do produç.o agrícola agrega-

cia d a s duas rogi6os 

Y 1  = 

Y2  = 	2L2 a2 T22 

onde j = 1 	o Nordeste e j = 2 	o Contrá-Ooste conforrLte defi'- 

nido. 

A condiço ncccssEria para o uso timo do trabalho nas 

cius rogi6es 	entc dado nor 

Y 1  - 

1/ Dc ac6r2o com o SEI?, mciia cio 1965,  1966 e 1967 

2/ Do acôrdo como Canso do 1960, projetado NE= 1,0% CO= 3% nor 

ano. 

3/ Conforme o ÈEP nt&1ia de 1965, 1966 e 167 

4/ O Centro-Oeste (CO) inclui :Iatc 'rcscc,. Goi,s e Distrito Fecie-

mal, O Nordeste (NE) inclui Coar, iio Grarcio do Norte, Para! 

ba, Pernambuco,. AlDgcas o Sorgirc.. 
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A condição es ecifica que o produto marginal Co trab 

lhe nas duas rogi3es cova ser o mesmo, Oualquer a1cac0 de mc 
.de-chra que no satisfaça a condiç.o (3) 	sub-tima, noenti-' 

dó 	que a -economia pode conseguir mais dos seus escassos rocur 
scs cTuándc a ccnc.ç•Eo possa ser satisfeita. 

Isto v1ó cizer que o produto marqinal dc trba1ho nas 
duas rogi6os deve ser o mesmo para crue a utiiizaco ótima 	dos 

mesmos dÍs ,, -~cn1vcis cio torra o trabalho ocorra. O leitor deVe se 

lembrar que o nosso objetivo imediato ó demonstrar que a rociis 
t.ihuiço da rnaodeobra agrícola regional do tipo pretendido 

urnç alternativa po114 tca doscjvel.1/ 

A condiço (3) inv - lica ao seguinte para as nossas 	un- 

çoos do - rcauçao 

ct.11 L1a1l  T1 
a 

 
a2 4)2 La2 

	T 2 2  
2 	2

ou pela equaço (3) 

a14)1 	T3l 
= 	

2 
a24)2 	

rI2 

L11 	L22 

Desta forma a condicão (3) implica a equação (61, 

Isto é, se o fator trabalho tiver que ser usado eficien 

temente no sentido de se conseguir o maior produto nossível cornos 
recursos das regiões Nordeste e CcntroOeste, a relação entre ter 

ra e trabalho em cada região deve satisfazer a equação (6), isto 

a condição necessária para uma eficiente alocação do trabalho. 

Observase que ao aceitarmos a condição n9 6 estamos sunondo ho 

mogeneidade dos fatôres terra e trabalho nas duas regiões. 

Deve--se ter em conta, entretanto, que esta é urna hipôte 
se fraca, no sentido de que sua permanência não restrinc!o a vali 

dacie de nossas conclusões. Dove-se issõ ao fato dc aue tanto a 
produtividade da torra como da mãodc. ohra são maiores no Centro 

11 urna consir.vdí co tihicae Sa realocação Co mo-'deobra 
no setcr agrícola brasileiro foi obscrva&, por um estudo re-
conto do Yournans e Schuh, Veja Russol Youmans e G. Edward 
Schuh, An Emnirical Stuciy of the Agricultural Labor Narkot 
in a Devoloping Country, Brasilt)  Arncrican Journal ofAcri-
cultural_Eccnomics, Vol. 50 n9 4, 168 	gs, 943961. 
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Oeste, relativamente ao Nordeste (Tabela 2) 

ii, Problemas do rstimacão 

Prossccruimos na estimativa das nossas funç5es de nrodu 

ção agrícola rocionais. Assim fazendo estimamos coeficiente de 

elasticidade de rroõ.ução (a ), consistentes com os dados de 

1965 a 1967 

Os dados usados são do SEP (Serviço de Estatística da 
Producãol. Éstes dados são reconhecidamente fracos e devem ser 

usados cora precaução. Entretanto v.rios testes cruzados dos da 

dos do SEP no nível de acreaacão emnrcada  na nossa analise mos-

tram cue os dados cIo SEP se coramaram favorvelrnto com as infor 
rnaç6es disnoníveis em outras fontes. quando as rela6es-chavede 
produção por homem na agricultura e ,rodução por acre foram com-

narados, a discrenincia entre os $os do SEP e do Censo de 1960 

foi cia orc1m do 10 a 12%. 

