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O DESENVOLVIMENTOECONOMICO DE REGI?)ES AGR)CÔLAS NO BRASIL: 

Luema de EtudojJj, 

Ruy Milier Paiva 

O estud.o detalhado de regies agrfcoias com a fins 

lidade de estabelecer programas de desenvolvimento econ8mico 

e social, constitue1timamente 9prtica freqnte no Brasil 

Obeerira-se porém muito desper&cïo na elaboraço desses es 

tudos, com levatamentos dispendiosõs em que se c3letaIn da 

dos de pouco ou neflhum intersae & soluço. dos problemas da 

.regio e se deixam de apurar informaçes impescindfveis & 

formulaçao de um programa adequado de desenvolvimento 

Com o presente trabalho procuraremos estabelé.cer 

algumas normas de orientaço para esses estudos q  tomando por 

base as. condiç6es que em geral prevalecem .em.nosso pafs De 

finiremos do inicio as metas que devem preliminarmente Eer 

atingidas para se promover o dezerLvolviménto econ3mico; a se 

gu.ir apresentaremos os esquemas de analise atrav&s dos quais 

se apontam os elementos que dificultam a ohtenço dessas me 

tas e, posteriormente enumeraremos os dados é as informa-

çes oue devem ser obtidas na regido (ou fora dela) para que 

se possa formular um programa com €sse objetivo 

() Aradecemos as cri'ticas e sugestes feitas pelo Sr G-er 
v,sio Castro de Reende 

. 	 . 
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Com referência as análises e etudos que serao suge 

ridos neste trabalho 9  devemos esclarecer, de início 9  que se 

prender.o bàsioamente às linhas de polftca agrícola que se po 

dem adotar em nosso pas0 No ser.o 9  por exemplo 9  sugeridos le 

vantamentos detalhados dos recursos existentes na regio assim 

como n.o eerao solicitàd.as informaças mi.nuciosas s8bre a uti-

lização'dêsses recursos pelas propriedados agrícolas exi et en 

tes na regiao0 Se o Brasil adotasse em sua prática agrfcola 9um 

planejamento rígido de produço de tonieas agrícolas (adota.= 

das pelos agricultores) e de preços corio é o caso dos países 

socialistas de decises centralizadas essas informaç6es se 

riam certamente imprescindíveis 9  pois sriente com elas se pode 

riam estabelecer as mudanças es-peci:ficas e sarem feitas pelos 

agricultores em suas respectivas propried.ades Como no se ad 

tá no Brasil planejamento detalhado de p:oduço e de uso de têc  

nica 9  pois nao se pode impor c1ecis6es os agricultores no 

faz sentido proceder estudos assim detaIdos Os estudos que 

se fazem necesarios em nosso país so a:ju1es que contribuem 

para tornar os programas em favor da agricultura mais eficien 

te 9  sugerindo apenas mudanças que podem ser aceitas pela orga 

nizaçao política e social do país0 

u resumo 9  podese dizer que a política agrícola do 

Brasil caracterizase principalmente pelas msdidas de assístn 

cia técnica e financeira0 Os poderes pilb:Licos fornecem informa 

ç6es aos agricultores com referência a clÃlturas e criaç6es as 

sim como as praticas e processos de trabalho que pcdem lhes 

dar maior renda (através dos serviços dE- experimentaçao e as 

sistncia tcni-ca) .e proporcionam aos agricultores recursos 

travs das agéncias de crdit,o para a acuisicio dos bens de pro 

duçao de que necessitam0Podem ainda estabelecer condiZessf 
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ráveis de preços para o setor agrícola através da garantia de 

preços znnimos e das melhorias nas condiçõOes de comercializa-

ço,principalmente através dos serviços de infrá-estrutura (e 

tradas, armazens, mercados centrais, etc) e do estabelecimento 

de normas que facilitem as transaçes (padronizaçao, olasaifi-

caço, etc), Dêsse modo procuram orientar a produçao e o 

nfvel técnico do agricultor do país. Apenas no caso da prod.u-

çao de açucar existe um controle efetivo de produçao0 Com ref e 

rência a melhoria devida do agricultor, o campo de açao dos p0 

deres públicos mostra-se maia limitado. Procuram garantir a ai 

fabetizaço da popuiaçdo em idade escolar e fornecer alguma as 

siatência médico-hospitalar nas sedes dos municípios0 Ültima-

mente, os poderes p1blicos ampliaram seu instrumental de aço 

com a legislaço pertinente a Reforma Agrária e ao Estatuto do 

Trabalhador Rural em que procuram também garantir melhor apro-

veitamento dos recursos naturais e melhores condiçes de vida 

ao trabalhador. 

Será, portanto, visando a utilizaço dêsse instrumeri 

tal político, que os estudos de uma regiao agrícola devem ser 

conduzidos no Brasil, pois, dêsse modo, tein.se elementos para 

sugerir uma política factível para seu desenvolvimento0 

DEPINIXO DAS METAS 

Com referência as metas que devem ser estabeleci-

das para, o estudo, adotaremos um critério de certo modo simp]i 

ta0 Admitiremos que o desenvolvimento econ6mico da regido se 

processa através do aumento da renda líquida das emprêsas agr 

colas aí.estabelecidas, Que se dando aos agricultores e à re- 

giao condiçes favorávêls para que ocorra êase aumento de ren- 
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da terseào assegurados as demais melhorias e modificaç6es 

que caracterizam o desenvolvimento econ&rii000 A meta básica a 

ser adotada para o estudo será portanto o  a seguinte: 

