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Resumo

Este trabalho apresenta as principais contribuições teóricas das abordagens instituciona-
listas sobre o processo de mudança econômica para, a partir dessas contribuições, analisar as
mudanças recentes da economia norte-rio-grandense, especificamente no âmbito da agropecu-
ária. Para levar a cabo este intento, apresenta também um breve sumário da evolução do setor
agrícola no Brasil e explora os conceitos de agronegócio e de economia de autoconsumo –
fundamentais para a compreensão das transformações no âmbito do setor primário potiguar.
A partir da análise do ambiente institucional da agropecuária do Rio Grande do Norte e das
trajetórias específicas dos produtos em apreço nesta dissertação, observa-se que há indícios
de correlações entre esse ambiente institucional e o desempenho econômico das atividades.
Particularmente, observa-se a existência de instituições diferenciadas no interesse do desen-
volvimento de culturas mais voltadas à exportação no estado, como o melão e o camarão, e
de atividades tradicionais modernizadas, como a bovinocultura de leite, comparativamente ao
desenvolvimento das culturas que compõem a cesta básica – milho, feijão e mandioca – es-
tudadas. Por fim, esta dissertação apresenta sugestões de pesquisa que possam enriquecer o
entendimento dos processos de transformação no meio rural potiguar.

Palavras-chave: ambiente institucional; desempenho diferenciado; agropecuária.



Abstract

This work presents the main theoretical contributions of institutionalists approaches about
the process of economic change and, from these contributions, to analyze recent changes in the
economy of Rio Grande do Norte, specifically in the context of agriculture. To fulfill this goal, it
also presents a brief summary of developments in the agricultural sector in Brazil and explores
the concepts of agribusiness and economics of self-consumption – essential to the understand-
ing of transformation within the primary sector in the studied region. From the analysis of the
institutional environment of agriculture in Rio Grande do Norte and the specific trajectories
of the products in question in this dissertation, it is observed that there is evidence of correla-
tions between that institutional environment and economic performance activities. In particular,
we observe the existence of more effective institutions in the interest of development of more
export-oriented crops in the state, such as melon and shrimp, and modernized traditional activ-
ities, such as dairy cattle, than in relation to crop development that make up the basket - maize,
beans and cassava - studied. Finally, this paper presents suggestions for research that could
enrich the understanding of transformation processes in rural Rio Grande do Norte.

Key-words: institutional environment; different performance; agriculture.
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PRÓLOGO

Depois de mais de cinco décadas desde que a problemática do desenvolvimento, nas suas

diversas escalas, ganhou destaque no cenário político brasileiro, a questão agrária, o capitalismo

agrário e as mudanças estruturais ocorridas na economia brasileira e, em particular no âmbito

das regiões e estados que compõem o país, continuam sendo foco de intensos debates, tanto

no âmbito da academia quanto de organismos de desenvolvimento e fomento econômico e nas

diversas esferas de governo.

Ao longo desse período, observou-se o ressurgimento do interesse dos economistas pelo

estudo das fontes do crescimento econômico em geral e mais especificamente na agricultura

– o que pode ser considerado um retorno a uma das principais questões tratadas pelos autores

clássicos – bem como o reconhecimento de que, no estudo dessas fontes, a mudança tecnológica

e as instituições são questões fundamentais.

A tradição neoclássica contribuiu com uma série de modelos que tiveram como objetivo

explicar as diferenças de desempenho entre as economias e setores capitalistas. Tais modelos,

entretanto, não foram aceitos com satisfação por parcela da academia que rejeitou os pressu-

postos convencionais e sua análise estática.

Sendo assim, várias abordagens alternativas no âmbito do crescimento econômico, do de-

senvolvimento e da mudança tecnológica se desenvolveram ao longo das últimas décadas, com

algumas ganhando espaço significativo nos debates científicos internacionais para a análise das

mutações econômicas em relação às tradicionais caracterizações.

As teorias institucionalistas, apesar das diferenças que apresentam entre si e de sua origem

mais remota, fazem parte dessas novas abordagens pelos desenvolvimentos mais recentes, tra-

zendo em seus espectros conceituais importantes características que as diferenciam das teorias

mais ortodoxas que abordam o processo de mudança. Dentre as mais importantes inovações

dessa visão (ou visões) teórica está a conscientização da importância das instituições no pro-

cesso de desenvolvimento e o reconhecimento do caráter dinâmico das economias modernas.

Para os institucionalistas não há como conceber crescimento e mudança sem instituições.