Um toste mais rigoroso dos nossos dados 	emoreqaclo 

ia Tabela 3 onde as remunerações do trabalho são comparadas para 

as duas regi6es. T.s infomaç6os sôbro zis remuneraç6es relativas 

dos fatôres trabalho e terra nas duas rei6es no são anenas um 

teste dos dados,norm são bisicos nara a anÇlise sendo fundamen 

tal oara a conclusão dc que uma substancial diferença na produti 

vidade do trabalho existe nas duas rcgi6cas. 

De acôrao com a Tabela 2 vcrificas e que em. m&iia a oro 

dutividade no trabalho foi 92% mais alta na agricultura do Cen-

tro-Oeste em rolacão ao Nordeste. De iodo semelhante, pela Tabe 
la 3 os slrios foram mais altos em 64% para os diaristas e 39% 

para os tratoristas, na comparação COU. Esta informa.ão indi-

ca que e uma política altornatva racional considerar a realoca-

çao de maodeobra do iorQeste nora o Centro'Oeste, esrecialmon 

te em vista da urgncia cio problema cio einpraqo na economia. As 

estimativas das funç6es são qrossciras e. não suortam riaor esta 

tístico entretanto, conformo vai indicado adianc, os resulta - 

dos analíticos são v5lidos, mesmo conside.randoso as hipôtesesde 

que as elasticidades de produção são as mesmas tanto nara terra 

como para trabalho nas duas regi6es. 

VEm vista das relaç&;.s L/T serem mais altas no Nordeste 

do que no Centro-Oeste, razo.ve1 cue a. roalocação dc mãodeda 

deve ser desE;jãvrl do Nordeste, que tem maior densidade de mão-de 

-ohra e produtividade mais baixa, para o Centro-Oeste crur ,  anre-

senta maior orodutividada e terras mais abundantes, ,X 



TABElA 2 - PRODTJrIVIDP.DES RELATIVAS DO TRABALHO E DA TERRA - NORDESTE 7, CENTRO-OESTE 

R E O 1 Ã o RELAÇÃO Y/L 

1965 

RELAÇÃO Y/L 

1966 

RELAÇÃO Y/L 

1967 
R F. G 1 Ã o BELAÇÃO Y/T 

1965 

RELAÇÃO Y/T 

1966 

RELAÇÃO Y/T 

1967 

Nordeste (v1 ) 214,27 255,06 354,67 Nordeste (z1) 141,48 159,83 213,74 

Centro-Oeste (v2 ) 372,47 556,96 664,25 Centro-Oeste 125,17 232,59 261,37 

Re1aço V2
1V

1  1,73 2,18 1,87 Re1aço Z' Z, 0,88 1,33 1,22 

Re1aço IvI&lia X 1,92 X Re1aço IdIa X 1,14 X 

FONTE: Serviço Estatístico da Prod1.1ço (SEP). 
4nurio EstatístIco. 

J1 
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Ohscrvesc que . luz dos dac.os a agricultura Nordcstl-

na tem urna desvantaqem comparativa tmto e mio-de--obra corno na 

pro6uço com uso intensivo de. torra (Tabela 2). eçristre - sc 	que 

apenas as terras em lavouras (anuais e permanentes) foram conside 

radas na analise (T.) 	Isto deixa õo lado as arcas ern. oastaem !  

Prtticamente no existem dados de mode-ohra por atividade ari 

cola, isto , no se c1isp6oir de dados cue permjtarn a 	estirn.k.va  
de produtividade por fator o tio do produto na agricultura0 Para 

cuo a validade direcional (sinal) dos nossos rosultadós anali 

cos ainda sejam significativos utiltzarnos infprmaç6os disioníveis 

sabre arrendamentos por unidade do 5.rea em axploraç6es animais. 

Os rendimentos ror unidade dc arca com. esta atividade so mais ai 

tos no Nordeste do que no CentroOoste. A diferença b pequena, 

entretanto desde. que o ponto' de intorssc 	a difc• renc na produ 

tividado do trabalho, observamos cuç* a ovid&ncia sunorta a suosi 

ção de que na pocuaria a produtividade do trabalho nHo, 6 maior no 
Nordeste (comparada com o Contrc-Oeste), h nue pormit que a 
liso continue com base no valor da prouço (Y) em rolaç& 	ao 

nessoal ocupado na aqricultura (L). 'As rôlaçôes de terra em pas 

agem e cm cultivo significam que o fator trabalho, relativamente 

escasso no Centro-MOeste, (muita pastagem o pouca populaco) associ 

ado com imensas 5zeas em pastagom,dcvo ter urna maior produtiida 

de em pecuria no CentroOeste do que no .Ierdeste. 