determinar os elementos qe devem sex' garantidos 

aos agricultores e & regio para se ter um aumento 

de rentabilidade econômica n.s empresas agrcolas 

ai: êstabelecidas0 

Reconhecemos que á atendimento a essa meta pode no 

resultar num processo de desenvolvimento satisfat6rio em 

moa económicos e sociais0 O aumento da r.nda das emprèsas agri: 

colas pode nao siguificar necessàriament uma melhoria nas con 

d.i93es de vida dos assalariados pois o mrcado de trabalho no 

setor agrícola nem sempre mostra as cond:tçes que se fazem ne 

cessárias para que ocorra a devida trans:rerência de renda aos 

agricultores no-proprietários0 E nsse caso o aumento de ren 

da d e emprsas agrícolas pode favorecer uma única classe de a 

gricultores (os proprietários) e deixar le atender a um mais 

amplo desenvolvimento da regio Nao obstante mantemos o a 

mento de renda das empresas agrícolas como meta básica dos es-

tudos ão desenvolvimento de regiEes agrf:olae por considerar 

mos que ainda se constitue no grande elemento propulsor de de 

senvoivimento 

Essa meta chave D  porm pode er coniplementada por 

outra s  referente a melhoria do padrao cu.tural e de condiçes 

de vida dos agricuitoresproprietários e no proprietários) A 

razao de se incluir essa segunda meta prmde-se a necessidade 

de se precisar freqientemente incentivar os agricultores 

lhoria de produço e de produtividade se:i que as perspectivas 

económicas do mercado e do preço se mostrem favorveis. 	Como 

se sabe s  o processo de modificaç'o de técnicas e de produç.o 

1 



torna-se de fácil aceitaço pelos agricultores quando estes se 

sentem movidos pelas perspectivas de melhores preços e maiores 

-lucros. Quando faltam perspectivas favorveis, o processo de mu 4 
dança torna-se do diffcil aoeitaço por êles0 Infelizmente as 

perspectivas de lucro da Agricultura em nosso paf e nem sempre 

se mostram satisfat6rias0 O que, alfas, nao 6 de se estranhar 

uma vz que dispomos de uma elevada percentagem de nio-de-obra 

no setor ageícola e ainda contamos com abundante reserva de ter 

ras adequadas a exploração agrf cola, condiçes essas que nos 

levam freqtentemente aos problemas de queda de preço e de fai-

ta de mercado0 Sempre que ocorre um aumento de produçao, devi-

do a condiçes climáticas favoráveis ou a introduçao de melho-

res t&nicas, ocorre um acréscimo de produço que ocasiona que 

das de preços e desestfmulos a produçao. 

Para se conseguir o desenvolvimento de urna regiao a 

grf cola no Brasil tem-se fx'eqttantemente de enfrentar essa di-

ficuldade ou seja de se conseguir uma melhoria de. produço e 

de produtividade por parte dos agricultores sem que as perspec 

tivas de preço e de lucro sejam satisfatrias ou mesmo sem que 

elas existam0 Nío 6 fácil conseguir essa reação por parte dos 

agricultores. E pode-se mesmo afirmar que no se pódia obter 

deles tal x'eaçao se nao forem eles submetidos a um processo e-

ducacioriaj. intenso que modifique o nivel cultural e as exigên-

cias por eles consideradas minimas de vida, em têrmos de ali-

mento, babitaçao, sanidade, recreaço e outros valOres s6cio-

econ8micos. Smente com essas mudanças poderao os agricultores 

reagir de forma.diferente &s perspectivas de preço e de lucro. 

Sabe-se que se os preços caem a nfveis baixos e deixa de haver 

perspectivas satisfat6rias de lucro, os agricultores de nfvel 

cultural elevado reagem melhor do que os agricultores de baixo 

nfvel pois no reduzem como êstes as atividades agrf colas a 
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urna produçio mínima de feijao, farinha e rapadura, apenas para 

sobreviverem, e to pouco deixam suas oondiçes de vida deteri 

orarem a um mínimo primitivo de conf8rto e sanidade9 Mesmo for 

çados por condiçes desfavorveis de preço e mercado 1 ssee a-

gricultores continuam produzindo volumes elevados de produ.tos, 

afim de conseguirem as condiçes de vida, de alimentaç.o e de 

babitaço que consideram mínimas necesefrias à sua família; e, 

naturalmente, procuram manter essa produçao dentro do conceito 

de eficiência que suas condiç6es econ8micas permitem, Passam, 

por consegttinte, a gozar de uma melhor renda real do que os a 

gricultores de baixo nível cultural, ainda que no tenham com 

isso aumento de renda financeira. 

A medida que êsse comportamento se generaliza entre 

os agricultores de urna regido, os benefícios dêsse aumento de 

produçao poderao ser ampliados, pois os agricultores poderao 

se especializar nos produtos que tiverem maior vantagem compa-

rativa e procederem trocas entre êles, assim como poderá se de 

senvolver a industria local de pequenos utensílios domésticos 

e agrícolas a fim de trocar, seus produtos com os excedentes de 

alimento dos agricultores. Essa especialização e troca poderão 

dar origem, assim a um processo crescente e de certo modo autô 

nomo de atividades produtivas em t8da a regiao t  as quais deve--

rao, poeteriormente, integrar-se na economia comercial do país. 