De forma ampla, estas podem ser entendidas como os tipos de estruturas que compõem o ma-

terial da vida social (HODGSON, 2006), e importam porque articulam o processo de transfor-
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mação. Assumir uma perspectiva institucionalista, conforme Bastos (2006, p. 102), “é enfatizar

os elementos psicológicos, sociais e políticos, no estudo dos fenômenos sociais em geral”, em

vez de se concentrar unicamente em aspectos materiais, como os recursos produtivos.

Esta visão teve grande impacto em diversos campos de estudos econômicos, como o da

Economia Regional e o da Economia Agrícola, no qual se registraram, dos anos 1960 aos dias

atuais, intensos debates que embora tenham mudado de foco ao longo do período – indo desde

as diversas compreensões sobre o que vem a ser uma região aos meios de induzi-la ao pro-

gresso – , manteve acesa a necessidade de se conhecer e combater os problemas localizados

de determinados territórios, com a emergência de novos elementos que contribuíram para seu

entendimento.

No Brasil, embora muitos desses problemas tenham sido corrigidos ou atenuados nos úl-

timos anos, como a falta de dinamismo econômico em algumas regiões, particularmente o

Nordeste, outros surgiram, com os novos condicionantes que se impuseram sobre a proble-

mática regional, como o aprofundamento da globalização a partir dos anos 1980 conjugado

com a crise do Estado.

Entre esses novos problemas está a crescente heterogeneidade intra-regional, ampliada pela

integração econômica seletiva e concentrada em poucos eixos de modernidade, analisada por

diversos autores como Araújo (2000) e Pacheco (1998), que apontam para uma tendência de

fragmentação da economia nacional1, com o surgimento de focos de intenso dinamismo econô-

mico ao lado de áreas estagnadas.

Nos últimos anos, o desenvolvimento da agricultura, da agroindústria e da indústria “peri-

férica” modificou não apenas a dimensão dos fluxos de comércio entre as regiões, como tam-

bém transformou suas estruturas produtivas, o que resultou numa significativa diferenciação

econômica do espaço nacional, inclusive em termos intra-regionais (PACHECO, 1998, p. 230).

O estado do Rio Grande do Norte insere-se nesse contexto marcado por transformações

na estrutura da economia estadual ao longo dos últimos decênios. Tais transformações podem

ser observadas no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e, em particular, no aumento da

participação relativa dos setores industrial e de serviços (que atualmente representam mais de

95% do produto potiguar), em detrimento da participação relativa do setor agropecuário (pouco

mais de 4,5%) na formação do PIB2.

É importante observar que o declínio na participação relativa da agricultura na formação

do PIB não significa uma estagnação generalizada do setor. Em primeiro lugar, por uma razão

1Um “descolamento” de determinadas áreas em relação ao contexto ao qual estão inseridas.
2Dados referentes ao ano de 2008 obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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de ordem metodológica, pois à medida que a agricultura se integra à indústria os valores adi-

cionados vão sendo registrados no setor industrial. A agropecuária assume, assim, um caráter

residual, restringindo-se ao que é produzido no interior dos estabelecimentos rurais.

Para além dessa particularidade de ordem metodológica, a agropecuária do Rio Grande do

Norte vem se caracterizando pela permanência de um grande setor de autoconsumo, onde se

destaca a produção de milho, feijão e mandioca, também reconhecidos pelo seu caráter semi-

mercantil, e no qual políticas socias e assistencialistas como a previdência social e o programa

bolsa família parecem exercer importantes papéis. Constata-se ainda como importante, o sur-

gimento de novas atividades ou de antigas atividades modernizadas, como é o caso da fruti-

cultura, da carcinicultura, da apicultura, da caprinovinocultura e da bovinocultura leiteira, que

também contribuíram para a sustentação das taxas de crescimento econômico do estado norte-

rio-grandense nas últimas décadas.

Ora, as informações acima sugerem um campo promissor de análise para a pesquisa insti-

tucionalista, que, de acordo com Belik et al. (2007, p. 104) pode ser estudada em quatro níveis:

(1) o das instituições formais e informais, ou embeddedness; (2) o da economia dos custos de

transações; (3) o da economia dos custos de produção, ou da economia neoclássica; e (4) o do

ambiente institucional, que leva em conta as regras formais que mediam as relações estabeleci-

das pelos agentes.

Diante disso, e enfatizando-se a quarta dimensão descrita acima, emerge a seguinte questão

de pesquisa: em que medida o padrão diferenciado de crescimento do setor agropecuário do

Rio Grande do Norte pode ser explicado pelo ambiente institucional?