Sem düvida a analise aonas .ode ser definitiva quando 

as produtividado trabalho puderem ser estirnadas,por atividade. 

Soguimoc então, procurando uma quiantifícaçEo d nossas funcdes 

de produção regionais para poder concluir sôbre a cánvenincia da 

realocaço de mode-ohra entre as duas regi5cs e a consistência 

desta realocaço com os dhjctivos nacionais de política agrícola. 

Observamos cuo: 

AY 
a=_y 	 --- 

O 	y 

L 

AY 
- 	T 
- 	Y 

T 

de modo que 

a 	tT 	L 
AL 	T 

A incóanita desta equaco 6 	ou seja a taxa margi 
L. 

J. 



TABELA 3 - REMUNERAQO DO TRABALHO NOS ESTA13ELECI14ENTOS AGRtCOIAS 

M E N S A L I S T A S DIARISTAS 

E S T A D O S Administrador Capataz Tratoristas Trabalhador - Diária a Seco 

1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 

Ceará 72,90 7640 57,50  60 00 84 00 85 10 39 00 41 40 1,23 1,40 

Rio Grande do Norte 65,50 87 80 ... 74,10 ... 78,20 52,50 45,80 1,65 1,70 

parafba 79,40 88,00 63,50 48,90 57,50 59,14.0 38,53 40,30 1,37 1,50 

pernambuco 80,00 77,70 .. 75,70 60,00 85,40 36,00 47,60 1,25 2,00 

Alagoas ... 84,40 ... 48,30 ... 70,00 .. 53,10 ... 2,00 

Sergipe ... 60,10 ... 50,50 ... 106,70 40,00 49,80 1,50 2,30 

DI& (w1 ) 74,45 79,06 60,50 59,58 67,16 80,80 41,20 46,33 -- 	1,40 

Mato Grosso 100,00 163, 80 80,00 108,30 80,00 131,00 53,00 75,30 - 	 3,00 3,30 

Goiás 87,50 147,50 74,17 109,00 182 ,50 124,60 45,42 67,50 1,83 2,4O 

MÉDIA (w2 ) 93,75 155,65 77,08 io8,65 81,25 127, 80 19,21 71,40 2,41 2,85 

Re1aço W2 1% 1  425 1,96 1,27 1,82 1,20 1,58 1,19 1,54 1,72 1,57 

R6±o Mdia 1,60 1,54 1,39 1,41 1,6)4 

FONTE: Fundaço Getí1io Vargas, Remunerações, arrendamentos, venda de terras, empreitadas. 

Val6res médios vigentes no meio rural em fins de semestres 1966/67. 
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nal de substituição entre terra e trabalho. 

disponibilidade relativa de T e L nas regiões indica 

que 	2 	1, 

	

AL 	> 6L 	Em vista disso admitimos que: 

Esta pressunosição não tem comprovarão estatística, p0 

rrn, as estimativas das elasticidades de produção 	), nela 

baseadas, se aficuram como razoveis 	.71rn disto, as conclusões 

analíticas ainda são sianificativas cuando a , = a2 = 	= 
0,50, ou seja urna pressuoosição que compromete adversamente, em 

relação ao CentroOeste, as elasticidades relativas de produção 
do trabalho esperadas xas duas reqi6es. Por outro lado, 	esta 

ressuposição não compromete as magnitudes relativas de nossas 
conclusões, embora as cstirnatvas numEricas corretas possam ape 
nas ser feitas miando as elast±cidadcs de producão forem estatísti 

camente conseguidas. 

Tornos assim estimativas rosseiras de o e 	a partir 

do sistema do cquaç6os 

(1) 	ct.+.i 

AT. 	L. 
.=_J_ 1 

L i 	i 	•j 

Daí estimaram se os ecTuintes va16res dos coeficientes: 

= 0,39 	E? 	 O,54 

= 0,Gl 	í3 2  = 0 2 46 

Ohservso c'ue a escassez relativa dos fatôros nas duas 

regiões evidente nestas elasticidades, onde a elasticidade de 

oroducão de trabalho : maior no Contro-Ooste e a de terra no Nor-

deste. A terra o fator relativamente escasso no NE enquanto o 

trabalho o & no CentroOesto, 

iii, P.esultados An - líticos o Benefícios do Iedistribui 

ç ao. 