Como foi dito anteriormente no se pode sempre con-

tar com possibilidades favoráveis de preços e de mercados9 Em 

muitas regies agrícolas do pais, para se ter um desenvolvimen 

to econ8mico satisfatério é preciso contar com agricultores de 

padro cultural mais elevado. Julgamos por isso necessário in-

cluir essa eievaçao do nível de cultura cõmo uma segunda meta 
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de estudo definindo''a da seguinte forma: 

- Determinar os elementos que se fazem necessários 

a eievaçao dos padr6es culturais e das condiçee de 

vida dos agricultores da regiao0 

No obstante a importncia dessa segunda meta, no 

nos propomos a disoutf-la no presente .tx'abalho0 ratase de um 

assunto que diz respeito a educaço e a mudança de comportamen 

to dos agricultores e que requer estudos e programas especiais 

que fogem de nossas possibilidades0 Sugerimos, a seguir,um pl 

no de estudo apenas para a primeira meta ou seja para o aumen-

to de rentabilidade das empresas agrícolas0 

importante observar que ao mencionarmos essas me-

tas estamos deixando de considerar as possibilidades de outros 

setores para o desenvolvimento da região, como é o caso das a-

tividades industriais (a no ser o das industrias de beneficia 

manto e processamento dos produtos agrícolas que sero incluí-

dos em nosso estudo)0 E mesmo no setor agrícola, estamos dei-

xando de considerar outras possibilidades, como seja a sub-di-

visao das grandes propriedades agrícolas ou a transformaçao d 

mesmas em cooperativas de produço, o que, segundo alguns, re-

sultana em melhores condiçes para o de3envoivimento econ8mi-

co e social da regio0 (Nõs esquemas que apresentaremos a se-

guir apenas nos casos de propniedades.agrícolas que no este-

jam usando suas terras por falta de interêsse de seus prÕp'ie-

trios é que seré sugenída a implementao de medidas pertineri 

tes a Reforma Agrária)0 

Ainda quanto aos objetivos dste es-budo 1, SPnvém es-

clarecer que .nao pretendemos com êle descer a análise da efici 

ncia do.s érgaos responsáveis pela exeeuço da política agríco 

la dos preços mínimos., da reforma agrária, etc0 Õs estudos 



que nêsse sentido iremos sugerir terao por objetivo apenas mo 

trai' se h falta dsses elementos na regiao mas no procurare-

moe determinar as mudanças a serem executadas nesses 6rgos pa 

ra que os mesmos possam atender as necessidades da regio0 Ad 

tainos êsse critério por considerar que os estudos referentes a 

melhoria dèsses 6rgos devam ser realizados abrangendo os  dr-

gaos como um todo, o que requer estudos de carèter mais amplo 9  

fugindo portanto do escopo regional do presente estudos 

ESQUEMAS DE AN1ISES 

Estabelecido o aumento da rentábilidade econ8mica das 

exploraçes como objetivo a ser alcançado na região, é preCiS3O 

estudar a forma de se conseguir asse aumento de renda0 

Para êsse fim, adotaremos um esquema de alise que 

estabelece a renda da emprsa como funçao dos seguintes elemen 

tos: 

Escolha adequada das exploraç6es (culturas e cria-

çes) 

- Escolha de técnicas agropecurias eeon8micamente iiais 

indicadas; 

Níveis favoriveis de preços dos produtos e dos mau-

moe; 

Soluç.o de outros problemas de caráter geral da re-

gio0 

De ac6rdo com asse esquema, os agricultores devem ob 

ter aumento de renda a medida que escolhem éxploraçes que me-

lhor se adaptem às condiçes de solo e clima de suas proprieda 

des e às possibilidades de mercado da regio e que adotem tc- 



nicas agrfcolas econômicamente mais indicadas; à. medida, tam-

bm, que os níveis de preços dos produtos; agrfcolas se elevam e 

que os preços doe insumos diminuem. Ademais, essa renda ainda 

poderá se ampliar a medida que forem senIo solucionados os pro-

blemas de caráter geral da regido tais c9mo: melhorias da infra 

estrutura, melhoria dos serviços de assiténcia técnica e finan 

ceira além de muitos outros problemas0 

O estudo a ser feito na regiao deve,portanto, ter por 

objetivo determinar êsses elementos, isto : as culturas e as 

tcnicae que se mostram mais lucrativas na regiao; as medidas 

que devem ser adotadas para se ter unia m91horia nos preços dos 

produtos e uma diminuiçao nos preços dos insumos; assim como,as 

soluç6es que precisam ser dadas aos prob);emas de natureza geral 

existentes na regio. 

Veremos, a seguir, coiio devem ser conduzidos cada• um 

dsses estudos0 

1 e 2 	ESCOLHA DE EXPLORAÇES E DE T1CNICAS AGROPECURIAS 

MAIS LUCRATIVAS 

As escolhas das exploraçes e as técnicas agropecu-

rias devem ser estudadas em conjunto0 Como os resultados finan-

ceiros das diferentes culturas e criaçes variam muito com as 

técnicas adotadas, nio há, razão para esti.dá-las em separado0 

As determinações das exploraçs CQO das técnicas p0 

dem ser feitas empiricamente na região. k metodologia usada de-

penderá em parte das exploraç6e3 e das tcriicas ai existentes 

No caso de existir na regiao unia grande diversidade de explora-

çes e de tknicas inclusive t&micas mais modernas, pode-se es 

tudar uma amostra representativa das propriedades de cada uma 
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das áreas da regiao e relacionar as combinaçes de exploraçes 

e de técnicas nelas existentes com as rendas líquidas obtidas 

nessas propriedades0 

este processo, ainda que tcnicaiuente grosseiro, foi 

adotado por muito tempo nos Estados Unidos com bons resultados 

antes do desenvolvimento de métodos mais elaborados0 

No caso, porém, de rio existir na regiao 	estudada 

propriedades agrícolas com técnicas mais modernas, asse "Méto-

do Comparativo" no tem razo de ser usado, pois no se pode-

rao medir éom ale os benefícios que terao os agricultores com 

o emprêgo de técnicas mais modernas. 