Não há estudos relevantes que deem conta da questão apontada acima. Embora haja trabal-

hos que tratem de modernização e mudanças de estrutura produtiva, não há conhecimento de

pesquisa específica acerca das transformações estruturais que ocorreram na economia estadual

e que possam explicar definitivamente a associação (caso exista) entre este processo de desem-

penho heterogêneo e seletivo e as instituições na esfera da agropecuária potiguar. Diante disso,

justifica-se a relevância deste estudo, que ainda poderá contribuir com a formulação de políticas

públicas adequadas para o meio rural norte-rio-grandense pela compreensão que pode dar dos

processos de transformação recente.

O pressuposto básico desta dissertação é que as mudanças ocorridas na agropecuária, a

emergência de um setor modernizado de agricultura patronal e familiar, e a permanência de um

grande setor de agricultura de autoconsumo ou semi-mercantil estagnado, são produto do am-

biente institucional e dos arranjos institucionais em que se inserem. Por ambiente institucional

entende-se o conjunto de políticas públicas e organizações de apoio à agricultura, entre as quais
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se destacam as políticas macroeconômicas que afetam a agricultura, as políticas setoriais como

o crédito rural, a infraestrutura, as políticas de apoio à comercialização e à autonomia alimentar,

e as políticas sociais, além das organizações de classe, entidades de financiamento e fomento.

Por arranjos institucionais entende-se o sistema de parâmetros que se origina da interação en-

tre os diferentes agentes econômicos moldando-se e construindo um modelo institucional de

economia política (CONCEIÇÃO, 2001a, p. 73).

Assume-se, portanto, como hipótese, que a presença ou a ausência de um ambiente institu-

cional favorável está estreitamente correlacionada ao crescimento ou decrescimento dos setores

novos ou à permanência da agricultura de subsistência com suas características peculiares no

estado do Rio Grande do Norte.

Com vistas a testar a hipótese acima, esta dissertação está organizada em três capítulos,

além deste Prólogo, e das Considerações Finais. O primeiro capítulo trata dos aspectos teóri-

cos mais importantes das modernas abordagens institucionalistas e faz um recorte dos prin-

cipais instrumentos analíticos advindos dessas abordagens para a análise das trajetórias das

atividades agropecuárias que são o foco deste trabalho. O segundo capítulo traz um panorama

da evolução recente da agricultura brasileira para, então, introduzir o conceito de agronegócio,

complexo agroindustrial e agricultura de autoconsumo ou semi-mercantil, conceitos essenciais

para a compreensão da agropecuária do Rio Grande do Norte. O terceiro capítulo aborda, num

primeiro momento, o macroambiente institucional da agricultura potiguar, para, então, anal-

isar as trajetórias específicas dos principais produtos do setor agrícola norte-rio-grandense e

suas especificidades. Nas Considerações Finais são mostradas as principais conclusões advin-

das da conjugação das informações dos capítulos anteriores e as sugestões de pesquisa que daí

emergem.
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1 AS ABORDAGENS
INSTITUCIONALISTAS E O
PROCESSO DE MUDANÇA
ECONÔMICA

A compreensão das fontes do crescimento econômico sempre foi uma das principais pre-

ocupações dos economistas desde a consolidação da Economia enquanto ciência, não obstante

o descuido com que o tema foi tratado em alguns períodos dos últimos dois séculos, diante

do avanço mais acelerado de outros tópicos, como as análises de equilíbrio estático de curto

prazo. Tais tópicos, por outro lado, deram fundamentação ao surgimento de um novo escopo de

teorias voltadas para a compreensão do crescimento econômico na segunda metade do século

XX, em grande parte motivadas pela divulgação de importantes estatísticas na área até então

indisponíveis.

As manifestações mais visíveis dessas teorias no Brasil podem ser encontradas nos estudos

desenvolvidos por vários teóricos com foco na temática das diferenças regionais e do subde-

senvolvimento. Muitos desses teóricos se valeram do conhecimento proporcionado pelas emer-

gentes abordagens sobre o crescimento, tanto para a compreensão dos problemas das regiões

de economias mais atrasadas, quanto para a implementação de políticas adequadas para o en-

frentamento desses problemas, entre os quais se situam os relacionados ao desenvolvimento da

agricultura.

Este capítulo pontua a contribuição das principais teorias voltadas para explicação do pro-

cesso de crescimento econômico, para então abordar as importantes lições trazidas pelos teóri-

cos institucionalistas na compreensão desse processo. A evolução da agropecuária brasileira e

seus aspectos conceituais serão tratados no próximo capítulo.
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1.1 AS TEORIAS CONVENCIONAIS DO CRESCIMENTO
ECONÔMICO