Usandose estas estimativas das elasticidades do produ 

ço e aplicandose a equação n9 6 indicada antes 2  estimase que 
1.800.000 trabalhadores rurais devam ser transferidos do Nordeste 

para o ControOcste (Vela  A.endico 1). &ste dado representa 

45,82% de atual frca de trabalho agrícola do Nordeste. De certa 

forma isto & unia conclusão drartico, e sem düvida condicionada 

por varias prossunosiç.6es feitas 2  principalmente as estimativas ds 
elasticidade doroducão. Foram feitos ainda alguns cálculos usan 
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dose a prossuposiço mais fraca de que a i = 2 	62 = 0,50 

Desta feita a realocaco de m.ocleobra calculada foi de 
-j L2500000 ou seja 32% ca força cc trabaijio agricola do Norucsto0 

A roaiocaço de mo-de-•obra concluída na anlise 	o 

resultado de pessuosiçoes cstaicas, dada a constancia das nos 

sas vari5vois a par5metros0 

P. an1isc foi expandida atravs do alguns c1cu1os adi 

cionais apresentados nos aoendices II, III e IV. Estimamos 	a. 
roduço total ('1

* 
 ) que pode resultar da rea1ocaço dc mode-o---

bra, A produçao tota). Y
* 
 passa a ser NCr 1.217.800.000 1/que 

maior doquo os 1TCr$ 1.l_20.087763 oh idos antes da realocac.o 
(Apndice II) 

Conforme foi indicado antes, nenhuma recomendação de 

política pode neqligenciar o sou impacto na distribuição de ren-
da. Se as mesmas proporç&.s de terra foram rnantidas como antes, 

após a trans ferncia de mão--do obra ohscrvar ....se as seguintes re-
laç6os do valor do produto (Y) em relação ao trabalho (L), con 
formo observados antes a após a realocação (Ap5ndicc III) 

Antes: 

Y1  
-- = 206,20 

ADós 

= 299,63 

= 377,09 	- = 221,18 
T 

Obscrvase uma melhoria de 45,3 nas rendas por--capita 
do Nordeste enquanto ocorre uma datriorecio da 4 1, .1% nas rendas 

rnor--capita do Centro-Oeste. Se, por outro lado, pernítirmosque 
T 2  (terra no Centro--Ostc) aurncnte narctesma proporção observada 
no período 1957/1965, estimamos que _2 possa atinair o nível i 

tenor ã rea1occão (NCr$ 377,00) 2 m 19744Aondice IIIcIV) 

Para que isto ocorra, T., devorã atingir 6.74.000 ha. 

que ainda i inferior a 3.6% da rea total da região Centro-Ocste, 

Observase além disto que após as novas ãreas( 9 ) entra 
von em nrocessocle produção, o produto total atinge a Y* = 

1.626.600.000, ou seja NCr 506.512.232 a mais em relação à situa 

2" NCr$ de 1965 

2/ A equação T2 = t 
 foi estImada pela expansão de T 2  no tempo  no 

(t). 
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ção anterior à realocação (Apêndice IV). A propósito, êste ga-

nho, que foi conseguido sem nenhuma melhoria de produti 

vidade (nenhuma melhoria tecnológica) é substancialrnente( duas ve 

zes )maior do cue os !!Cr 231,65 rilhes (preços de 1965), anteci-

pados pelo plano es'cratógico para as aplicaç6es em agricultura e 

abastecimento despesas de capital e despesas correntes. em rõ 

jetos prioritários da União, para o ano de 1969.1/ 

A análise acima necessita de bastante refinamento ai-

tes que possa tornar»se um guiado ação política, poróm serve pa 

ra demonstrar que esta realocação de mão»deobra deve ser uma 

preocupação de política agrícola no futuro. Observese qud p0-

tenciaimento T 2 & considerãvelmcnte mais produtiva que T 1  (veja 
Tabela 2) . Os roucos estudos do solos disooniveis mostram que 

as terras do ControOoste são potencialmente de boa aualidade2/. 

O que se necessita na colonizacão da região Centro-Oes 

te á uma,adeuada infra'ostrutura de insumos complementares rara 

L e T, para que seposam combinar efetivamente ástes dois fatô 

es com vistas à produção. Não á nosso objetivo aqui elabbrar 

nestas políticas, o cuc faremos em outra parte o que pretende 

rrtos á demonstrar novas alternativas com relação ao raciocínio po 

lítico esoeialmonte com vistas aos sários o contínuos problemas 

atuais e futuros do empráqo. 