Faz-se, ento, necessário adotar o "Método de Orça-

nientos" que se baseia principalmente nas produtividades fíeics 

dos fat8res (relaç6ea inswno/produto) obtidas nas diferentes 

exploraçes e técnicas. Essas re1açes so obtidas em explora 

ç6es reais ria pr6pria regio. - 

Com base nessas re1açes físicas assim como nos pre-

ços dos fatôres e dos produtos pode-se avaliar os aumentos ed 

minuiçes de despesas e rendimentos que se obtém numa emprêsa 

agrícola, com as mudanças de técnicas e de expIoraçes e, por 

consegUinte, os resultados finais na forma de renda líquida ou 

lucro. 

Como variaçao dêste método, existe o chamado "Método 

dos Modêlos", onde as relaçes insuino/produto s.o estabeleci-

das com base em investigaçes controladas de laboratdrioe e de 

campos experimentais, de modo a se ter determinaçes inale rigg, 

rosas e menos sujeitas aos fat8ree no contro]Áveis da nature- 

za. 
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Através dsaes métodoe %  pode-SE concluir que urna deter 

minada combinaçao de expioraçao a de técnicas agrícolas é mais 

lucrativa que outras mas nao permite que se encontre entre as Vã 

rias combinaçes posaveie de expioraçao e de técnicas aque]a que 

produz os melhores resultados. Para se chegar a asse melhor re-

sultado faz-se necessério adaptar métodou que. recorrem & ané].ise 

mateintioa como os de Programaç.o Linear o de Funçes de Produ- 

ÇO. 

No estudo de unia r'egio agrÍcola, convém primeiramente 

empregar o método dos modlos. Determina-se assim, para as prin-

cipais áreas da regi.o, as combinaç6es dct axploraç6es e as combj 

naç6ee de técnicas agrícolas que oferecen melhores possibilida-

des para o desenvolvimento da regio. Com  êeaes dados orienta-se 

os agricultores a urna mudança vantajosa ce técnicas e de cultu-

ras e criaç6es. Posteriorrnente, como medida cznplementar, convém 

aplicar o método da Prograznaço Linear qt.e permite sugerir indi-

vidualmente a cada agricultor as combinaç es de exploraç6es e de 

técnicas mais lucrativas face âs limitaçZ es iierentes & estritu-

ra de sua propriedade e do seus recursos. 

Para se determinar as combinaç es de explora9es e têc 

nicas mais lucrativas, por qualquer déss€ métodos, faz-se neces 

srio obter os seguintes elementos: 

delimitar as principais áreas o-econmicas da regiao 

estabelecer os "conjuritos de tgnicas", de diferentes 

níveis de modernizaçao, que pod3m s'r utilizados nes-

sas áreas; 

o) 	determinar a produtividade físiia (relaç.o insuino/pro- 

duto) dos diversos "coijuntos d3 técnicas" nas princi-

pais exploraçes e áreas géo-ec)n3m.cas da regio; 
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d.) 	calcular os custos e as rendas ]íq).idas das diver 

sas exploraçes em que se aplicam os diversos 

juntos de tonioaa" e nas diversas áreas geo-eoon6 

micas; 

e) 	determinar as possibilidades de expansao dos merca- 

dos consumidores dsaes: produtos0 

Os dois primeiros itene (a e b) tem como objetivo 

facilitar a execuço dos demais e proporcionar cond.içes de 

maior preciso para as determinages posteriores As combina-

çes que devemos fazer a respeito desses itens so as seguiu-

tes 

As áreas geo-eoon8micas devem ser individualizadaa 

de ac6rdo com as "aptid6es agrícolas" que elas demonstrem, Po 

dem ser estabelecidas com base nos mapas de solo e clima da 

regio assim como nas distancias, meios dê comunicaç.o o ou-

troa elementos que permitem diferenciar econ8mioamente essas 

áreas. 

O "conjunto de técnicas" ou "pakage of techniques", 

corno dizem os americanos, refere-se àstgcnicas que se compie. 

mentem e que devem ser aplicadas em conjunto0 Assim, no caso 

da produço de leite, a introduçao de gado de raça deve ser 

complemeutada com a prod.uço ou aqui si ço de raça es concerit r 

das sais minera.is e combate mais cuidadoso às doenças e pra-

gas, sem o que o gado de raça ri.o poderá subsistir0 A introdu 

ço do trator na propriedade agrícola, em substituiço a tra-

çao animal, deve ser .acoxnpanhada pelo uso de seus compiemen-
tos: arados, cultivadores e carretas, para que se possa redu-

zir o seu uso0 De acô rdo com as características da agricultu- 
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ra da regio e das condiçes econômicas aí prevalescé.ntee, po-

de-se estabelecer diversos "conjuntos de tcnicaa",repreaenta-

tivos de diversos níveis de modernizaço, a fim de se estudar 

o comportamento econômico de cada um deles e determinar os que 

devem ser aconselhados para a regio. Dsae modo, estudam-se 

alguns "conjuntos de tcnioaa" e no uma multiplicidade de tc 

nicas individuais. 