1.1.1 A contribuição de Solow

Conforme referido acima, após a década de 1950, o estudo da Ciência Econômica deu

origem ao surgimento de diversos modelos e teorias de crescimento, entre as quais podemos

destacar: o modelo de crescimento de Harrod-Domar e o modelo de crescimento de Lewis,

ambos focados na insuficiência de capital como principal entrave ao crescimento dos países

subdesenvolvidos; o modelo de crescimento restringido pelo balanço de pagamentos de Thirl-

wall, que atribuía como entrave ao crescimento dos países subdesenvolvidos a sua restrição

externa; o modelo dos dois hiatos, desenvolvido por Hollis Chenery e amplamente utilizado

na análise de países subdesenvolvidos nos anos 1950 e 1960 (em particular pela primeira ge-

ração de economistas da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL)1, que

atribuía ao baixo crescimento dos países subdesenvolvidos tanto a insuficiência de capital como

a restrição de balanço de pagamentos; e o modelo de crescimento exógeno a partir do progresso

tecnológico de Solow (CHENERY, 1969; LEWIS, 1969; JONES, 2000; VIEIRA; HOLLAND,

2006; SIMONSEN; CYSNE, 2009).

Dentre os modelos citados cabe destacar a relevância paradigmática que assumiu o modelo

de Solow nas décadas posteriores à sua formulação. Com este modelo procurou-se demonstrar

que, a despeito do pensamento econômico tradicional, a taxa de progresso tecnológico assume

a primazia no processo de crescimento econômico em relação à acumulação de capital e/ou

aumentos na mão de obra.

A conclusão teórica fundamental do modelo, a partir da ideia de que os avanços tecnológi-

cos são capazes de deslocar a função de produção, é a de que no estado de crescimento equili-

brado (steady-state) apenas a taxa de progresso tecnológico determina a taxa de crescimento da

renda per capita.

Apesar de assumir papel de destaque na literatura econômica após a Segunda Guerra Mun-

dial, “Solow” apresenta como uma de suas principais deficiências a atribuição da causa fun-

damental do crescimento econômico a uma variável exógena. Além disso, conforme Nelson

(2006), o avanço tecnológico reconhecido pelo modelo é tratado de forma bastante simples, a

visão dos mercados e das empresas é exacerbadamente estilizada e o pleno emprego é apenas

presumido. Desconsidera-se, por outro lado, o papel das instituições.

1Órgão regional das Nações Unidas, criado em 1948 com o objetivo de elaborar estudos e alternativas para o
desenvolvimento dos países latino-americanos.
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1.1.2 A contribuição das teorias do crescimento endógeno

A partir dos anos 1980 teve início um capítulo fundamental do desenvolvimento da teoria

do crescimento econômico. Por um lado isso se deveu à insatisfação de um número cada vez

maior de economistas em não conseguir compatibilizar os resultados das teorias tradicionais

com os dados empíricos. Por outro lado, o caráter exógeno do que era considerada a fonte do

crescimento estimulou diversos teóricos na busca por uma explicação menos determinista do

processo.

Surgiram diversas teorias que ficaram conhecidas na literatura especializada como teorias

do crescimento endógeno. Entre essas teorias que mais se destacaram, estão aquelas desen-

volvidas por Romer (1986), ao admitir que o progresso tecnológico é gerado na busca por lucros

monopolistas, e por Lucas (1988), ao defender que as diferenças nas taxas de crescimento do

PIB real per capita entre os países são explicadas pela qualificação da mão de obra.

De acordo com Sala-i-Martín apud Barquero (2002, p. 87) estes novos modelos pressupõem

importantes diferenças em relação ao modelo neoclássico precedente, entre as quais: I) a ideia

de que a economia pode crescer, independente do nível de renda e capital, no mínimo, a uma

taxa constante, não existindo transição ao estado estacionário; II) a ideia de que a taxa de

crescimento e o nível de renda da economia não estão relacionados, por não predizerem estes

modelos a convergência entre economias diferentes; e III) a ideia de que os impulsos externos

podem contribuir para o processo de crescimento, pois induzem a elevação da poupança e o

avanço tecnológico, sendo transformados em incrementos de renda.

Apesar do avanço dessas teorizações, especialmente no que diz respeito à endogenização

da mudança tecnológica, essas abordagens foram expostas a críticas heterodoxas tanto pela per-

manência da análise estática e de vários pressupostos não aceitos devido à abstração excessiva,

quanto pela ausência das instituições como variáveis importantes, o que deu origem à retomada

do estudo das instituições, cuja origem, conforme será visto mais adiante, remonta ao final do

século XIX e início do século XX.

1.2 AS ABORDAGENS INSTITUCIONALISTAS

1.2.1 O conceito de instituições

De acordo com o pressuposto básico das abordagens institucionalistas, as causas do cresci-

mento econômico e, em última instância do desenvolvimento e da mudança tecnológica, fazem

parte de processos interligados e interdependentes. São ideias nucleares, para a compreensão
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desses eventos, as instituições, hábitos, regras e sua evolução.