Atá aqui a nossa análise demonstra que a política agr 

cola deve considerar sriamonto a oção de realocação dc mão-de--

obra na agricultura0 Antes que tal política seja especificada 

tornase necessário um amplo approach custo-benefício cara se 

estimar os custos sociais e privados destas redistribuiçaes. 

As duas principais alternativas da estratáia de polí-

tica de emprágo devem ser usadas simultáneamente dentro dáste es 

quoma. Estas altErnativas ao problma do absorção da mão-de-o 

bra ainda permanecem (a) acelerar um áxodo mais rápido para as d. 

dac.s .e aí enfrentar os nrobl,mas de emprâgo e (b) procurar me-

lhorar a situação de emprgo onde a mão--de-obra existe. A tercei 
ra alternativa aqui proposta á (c) procurar oportunidades de rea 

locação de mão--de-obra no próprio setor agrícola0 

Resta explorar o que pode ser feito para facilitar es--

ta realocação e atá que ponto a anãlise custo benefício, cio pon 

1/ Procrama Estratágico de Desenvolvimento, 1968/1970, 'gs. 1-17 

Vol II, 1968. 

2/ The American International Association, Survey of the Aqricul 

tural Potontial of the Central Piateau of I3razil, 1963 
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to-devista nacional, requerida considcrandoso as alternativas 

(o custo da oportunidad(_, ). ão nossa intono aqui Drovar Um  

padrão para a ação governamental o sim indicar as possibilidades 

viaveis dc prollítica agrícola cspccíflcarnente sôbre o assunto. 

importante para o caís ruc- a .ol5:tica agrícola tenha 

um desempenho adequado na sua funçao  cio alocacao dc recursos nos 

próximos anos, nois qual -'uer dosomoenho aaum do ótimo tem um 

custo elevado. Isto se devo não apenas 5. escassez imediata dos 
fatôros mas sim, o do modo mais importante, porm.o trabalh amos 
contra o tempo. . limitação dc temno em termos do qião r5.nidamen 
te°possívol promoverso uma adequada melhoria no hem»estar sôci 
ai 6 uma consideracão que nenhum rosonsvel na formulação do po 

lítica agrícola pode negligenciar ou at6 mesmo subestimar. Por 
eatas raz8es, a nolítica agrícola a16m do seu toste de consist&n 
cia (considerações teóricas) devo ser bastante melhorada no seu 

mecanismo de implomentaão. 

A NECE3SIDADE DE UM CAUIE10 AP!.OPTIJDO DE POLÍTICA AcRÍCOLA 

Existem duas condições que devem ser contemn1cias na e 
1ahoraço de política a condição nocess6ria de um adequado co 

nhecimento do que faze r (auais sao as opçoes),ue esta condicio-
nado 5. comnreonsão da realicado economica brasileira ao longo 

do tempo e, segunda, 	condição suficiente para uma execução o 
ficionte da política. 

fundamental que e.travs do tempo as nossas nolíticas 
sejam não apenas consistentes com as melhores ooç6es conhecidas e 
disponíveis, mas, e principalmente que estejam tão pr6ximas do 6 

time (oficiãncia) rue.nto possível, em sua implomentaoão. . por 
esta razão que se torna indisensãvel a evolução de um mecans 
mo de p1anjamonto cio uma racional política econômica na ac'ricul 
tura. A adequacão motodolôcica e institucional d&ste rnccanism o 
de elaboraçao cio política esta lcncTe de ser conseguido. 

Nos tãrmos mais simples, a elaboração de política exi-
ge metas bem definidas (Y) aue formam os argumentos ponderados 
da nossa funcão agregada de hemestar- ¶f(Y1, 2'°°°'° Estas 
metas para a agricultura brasileira incluirão a taxa do aumento 
do produto, emprôao, distribuição regional de renda, taxa do âxo 
do do setor rural, exportação etc. A formulação da política ne 
cossita de clara definição dos instrumentos potenciais disponí - 
vois, Z, que se procura manipu3ar para atingir um mximo hom-os 
tar (W).  Entretanto, para que este avaliação seja feita ô neces 
sano que se conheça a ligaçao entre Z o W. Êste e um passo fun 
damontal na nossa política e- que, nao obstante,esta ausente nome 