Estabelecidas êsses dois itens, pode se passar às de 

terminaçes das relaçcies fisicas de produtividade mencionadas 

no item c0 Essas determinaçóea devem sr feitas preferivelmen 

te com base nos resultados das tstaçces/Experimentais da regi.-

ao ou com base nos resulcados obtidos por agricultores indivi-
duais que as tenham experimentador No exietincic tais resulta-

dos deverao ser procurados dados de ou'ras regJ.oes, de condi-

çoes a.-'ico1as 821±iares 

	

Ae 	l-tçes econômtcaa rfe'das no iem ddevein sor 
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PREÇOS DOS PRODUTOS E PREÇOS DOS INSUMOS - 

A eievaçao dos preços dos produtos agrícolas e a re-

duço dos preços dos insumos adquiridos pelos agricultores 

constituem problemas de difícil soluço0 Sabe-se que os preços 

dos produtos agrícolas dependem bàsicamente-dos. fat8res rela-

cionados com a oferta e a procura désses produtos assim como 

das condiçes em que so comercializados0 

Quanto aos fat6res referentes à oferta e à procura r  

pouco ou nada pode se fazér no contexto dos problemas de urna 

regido agrcola uma vez que êsses fat8res se situam em nve1 

nacional e mesmo internacionalp e quaisquer medidas no sentido 

de modifica-los teio que ser tratados nesses nveis 

No eetor da comeretalizaço, porém pode=-se obter re 

sultados favorveis0 Estudando-se os processos de comercializa 

ç'o adotados na regio pode-se determinar suas falhas e suge-

rir medidas para aumentar sua eficiência assim como se pode 

eliminar as posiçóes rn9bpolísticas das intennedirias que per 

mi.tem manobras e lucros excessivos0 Também se pode apontar as 

falhas e sugerir melhorias com respeito aos processos de bene-

ficiamento e de aproveitamento industrial dos principais produ 

tos da regio0 Através dessas medidas consegue-se urna diminui-

ç'do da margem de comerei alizaço vigente na -regi.o com provi-

vei melhoria de preços para os produtores 

Pràticaiente o mesmo ocorre com referencia aos pre-

ços dos insumõs modernos adquiridos pelos agricultores0 Apenas 

a melhoria do processo da comerci.alizaço dsses i,nsumos deve 

ser inclufda como objetivo de um estudo regional pois a melho-

ria da produção prpriamente dita desses insumos constitue pro 

blema de âmbito mais geral e requer estudos amplos que n..o po- 

dem ser realizados num contexto regionaL 	- 
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Para se sugerir mudanças eficazes no processo de co 

mercializaço da regio 9  fazemse neceesfrios os seguintes es 

tudos e an1ises: 

descrever de forma sistematizada os processos de co 

mercializaço dos principais produtos da região e cal 

'cular os custos de suas diversas fases (cole -ta 9  emba 

lagem 9  transporte 9  armazenagem 9  classifieaçao 9  bene-

ficiamerito 9  etc) incluindo o processamento industri-

ai dsses produtos 9  quando realizados por pequenas 

inddstrias rraís; 

estimar os custos que se obteriam caso f8seem adota- 

das instalaçes e processos modernos (inclusive ci 

sistema cooperativista) nas diversas fases da comer 

ciaiizaçao; 

e) 	coletar os preços recebidos pelos produtores e ospre 

ços de venda dos centros atacadistas e retalhistas 

da regio de modo a calcular as margens com que a ào 

merciaiizaçao opera; - 

confrontar os preços de venda dos centros atacadis-

tas da regiao com os pregos de atacado noé grandes 

centros consumidores e exportadores do pafs,a fim de 

calcular a margem dessa fase da comercializaço. 

estudar as flutuaçee dos preços e das margens nos 

diferentes meses do ano; 

determiiiaras preferências dos grandes centros consu 

midores quanto a qualidade dos produtoe fonna de em 

balagem q  étc; 

g) 	determinar entre os serviços de comercializaçao aque 
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les que podem ser executados pelos próprios produto 

res0 

Os itens a e b nos mostram a redução de custo que 

se pode expirar através da modernizaçao dos processos de comer. 

ciaiizaçao. E o confronto entre os custos (item a) e as margens 

de comercializaçalo (item e) nos mostra o lucro de que gozam as 

firmas que operam na comerciaiizaço dentro da regio0 Do mesmo 

modo o confronto entre os custos (item a) e as margens refert 

das no item d nos mostra o lucro das firmas que comercializam o 

produto para fora da regido. Faz-se conveniente, nësse estudo, 

separar as cooperativas a fi.x de confrontar os seus custos com 

os custos do comércio regular0 Poderá mesmo se tornar convenien 

te proceder a um estudo especial das cooperativas de venda da 

região, para que se possa dizer das medidas que se fazem neces 

srias para aumentar sua eficiência e promover o seu crescimen-

to entre os agricultores0 A descrição sistematizada da comerei 

a1izaço (item a) aliada ao exame das f1utuaçes dos preços e 

das margens (item e) poderao confirmar a existência de posiçes 

monopo1sticas nos diferentes setores do comércio0 asse confron 

to também mostrz.i. a necessidade de se instituir um serviço de 

infonnaçes de mercado0 A obtenção de preços recebidos pelos a 

gricultores nos anos anteriores fica na dependência de exisiir 

agricultores e comerciantes que mantenham anotaçes hist6ricas 

das suas transaçes0 

Quanto às pequenas indistrias a que se faz referência 

(item a) pode se tornar necessário um estudo mais détalhado que 

mostre a viabilidade das mesmas face a competiço das grandes ixi 

ddstrias0 O item f fornece elementos para que os serviços de as 

sistência técnica junto aos agricultores orientem-nos quanto à 
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escolha das variedades época de plantio s  cuidados na ooihei 

ta etc 9  a fim de que êles possam se aproveitar de melhores 

preços na mercado0 E por IlItimop o item r indicará a convení-

ência do agricultore apresentar os produt;os devidamente padro 

nizados 9  classificados e devidamente embalados ou ensacados a 

fim de que os agricultores recebam p xeço melhores pelos seus 

produtos0 

Quanto aos preços dos insumos e fazem necessários 

os seguintes estudos e análises: 