Como afirma Conceição (2001a, p. 15),

As instituições importam porque geram, viabilizam ou influenciam as ino-
vações tecnológicas, a forma de organização das firmas, o processo de tra-
balho, as políticas macroeconômicas e o padrão de competitividade. Ou seja,
as instituições articulam o processo de crescimento e desenvolvimento econô-
mico, de forma mais ou menos duradoura e sustentada.

Mas o que vem a ser instituição? Não há consenso entre as escolas institucionalistas: várias

foram as conotações atribuídas ao termo ao longo do século XX. Emanam dos diversos ap-

proches institucionalistas visões do significado de instituição que vão desde normas de com-

portamento a padrões de organização da firma, formas funcionais específicas e direitos de pro-

priedade (CONCEIÇÃO, 2001b). Dessa forma, é fundamental que se entenda corretamente es-

sas acepções quando se precisa construir uma definição, pois levar a cabo uma análise empírica

ou teórica sobre como as instituições ou organizações trabalham é uma tarefa impossível se não

houver uma concepção adequada do que significam estas expressões (HODGSON, 2006).

Vandenberg (2002) lança luz sobre o conceito mostrando que o papel das instituições é reger

a interação entre unidades separadas, mostrando, dessa forma, que a noção de relacionamento

é fundamental. Para Veblen (1983), o significado da palavra instituição está estreitamente rela-

cionado às normas, valores, regras comunitárias e sua evolução. Ou seja, as instituições são

hábitos de pensamento estabelecidos comuns a maior parte dos homens.

Williamson apud Vandenberg (2002, p. 219) afirma de maneira bastante específica que

as instituições são mecanismos que governam as transações. Nesta mesma linha, North (1990,

1991) estabelece que as instituições são limitações desenvolvidas pelo homem que estruturam as

interações políticas, econômicas e sociais, consistindo de regras formais (tais como os direitos

de propriedade, as leis e constituições das sociedades modernas) e informais (tais como os tabus,

costumes, tradições e códigos de conduta).

Essa variedade conceitual é apontada por alguns autores como um problema quando se tenta

estabelecer relações entre instituições e crescimento/desenvolvimento econômico, pois uma vez

que não há concordância sobre o que vem a ser instituição é igualmente improvável que haja

qualquer consenso sobre o efeito das mesmas (CHANG, 2008).

Entretanto, como afirma Conceição (2001b, p. 26), “conceber instituições sob um único

enfoque empobrece seu campo analítico”, cuja relevância teórica está na própria interação e di-

versidade. Por outro lado, conforme Hodgson (2006), uma definição potencialmente consensual

de instituição é possível, evitando-se certos vieses como a generalização excessiva de determi-
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nadas instituições e suas características particulares para o conjunto de instituições como um

todo.

Assim, pode-se definir instituições, de acordo com Hodgson (2006), como os tipos de es-

trutura social que compõem o tecido da vida em sociedade, limitando e permitindo ações ao

homem. Ou seja, são sistemas de regras sociais estabelecidas e preponderantes, sujeitas a

evolução, que estruturam as interações sociais.

Conforme será visto a partir da próxima subseção, esta concepção do significado de institu-

ição contém os elementos das abordagens institucionalistas considerados mais relevantes neste

trabalho, e sua amplitude abarca leis, contratos, organizações (empresariais e outras), sistemas

de pesos e medidas, hábitos de pensamento, línguas, etc.

1.2.2 Os “velhos” institucionalistas

As teorias institucionalistas, embora desfrutem de várias contribuições recentes, têm sua

origem ainda na primeira metade do século XX, como se referiu brevemente acima. Os primeiros

institucionalistas, como Veblen (1983, 1898) e Mitchell (1984), desenvolveram uma abordagem

analítica mais descritiva centrada na importância das instituições.

O empirismo dos antigos institucionalistas, que não deve ser confundido com uma pos-

tura anti-teórica (HODGSON, 1998), embora tenha suscitado críticas, foi também um fator de

atração, na visão de Rutherford (2001), por representar um ideal de Ciência Econômica suposta-

mente mais próxima da realidade e mais aberta ao teste empírico – não limitada aos métodos

quantitativos e estatísticos –, que a teoria “ortodoxa”.

Deve-se ter cuidado com a compreensão do termo “velho” utilizado para descrever esta

escola: não se deve confundi-lo com ultrapassado. Trata-se, na verdade, apenas de uma con-

venção – inadequada, inclusive –, uma vez que vários autores modernos têm se debruçado

sobre as implicações teóricas das sementes conceituais lançadas pelos pensadores iniciais do

institucionalismo, tendo, inclusive, contribuído com elementos teóricos fundamentais para o

preenchimento das lacunas não tratadas nas primeiras análises.