monto, ste mcdlo de política nerrnitir uma evaliaão de 
I. 
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melhorando desta forma a escolha do mecanismo p= a elaboraçc 

de política na eficiência alocatival/ 

O diagrama n9 1 mostra os elementos essenciais do que 

é chamado um modélo de política2/ Por hi6tese, a construçp 

e estimaçao de tal modlo 6 uma tarefa formidvcl, no smente 

pelo grande número de variaveis e cguaç6es (informação que de 

vem ser considerados, mas tambm pelas muitas variaveis que io 

podem ser me8idas. 7  tais como as atitudes carhiantos da opulaço 
rural, o efeito de melhores cc.municaçes na vida rural 7  o muitas 
rclçç6es do comrcrtamonto que no so conhecidas. No obstante, 
o que 6 imediatamente útil a melhoria no processo de formula 
ço da política pela exigancia cio considerar questc•3s relevantes 

e dirigir nosso pensamento no sentido da aficincia alocativa,em 
vista dos objetivos da nolítica. Para nossa esoorança neste pro 

cesso um conhecimento como a diroço da mudança, na ausncia de 

relaçoes quantitativas precisas entre as variaveis, e dc grandeu 

tilidade. ?ica sugerido tarrLbom cue a elhoraça e melhoria con 

tínua de tal esquema . eventualmento a construção de molos for 

majs de equac5os siirtultneas oodem molhorcom o tempo, -no objeti 

vo eventual de uma simulaco mais acurada cio setor agrícola. 

Sumarizando, a eficincia da política econ6mica aqríco 
la pode ser consider.velmcnto melhorada se 

os objetivos da rclítica agrícola o suas relaç6cs se-

jam claramnte identificadas pelos olicymakers; 

os instrumentos disDeníveis sejam relacionados aos ob-

jetivos. 

Uma terceira etapa ser necess5ria antes que a racione 

lizaço da política ocon6mica agrícola no Brasil seja comolotada. 

Peferinonos avaliação do mecanismo de tomada e implementaç.o 

das decis6es, isto é, o aspecto orqanizacicnal da política agrí-

cola. Êste trabalho deveria identificar os centros cio deciso e 

os pontos de estrangulamento existentes. Esta identificação se 

seguiria ror aperfeiçoamentos a sarem feitos, incluindo o tino de 

troinamonto nocessrio ao pessoal cern atribuic6es na área de for-

rnulaçao o imnlemcntaça° da oolítica agrícola0 

Estamos longe de tratar com problemas de política dentro 

£/ Para urna discussc elaxitada désto tframcwork veja Panaaides, 

Stahis e Alencar, Geraldo, Orientação para a Política Agríco 

la Brasiloira, IPEA, 1960. 

2/ Tomado de Fox, Karl et. al.,"The Thoorv of Ouantitative Eco 

nomic PC11Cj, 	nd i'C 2.11,1966. 
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do tal explícito frmcwork' 

As razos ara isso so muitas e comolexas, ItS OS OCO 

nimistas r-odom ostabolecor tanto o osuema terico como a base em 

nírica oara tal roach. Presentemente, nao s6 a falta de a 
dequada tecri cue permita a oscclha das relac6es funcionais ro 

levantes, como tarnbm a orocariodaclo ou irrolevncia do dados 

(devido a teoria; inadequadas), imnedem o desenvolvimento opera 

cional de tnis cio política. ±..nquanto isso 7  a rolítica a 
crricola iode heneficiarse rrandenente, se tentar raciocinar clen 

tro de um esquema de riodlo de política. 

Dissemos o bastante quanto as dire6es do pensamento 

na área de nolitica econ6mica Esta aDresenta o no será com 

nieta, entretanto, a menos rue alqumas de suas jmolicaç6e9 à nos 

sa profiso sejam tornadas exlcitamente claras0 A clara im• 

',licacão de tudo o r'ue foi dito 6 a necessidade indispensável 
de muito mais e melhor escuisa econ6mica. Pesquisa fundamental 

na trea teôrica emorre como un nr6requisito rara nos'as formula 

c6es de. nolítica. Tal resuisa rode crrandemonte heneficiar seclo 
corno existente de teoria, mas deveria nrocurar adaDtla a nos 

sas or6orias condiçoos, o ocialmente o persistentc, dualismo oh'-

sorvado na actricultura. Em narticular, muito mais esclarecimen' 