a) 	descriço dos contratos de trabalho e de arrendamen 

to de terra assim como a coleta de salários e de pm 

ços de arrendamento e de venda de terras; 

b). 	coleta ds preços pagos pelos agricultores pelos in 

sumos modernos: adubos 9  máquinas 9  raç6es 9  insetiei 

das, etc; 

e) 	descriçio dos processos de comreiaiizaçao (das £á- 

bricas aos agricultores da reg:iao), com o calculo 

dos custos das diversas operaçes; 

d) 	estimar os custos de comercialização desses insurnos 

caso f&ssém adotados métodos e processos mais moder 

nos (inclusive o processo coop'Erativista•de compra)0 

Os salários e preços obtidos (itens a e b)seraouti 

lizados para os cálculos de custo e renda das exploraçes a 

grcolas mencionados no cap:rtulc4 anterior0 Os itens c e d. for 

necem elementos para se calcular a reãuçao nos preços dos in 

sumos no caso de se 'adotarem processos modernos de comerciali 

zaçon 
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SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE CARÃTER GERAL DA REGIÃO 

Afora os problemas especXficos 'efereites a escoha 

de exploração e de tcnicas e à melhoria de preços que acabam 

de ser disciitidos, existem alguns outros de caráter geral que 

dificultam odesenroivimento da regiao e que precisam ser tam 

bim estudados0 

Como exemplo- dêsses.estudos podemos citar os se 

a elevaço do nível cultural e do padrao de vida dos 

agricultores da regio; 

.a•meihoría dos serviços de infrestrutura: eletri 

cidad 1uzgua, eradas.e;Lo de comunicaçao,es 

colas etc; 

e) 	a melhoria dos serviços de assitncia técnica e'fi 

nanceira aos agricultores; 

d) 	e os estudos referentes a utiliaço integral das 

terras e da odeobra da reio 

Com referéncia ao primeiro dssBs itens, ou seja, a 

eievaçao do nfvel cultural e do padrão de vida dos agriculto-  

res, dissemos anteriormente que no obstante a irnportnciad 

í.es elementos para o desenvolviment9 regional, nao iríamos pro 

por, nsse trabalho, um esquema especial de estudos para  ês-

ses assuntos0 O mesmo pràticamente ocorre com o it.em b, refe 

rènte a nielhoria da infraestruurá0 Os eetudo.s referentes a 

esses itens exigem esquemas especiais de aniise que transeen 

dem ao campõ da agricultura e da economia rural, prbpriamente 

ditos0 Quanto ao terceiro item 9  como tamh.m dissemos anterior 

mente, seria necess&rio que se estudassem as instituiç6es res 

ponsveis pelas assistnci.as tcnioa e financeira de forma 
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global 9  para que se pudessem sugerir mudanças efetivas Js  es-

tudos que podem ser realizados, considerando o contexto regio-

riai do esquema que estaxnos propondo so mais simples e devem 

ter por objetivo apenas mostrar a insuficiência do ensino e da 

assistência técnica e financeira prestada aos agricu1tore da 

regi..o 

Sugerimos, portanto, com re1'erncia a base iten. 9  que 

se proceda a wi levantamento a fim de mostrar 9  entre outroaos 

seguintes eJ.ementds: 

n1merd de tcnicos e agentes dos serviços de assi.s 

tncta, tcriica e financeira na regi.o; 

apreciaç.o s8bre o programa de trabalho por êles 

execuk ados; 

- recursos riateriais ce que rnies dispem para a exe-

cuç'.o dos trabalhos; 

n1mero de agricultores alcançados por ésse progra-

ma; 

apreciação dos benefícios dsse programa s3bre os 

agri cuitores 

Quanto à u-ti:1izaç.o integral das -terras e da 	--de 

obra (i.temd) os estudos devem ser mais detalhados devo 

portáncia do assunto para o desenvoivimcnto da reg:Lao. 

Como .jà dissemos, o. estabeleciinio 	de ccdtçe 

faoráveis para o aumento da rentabfltdade das ropriedadea a 

grf colas que é a finalidade principal dos esquemas dos estu 

doE que ora apresentamos pode n.o trazer urna urllizaçáo iC 

na aos recursos principais da regiÁo, que seio terra e 

obra E com isso a rego náo alcança o crescimento da renda 
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global em nfveis que podria alcançar. 

- 	Os estudos que nsse sentido se íazem neeesários sao 

os seguintes: 

levantamento das áreas no utilizadas nas pro.prieda-

• 	des agrícolas da regilo assim como a detenninaço das 

causas de suá no utiiizaçao; 

levantamento da disponibilidade e da utiiizaçao dazn 

de-obra rural na regi.o, 

O levantamento das áreas no utilizadas (item &) de-

ve se basear no exame de uma amostra de propriedades das. diver-

sas freas da regiao e os questionrioa desse levantamento devem 

ser estabelecidos de modo a determinar se as causas da no uti-

iizaçao se prendem a impossibilidades físicas (isto é pobreza 

dos solos, áreas inundâveisp excesso dedeclividade, etc ) ou a 

falta de perspectivas favoráveis de lucro, ou ainda a falta de 

interesse por parte dos agricultores0 No caso de ocorrer a pri.... 