O reconhecimento do tratamento inadequado que a teoria convencional dispensa às ino-

vações, a análise centrada no processo de mudança e crescimento (em vez do equilíbrio), a

crítica da concepção hedonista da natureza humana e a concepção evolucionária da econo-

mia são alguns dos pontos de destaque desta corrente (CONCEIÇÃO, 2001b; VEBLEN, 1983;

RUTHERFORD, 2001).
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As instituições, na visão vebleniana e de outros antigos institucionalistas americanos, são

formadas quando determinados padrões de ação coletiva são estabelecidos a partir dos hábitos,

costumes e modos de pensar. Sendo assim, são abrangidas pelo conceito as diferentes formas

de fazer negócio, a propriedade privada, o sistema de preços, etc.

Trata-se, sobretudo, de uma visão teórica caracteristicamente pós-darwiniana, que, envol-

vendo múltiplos níveis de explicação, rejeita a teleologia e abraça uma estrutura evolucionária

na qual os agentes, enquanto sujeitos de um processo evolutivo, não podem ser tomados como

“dados”, fixos.

De acordo com Rutherford (1998, p. 465),

For Veblen, what is particular about Darwinian evolutionary biology is the
lack of any overall intent, porpose or design: the evolutionary process is
’blind’ and driven by the purely causal processes of variation and natural
selection. [. . . ] This is not to deny that individuals are purposeful actors,
but it is to claim that institutional or cultural evolution is to be seen as the
unintentional outcome of causal processes.

Pode-se perceber, a forte influência exercida por esta abordagem sobre o grupo teórico que

ficou conhecido como “neo-institucionalistas” e que será brevemente examinado na próxima

subseção, que traz os aspectos conceituais mais relevantes dessa corrente para o presente estudo.

1.2.3 O neo-institucionalismo

A escola neo-institucionalista tem como matriz de pensamento, além de muitos pontos em

comum, a tradição herdada dos primeiros institucionalistas, especialmente Veblen (1983, 1898),

e da tradição neo-schumpeteriana encontrada em Nelson e Winter (2005), dois de seus princi-

pais teóricos modernos. Suas ideias podem ser agrupadas em quatro eixos, segundo Gordon

apud Conceição (2001b):

• a economia vista como processo contínuo;

• a fundamental importância das interações entre instituições, valores e tecnologia;

• a rejeição da análise ortodoxa, exageradamente dedutiva, estática e abstrata; e

• o caráter multidisciplinar da abordagem institucional.

O individualismo metodológico e a natureza estática dos modelos convencionais são a

origem de inúmeras críticas por parte dos neo-institucionalistas, para quem o processo histórico

é importante e fundamental na compreensão da dinâmica econômica e seu caráter evolucionário.
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Além disso, a economia neo-institucional volta-se para aspectos negligenciados pela maio-

ria dos teóricos neoclássicos como a distribuição de poder numa sociedade e a formação de

conhecimento, fundamentais para a análise da organização e controle da economia que forma

um sistema mais complexo e abrangente que o mercado.

De acordo com Conceição (2001b) o paradigma institucionalista está centrado em três di-

mensões, quais sejam: na crítica ao desempenho e organização das economias de mercado, por

serem apenas abstração; na geração “corpo de conhecimento”2; e no desenvolvimento de uma

abordagem multidisciplinar para a resolução de problemas.

Tanto esta abordagem, como a abordagem dos primeiros institucionalistas vista anterior-

mente, partem de uma “ruptura” mais explícita para com as análises econômicas convencionais,

diferentemente da abordagem que se segue – a Nova Economia Institucional – , que advoga para

si mais complementaridade em relação à ortodoxia do que enfoque alternativo.

1.2.4 A Nova Economia Institucional

A abordagem novo-institucionalista está bastante relacionada aos desenvolvimentos teóri-

cos no escopo da Economia dos Custos de Transação, e tem como principais representantes

Coase (1998), Williamson (2000, 1993) e North (1990, 1991). Os dois primeiros autores se

preocuparam fundamentalmente com aspectos microeconômicos ao passo que o último utilizou

uma abordagem mais macroeconômica.

O pensamento dos “novos economistas institucionais” pode ser aglutinado, segundo Con-

ceição (2001b), em três hipóteses de trabalho, a saber: que os diferentes modos institucionais

de organização são definidos pelas transações e pelos custos a ela associados; que a tecnologia,

mesmo constituindo-se em um aspecto fundamental da organização da firma não é um fator

determinante da mesma; e que as falhas de mercado são centrais à análise.