tos so necessrios para o cornoleto conhrcimonto das funç6es dc 

consumo e demanda de alimentos. Qual 6 a natureza de funco con 

sumo a nvois baixos c•. renda? Quais são suas característi c a s 

rocTionais e setoriais? Ser6 aue existem descontinuidades em nos 

sas nrimoiras derivadas que não estamos levando em. conta? Qual • 

o afoito redistributivo da reforma aqrãria o o que 61e irolicaem 

t.rmos da demanda d& alimentos? Que tipo de reforr.a arria 

necess5rio, se alqum? Que eso6cic e cm que grau necessitamos d 

educação rural? Na roa cio política deveria exitir a liga c cio 

entro os ojotivos macroeconômicos o os instrumentos cio oolÍtica 

incluindo nrojctos dc investimento. Sua ausncia 6 particular 

mente gravo oortuc ou dependamos oxclusivamente dos projetos d 

investimento tanci:l - sem considerar suas im1icac6es macroc-co 

nômicas , ou mantemo nos no nível macro, incaazes do oferecer 

ajuda na es'ecífica orientacão de rolit.ca0 	ão tcnciono ser e 

xaustivo, mas esnero ciue minhas oservc6es mostrem rrw hã muito 

a fazer pelos economistas antes cue a política economica agrico-

la possa atender plenamente seus objetivos. No plano governamen 

tal a criacão de um mecanismo dc planejamento capaz de perceber 

o implementar a rolítica prosse gc sendo uma condição indisnens. 

vel. A falta de nessoal suficientemente treinado 6 rrande ostin 

gulamcnto neste contexto. . Esta limitação vem se tornand.o mais 

aguda, em face do uma s6ric. do fatôrcs intorrelacionados. Devido 
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escassez do ocssoal 	uadamonte treinado e . letora de tra- 
balho nas acncias covornementais os poucos rualificados 
se cresconteraente enredados nolo trabalho diãrio acimiiistrativo, 
cora abandono da atividade: do neseuisa. Z urgência do nroblcrias 

de política clama nor resriostas r Dicias, etie. 1cvern ser apresenta 
das ainda ue sela  nen1icenciacia sua base analtica. Çualquor W 
cue tenha 	e.r. comr.letar a. - torro um rlan. nacional node 

anrecier estas ohsorvar'ocs 

Fstas nross6es infelizmente colocam, a atividade c.ones 
euisa em imre.rtancia secundaria 	sruia. 'm uosto?s iiged.s 

rolítica 	difícil, lenta. e frerüc:ntemonte errisçada 	re 

sultecios) 	Tais considerar'aos conduzem a uma dencncincia ha 
tuic e naquilo que cdo ser chamado iio6es da e.x.c-ricia t  
Tal intuitivo aporoach  em matria cie oliçv'mak.in 	a 

útil alternativa no curto nrao, Devo ser entendido, contu,oue 
com nosso desenvolvimento su 1:' qüentc a corr'loxidadO r  urainCiae 
originalidade do nossos 	 IC so1Uçoo 

sceunciomelhor so inacoit5vois, especialmente em. face d sou 

efeito cumulativo 36hre o tempc devido a estas consicaç'6es 
que a oolítica ter. do baseer-sc crcscontcmonte em arilisc -iro 
nriacia e relevante que espero soja sunrida polos oconomita ru 

reis hrasilc:iros 

Dio dc. Janeiro, julho de iO 
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íordeste, NI (1965/67) 
= U1O.025.377 

1 = 	3.2.240 
= 	'.243.260 

lo; = 

1OJ  

iOg à. 41 

a1 + = 1 

= 	L 1 1 	£  

Centro-Oite, !E (1965167) 
72 = 310.062.391 

= 	022.266 

T2 	= 	2.117.345 
= 046 

Ls,4)144 

loj

1  

- 

log i = i0cj 	i a loy (1'a) lo 

log 4 	= 3,3C53 0,39 (5942U) 61 (754l) 

log 	= T,,45C; 	2,57i73 

lOcj 	2,i917 

155,5 

- 	a., 
L2 

- 

iog 	, = ioç 	a., lOg L. 	(1'ct 2 ) lo; T.. 

log q 	- 3,4i4 
	

(5,01500) 	J,4C (G,3253 

iog c 	= :;, 4i44 	3,1941Tj 	2CJ9. 