meira dessas hiptéses, conviria indagar da possibilidade de se 

ram estudados esquemas especiais de drenagem, irrigaçao ,constru 

ç6es de terraço, etc. No caso de ocorrer a segunda hip6tese, 

de se presumir que favorecendo a regio com um programa em La-

vor de seu desenvolvimento, ocorra urna mudança nessas perapecti 

vas de lucro e que essa8 áreas possam vir a ser utilizadas No 

caso porém, de ocorrer a terceira hipótese, a soiuçao do proble 

ma deve ser encontrada na apiioaço tiemedidas pertinentes à re 

forma agrária 

Quanto ao levantamento da disponibilidade e da utiii' 

zaç.o tia mo-de-obra, (item a2 ) deve êle tamb&n se basear numa 
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amostra representativa das diversas áreas da regio0 Os obje-

tivos sero os de determinar o ndrnero de trabalhadores dispo 

niveis nas propriedades e o iimero de dias efetivamente traba 

ibados por êles. Devido ao fato de que, recentemente, 

n1mero de trabalhadores rurais foram forçados a tranferir 

resi4ucia das propriedades agrco1as para os centros urha 

nos, õ estudo da disponibilidadeda ode-obra rural nao po-

dera se limitar às propriedades agrco1as Terá de ser esten 

dido aos agricultores que habitam nos centros urbanos0 Possï 

velmente, através dos "empreiteiros" que se encarregam de re 

nir os trabalhadores no centro urbano para. lev1os de cami-. 

nhao às propriedades agrcoias, poderseio obter informaçes 

a respeito da disponibilidade e da utiiizaçao efetiva d5ses 

trabalhadores0 

No caso de se constatar que a disponibilidade da o 

deobra na regiao é excessiva face às possibilidades de utili 

zagaop e aue as possibilidades de transferência so pequenas, 

fazse necessário reconsid.erar o problema das culturas e das
11 tknicas modenias que nao utilizam intensamente a 	mo-de 

obra0 É o caso por exemplo, da motomecanizaqo e da pecuri. 

extensiva0 Ainda que essa tcniea e essa expioraço mostrem-a 

se lucrativas para os agricultores proprietrios, elas pode--

rao nao ser as mais indicadas para a regio0 Isso ocorrerL na 

caso .e existir outras tenioas e exp1oraçes que sé mostrem 

também lucrativas e que usem mais mo-deobra0 Ocorrendo tais 

condiç.es, estas ultimas deverao mostrarse mais vantaosas 

do que as primeiras para o desenvolvimento econ6mico da regi-

ao, pois devero oferecer um maior volume de renda para ser 

distribuída e dispendida dentro da regiao0 



COSIDEliAQQS SOBRt A FOkUAçÁO D2 UM PROGIAMA DE DSEN• 

VOLLtMEN'fQ DE UMA REGiÃO AGRICOLA 

Ccii 'e levantarn€-iltos e anu1".sEe rnei.onados rice ca-

pu..LoB ainericres ehegareznos a uma ciaec- ds meci'dae qi.te 

se f&eTu xicessrias para pruncver o de'.erivoiv,'merr..e enoru 

	

dc 	-cr agr'r ic de uira re' ao 

Para -y'rnar' cs239 mec'c 	rna 	3fEva3Juet 	idE1i 

de pck - wdéne , qs fazeinie aindL i'CeSsr.rLaE 

	

i. 	e&abe1ecer wra ccnai,enaça .dequaia enre agricd. 

cres. ctrÀerc1.ane2 e 	ndusai ncs prccesr 	de 

melhora e us aiiv.da1os; 

	

2. 	esiabeIecer aiguzta poucs p'oje&cc prnc&pa'.c 	err 

que ae concertrarao (2 recursos dispon ve e 

prcrncver o dsenvo1v:men&o 

	

1 	Concateáoen'treLcIures. Ccrnercianteseindus- 

Cwiforie fo di -to anter'orme:ite. a mot'vaçao 	paca 

as rndaiças de iecn cas por pa -te dos aricuJ.tores., comerciail. 

indus-ria1 s Lept usa pruicipaimenl.e nas perspec vas de 

uni aino de renda liquida que os emprsár1oe desses se'oces 

enteeem pcder ob,,er cum essas mudanças E essas p.rspecvrras 

m 	r renc.ta dependem tanto das nudan ;as em suas propras a- 

vidades ec-- ,rai das que serão executadas nos dema'.s seicres As 

sim agrcui..,Lres ao mudarem suas tecicas agrcolas o fazem 

arevendc um aumentc de renda m,?.vada ;ani.o por uma õi.m'.nuiça 

de de produçao que deveao Ler e:i suas culiuras com o u. 

3c das novas tecnicas como por urna e1vaçio de preçcs dcs 

produtos,, (-J.evaçao 	esta que deverá Oc)rrer devdo 	a me1h 
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ria das técnicas que devero ser utilizadLs pelos comerciantes 

e industriais nas atividades relativas a :omerciaiizaçao e in-

dustrializaço0 E se os comerciantes e Lnduetriais no efet 

varem melhorias em seus setores (e portan;o se os preços nao 

se elevarem), os incentivos para os agric.tltores mudarem de 

tcnioas serão menores e muitos deixariam de fazë-1o0 

Do mesmo modo, o incentivo para os comerciantes e os 

industriais mudarem os seus processos de omercializaço, bene 

ficiaxnento e industrializaçao repousa tani;o na dixinuiço do 

custo de operaçao (que deveao obter com essas mudanças) como 

na ampiiaçao do volume dos neg5cos que dwer advir de uni au-

mento de produço dos agricultores0 E se os agricultóres nao 

modificam suas técnicas (e no aumentam p:r coneegttinte a pro-

duço) ficam menores os incentivos de mutanças por parte dos 

comerciantes e industriais e muitos se de3interessaro por fa- 

è-las0 

No é fácil conseguir uma ooncaI;enaço adequada eu-

tre agricultores, comerciantes e industriLis, uma vez que ela 

irá depender, em grande parte, da aceita;ao antecipada de que 

os outros setores também faro as mudatças o que significa 

que dependerá de um setor ter confiança n:s demais0 Se no hou 

ver essa confiança antecipada o plano de desenvolvimento terá 

maiores dificuldades para deslanebar. 