A Nova Economia Institucional (NEI) mescla história econômica, sistemas comparativos,

direitos de propriedades, entre outros elementos, para produzir um ponto de vista alternativo ao

mainstream da Economia ao mesmo tempo que propõe complementá-lo. Para a compreensão

2Constituído de oito itens: 1)ênfase na evolução social e econômica; 2) a economia de mercado que se cons-
titui no controle social e no exercício da ação coletiva, sendo um sistema de controle social representado pelas
instituições; 3) ênfase na tecnologia nos processos de mudança; 4) as instituições como determinantes últimos da
alocação de recursos, especialmente as estruturas de poder; 5) teoria do valor preocupada com o processo pelo qual
os valores se incorporam e se projetam nas instituições, estruturas e comportamentos sociais, em vez dos preços
relativos; 6) o papel dual da cultura no processo de causação cumulativa, por ser produto da contínua interde-
pendência entre indivíduos e subgrupos; 7) uma estrutura marcada pela desigualdade e hierarquia em decorrência
da estrutura de poder e das relações sociais; e 8) a visão holística e multidisciplinar dos institucionalistas que
permite o intercâmbio com outras disciplinas.
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desse ponto de vista, três conceitos são indispensáveis: o princípio da racionalidade limitada,

que se coloca como antítese de uma das principais hipóteses adotadas pelos teóricos neoclás-

sicos na construção de seus modelos, ou seja, a racionalidade ilimitada; o conceito de opor-

tunismo que está para a NEI como o comportamento maximizador está para as correntes mais

tradicionais; e os custos de transação que são o centro de sua análise. Os dois primeiros con-

ceitos são hipóteses comportamentais, enquanto o terceiro é uma decorrência dos anteriores.

De acordo com Conceição (2001b) a economia dos custos de transação e a organização

industrial definem o chamado ambiente institucional, que orienta o processo de tomada de de-

cisão. O conceito de custos de transação está associado à racionalidade limitada e ao opor-

tunismo que são inerentes à organização econômica.

Por racionalidade limitada pretende-se dizer que, embora o comportamento dos agentes

seja intencionalmente racional, a incerteza e a assimetria de informações que são características

das economias modernas, acabam atuando no sentido de limitar essa racionalidade. Por outro

lado, o oportunismo está ligado aos interesses próprios dos agentes, os quais acabam buscando

suas aspirações de maneira astuciosa.

Os principais representantes do pensamento novo-institucionalista criticaram os teóricos

neoclássicos precedentes que consideravam apenas os custos de produção em seus enfoques,

ignorando a existência dos custos de transação. No âmbito dessa abordagem, as instituições

são planejadas pelos seres humanos para impor ordem e reduzir a incerteza das transações,

determinando ainda a estrutura de incentivos de uma economia que, em última instância dá

forma à trajetória econômica (NORTH, 1991).

Apesar da crítica feita pelos teóricos desta corrente ao pensamento tradicional, seus adeptos

não pregam uma ruptura completa com a ortodoxia. Isto suscitou diversos trabalhos que ten-

taram enquadrar a Nova Economia Institucional dentro de determinado receituário econômico,

uma vez que há vários elementos heterodoxos presentes em sua construção. O próximo tópico

faz um resumo das principais discussões em torno das influências do pensamento econômico

ortodoxo e heterodoxo para a construção do pensamento institucionalista moderno.

1.2.5 Ortodoxia e heterodoxia no pensamento institucionalista

Dada a importância do estudo das instituições para a Economia moderna (HODGSON,

2007) e, em particular, para a pesquisa proposta neste trabalho, convém estabelecer em que

bases teóricas estão fundamentadas as análises institucionalistas. Ou melhor: as abordagens

institucionalistas são uma transformação no pensamento econômico que completa ou que con-
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corre com a ortodoxia?

Vários autores se debruçaram sobre esta questão sem, entretanto, chegar a um consenso ra-

zoável. O que se pode dizer é que, na opinião de importantes cientistas como Hodgson (1998),

Rutherford (2001), Vandenberg (2002) e Conceição (2001a), das três correntes institucionalistas

discutidas acima, as duas primeiras se constituem num approach mais heterodoxo e alternativo

ao mainstream. No que diz respeito a NEI, que se auto-intitula como uma abordagem comple-

mentar à convencional, é preciso fazer mais considerações.

Toyoshima (1999) faz uma análise das ideias de Douglass North e conclui que, apesar de o

autor enfatizar a importância de processos históricos e das instituições, e de introduzir conceitos

como o de racionalidade limitada e mercados imperfeitos, o mesmo ainda pode ser considerado

neoclássico, na medida em que mantém os pressupostos básicos do equilíbrio e da maximização.