1oc; 2 = L,3744 

2640 

OE.VAÇIO 

va.Lores 	foran ce 1 1acionados e10 inQice cc pre- 
ços (Ia 

2.s ta:a:; anuais c 	aurito a 	 agrco1a, o- 
ram 

Cntro-t s , 0% 

a 	Lio c1cu10 2, 	 io, :orj1cjda  Dde  
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:n (15/67) 
	 Cntro'Ote, JE (1965/67) 

310.325,377 

3.923Z4O 

= 155,5 

lOCj 	 = 1,75276 

iog T 

T.. ct 11  -------- = 
1  

= 313.362.31 
= 	822.24( 

2.117.845 
= 	0,54 
= 244 

22 = 131,76 
log "22 = 2,115 

1' 	— 1 
-S I 	- 	— h 	- 	 , 02949 

T 

(L + x) 1c - 

loj J 	iOÇ ( 11 )+( 	)1ogT1- log Z = log ( 	2 )+(l-ct)..1og T2- 

(l - i) log (L1_x)* 	 -(1c2) bog (L2+x) 

:iiTODOIT.2TIV) JL OLUT.) 

rara x = 

 

1.500.00 

2.322.24C 
1c 	= ,3C52b 	 iog (L.:+x) 	G,3G536 
(1iz) 1cf (L.- - x) 	3í.bi 	(1»c) log (L 1 +x) = 2,92329 

= 	 log Z 	.,1D120 

1' 	 1' 

-. __._.c4 	- 	 ...' 	o 

1cv (L 1 ->.) = 	3515 	 log (L+x) = G,45057 

(lL) iocj (L 1 :) = 3,3334 	 (1c) loq (L+x) = 2,9726 
ioçj 239J2 	 iog 	= 2,0G23 

i24 	 = 115 

x 	 a oxac..ai1ente 1. S.0, i)0 ae pecca1, o ouc corre soricte 
45,2 ..a niãc.»-ora agrícola ao JL, e 196G. 

() nocr ue 1o(cz..) + (1-c) log T 	uiita constante i 	proces 
c' iceraç&o. 
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a = 	1 

= 2.123240 

= 62432C-C 

= 155,5 

= 
1 

log 	= log 	+ a 1  iog L 1  +(1a,) log T 

icg Y = 2,1)i7 + i31 ,3 9 (6,32727) + 4,14520 

log y 

= 637C0000Ü 

* 	* a 	1c = 	2 J_J 

= 
r, 	= .2.117.345 

=244 

a: = 0,54 

log 	= iO + a. iorj L+(ic.)1ogT 

io 	- 	+ 	+ 
* 

iog 12 = 

= 

Tao 

* * * 
r - 	 1 ''7 	C( - 	 - i 

Antcs a r i:triiuiço, tr1!amo3 

Y 
 .1 

.. . + y 	 = 11.20.O7,73 

28 

ri 
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Sabeos cue 

Y 1  

1 
299,66 

'7 
* 

Y 

4 = 377,09 -4 	221,13 
L. 

Preciamos etiiar T 2  tal cu 377,09' 

= 2.G2224 
* 

log L 2  = 6,41367 

= 244 

log 	=2,38744 

a2 = 0,54 

= 377,39 L- 

- 	* a 3773 , 

T2 	1a2 	377r 	1-a 

•(1-a2) log o j 	377,39 	+ 	(1 -'- a2) iO 	- 	log 	2 

'1-a2) loj  T 	= 2,37 e4i 	+ 	,'525 

log = o 

log 12 6,825G 

= 7b400O 

- 
T *a2 

2-- 
ia2 

log L 2  = log 	2  + a2 	iog 	+ 	(1a2) log T 2  

log ' = 	,33744 + 3,46C0 	+ 3,14160 

log . = 3,912 

0UOO 

Veriicaço 
* 	

- r- -\ 	 - 

377,j * - 	2i2224 
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i?;C'. lf fi 	 !EV 

Teos 	 L 2  + 

= 	UO.OúÜ + 37,SJO.00O 

= 1.62.t.uÜO .Jotar uE 	 5OG..512.32 

1a f&rraula exjonencia1 calculaua atrav dos dados do periodo 957- 
1965) 

Teu:Los 	T = a 	 log 	= loga+ x log 

Para :ue '.. eja6.75.uO () 

ser. xcess.rio o seçuinte n -,  d anos 	- 

log (.754.000) = log a + x. log 8. 

= 5 l 3 + 	(3,052) 	- 

Correb ozlcc ao .egunLo tri 	ce 1974. 

li 