Adoço de Medidas de Caráter Excepcio:Lal 

Para se garantir a concatenaçáo desejada, faz-se fre 

qttentemente nece2sária a adoção de medida:t mais enérgicas, mc-

didas de caráter excepcional, pois as que se referem ao finan-

ciamento, assistnoia técnica, preços znn:.mos, nos moldes em 

que so geralmente adotados no pas,pode::o nao se mostrar su 
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ficientes para garantir essa concatenaço0 E d.entre as medidas 

de caMter excepcionai podese tendo eLI vista a tradição da 

política agrícola no p ,,.íFj q  sugerir as segines: 

a 1  ) a garantia de preços mínimos eu níveis especiais 

a2) e a garantia do financiamento em êondiçee especiais 

de juros, garantias e prazo de pagafflento 

Com rcferncia aos níveis especiais de preços mínimos 

e às oondiçes especiais de emprstimos devemos dizer o seguiu 

te 

- o e preços mínimos para os agricultores deverao ser 

garantidos a níveis mais elevados do que os preços 

mínimos nora1mente estabelecidos no país0 Essa ele 

vo deve refletir a grosso modo os benefícios que 

os agricultores viro a ter no futuro com a melho-

ria dos processós de comerciaiizaçao e índustriali 

zaç.o; 

- devero ser gantidos preços mínimos para os produ 

tos agrícolas ind.ustrializados na regio0 Os preços 

sexLo garantidos em níveis que reflitam os preçm z4 
nimos dos produtos para os sricuitores acrescidos 

das despesas de Qoercia1izaç.o e industrializaçao, 

calculados com base nas tcr.icas e processos melho-

rados quê forem sugeridos p.ra a regio; 

.seas condiçes favoráveis ce preços e de financia-

manto devem ser mantidos por um período detêrminado 

de tempo ap6s o que deverc' retornar às condiçes 

vigentes nos mercados internos (ou extenitos); 
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- faz-se necessário considerar a oxistncia de um Fun 

do Especial com recursos financeiros para as despe-

sas do plano e para os eventuais prejuízos que o 

go garantidor dé preços possa vir a ter durante o 

período em que vigorar a situaço de preços e fina 

ciamentõs especiais0 

Escolha de Pjtos Prioritrios 

Considerando a escassez de recursos que em geral exiE 

te no país »  faz-se imprescindível concentrar essas medidas de 

caráter excepcional (preços mínimos e financiamentos especiais) 

em alguns pouco projetos prioritrios0 

Com referência à escolha dases projetos deve se con-

siderar os eegiintes pontos: 

escolher algumas explõraçes(culturas e criaçes) que 

se mostrem econômicamente ineÏhor indicados para a re-

giáo assim como as técnicas a serem utilizadas nessas 

exploraçeesômente a elas garantir os preços e os fi 

nanciamentos excepcionais; 

determinar os investimentàs que devem ser aplicados 

na modernizaç.o da comerciaiizaçao benefieiamento e 

industrializaço dêsses produtos considerados priori-

t trios; 

	

- c) 	selecionar os agricultores que devero constituir no 

grupo de agricultores-cooperadores da regiaoos quais 

se dedicarão a essas exploraç6es prioritrias,adotan-

do as técnicas acima mencionadas e que D  em retribui-

ço »  terao a garantia de um preço mínimo especial e. 

das condiçeé especiais de crédito.; 
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selecionar os comerciantes e industriais que desejam 

modificar os processos de comeroiaiizaçao benefioia-  

manto e industrializaço dentro das tknicaa acima 

mencionadas e que em retribuiço terio assegiudos me 

ços mínimos de venda doa produtos prioritários; 

determinar dentre os problemas de caráter geral da re 

gii.o aqueles que serao atacado com prioridade0 

A escolha das exploraç6es prioLtrias (item a) deve 

se basear nos estudos e.levantamentos realizados (item le 2 do 

Cap0 ii) e ao se determin&las deve se l4var em conta no ape- 

nas às perspectivas de renda oferecida pelas diversas explora-

ç6es como também a possibilidade de expanso de seus mercados 

consumidôres (letra d. dos itens 1 e 2 .o cap0 u) 

A seleço dos agricultores co:ierciantes e industris 

(letras c e d) deve ser foita.com  base :ia capacidade dos mes-

mos de melhor aproveitarem as facilidades financeiras que lhes 

serao fornecidas0 

Com essas medidas, especialmente com a seieao dos a 

gricultores-cooperadores, ter-se-6 circunscrito o dispêndio de 

recursos pertinentes a garantia de preços mfnimos e financiamen 

-tos especiais aos agricultores que de fc.to podem modificar sua 

tenica0 Evita-se P  dsse modo, diepndic dsses recursos com a 

gricultores que desejam apenas ampliar as reas plantadas sem 

melhorar suas tcnicas0 Com isso ter-se1 um emprgo menor e 

mais eficiente dos recursos no processo de desenvolvimento eco-e 

n6mico da regio e, do mesmo modo, tere-a lImitado o montante 

de prejuízo que o 6rgo executor dos preços mínimos poderá vir 

a ter com a execuço do plano0 

RiP/tmbr, 