Partindo de uma base teórica “marxiana” e completamente diferente, Ankarloo e Palermo

(2004) analisam o pensamento de Oliver Williamson, outro expoente do novo-institucionalismo,

e sugerem que tanto seus métodos quanto suas concepções são produto de uma ideologia bur-

guesa estreitamente relacionada ao neoclassicismo. Defendem, assim, que há um viés ortodoxo

que caracteriza a Nova Economia Institucional.

Por outro lado, considerando que as análises teóricas de um autor podem se transformar ao

longo do tempo, Vandenberg (2002) sugere que o pensamento de Douglass North passou por

um processo de evolução desde os seus trabalhos iniciais na década de 1970 até a publicação de

seu livro “Institutions, Institutional Change and Economic Performance” em 1990 (NORTH,

1990). Na visão de Vandenberg, North (1971, 1990, 1991) se desvia consideravelmente da

análise neoclássica em seus trabalhos mais recentes, no qual ele destaca o papel da incerteza,

da ineficiência e da racionalidade limitada.

Nessa mesma linha, Conceição (2001a, p. 10–11) afirma que a redefinição da noção tradi-

cional de mercados e hierarquias, entre outros aspectos, torna os “novos economistas institu-

cionais” irreversivelmente distintos dos neoclássicos, ainda que eles mesmos justifiquem sua

permanência nessa escola. Esta é a concepção empregada neste trabalho.

Feitas as observações acima, convém justificar a escolha do referencial teórico institucio-

nalista como programa de pesquisa (levando-se em conta suas múltiplas abordagens) adequado

para o tratamento de questões específicas do setor agrícola, em particular as transformações

estruturais ocorridas na agropecuária norte-rio-grandense nas últimas décadas.
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1.3 INSTITUIÇÕES E AGRICULTURA

O corpo teórico das abordagens institucionalistas não se desenvolveu com o intuito de se

circunscrever a nenhuma atividade ou setor específico. Pelo contrário: trata-se, como se pode

deduzir do que foi exposto nas subseções precedentes, de um arcabouço teórico extremamente

amplo e genérico, com potencial de aplicação em qualquer setor econômico.

Apesar disso, sabe-se que o setor agrícola é um setor da economia no qual as instituições,

em seus diversos níveis de análise, são particularmente importantes, seja pelas características

intrínsecas dos produtos agropecuários, seja pelo grau de incerteza no que diz respeito à vari-

ação de preços desses mesmos produtos, seja pelo período de maturação dos investimentos

(AZEVEDO, 2000, p. 34–35). Além disso, conforme Belik apud Belik et al. (2007, p. 106), na

cadeia de produção de alimentos de maneira crescente “são os contratos e as instituições que

determinam sua dinâmica [...] distanciando-se cada vez mais do livre mercado".

No caso específico dos sistemas agroindustriais, afirma Azevedo (2000, p. 34), a criação

de regras que disciplinam o comportamento dos participantes pode ser o fator chave para sua

competitividade e eficiência “ao permitir uma coordenação de suas ações mais apurada do que

aquela que seria obtida por meio do uso da coordenação via sistema de preços”. Sob este

ângulo, pode-se assumir que o referencial analítico exposto acima é bastante adequado para

tratar de problemas que envolvam a agricultura.

Apesar de sua adequação, é preciso dizer que há limites no uso das abordagens institucio-

nalistas para a interpretação dos processos de crescimento econômico e mudança relacionados

à agropecuária. Entre os problemas mais sérios está a mútua endogeneidade de instituições e

desenvolvimento que, segundo Przeworski (2005) é um fator limitante – embora não impossível

na visão da maioria dos institucionalistas – no estabelecimento inequívoco de primazia causal.

Por outro lado, na ausência de uma teoria geral unificada das instituições, e diante da amplitude

teórica com que são tratadas, faz-se necessário a seleção de um recorte analítico antes de se

trabalhar com dados empíricos.

Neste sentido, levando-se em conta ambas as limitações apontadas acima, este trabalho terá

como ênfase nas próximas páginas a análise do ambiente institucional3, que é um dos quatro

níveis em que têm sido estudadas as instituições, segundo Belik et al. (2007, p. 104)4, buscando-

se encontrar suas interrelações com as transformações agropecuárias que serão abordadas a

partir do próximo capítulo.

3Que leva em conta as regras formais que mediam as relações estabelecidas pelos agentes.
4Os demais níveis são: (1) o das instituições formais e informais, ou embeddedness; (2) o da economia dos

custos de transações; (3) o da economia dos custos de produção, ou da economia neoclássica.
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2 O SETOR AGROPECUÁRIO NO
BRASIL: DESENVOLVIMENTO
RECENTE E ASPECTOS
CONCEITUAIS

2.1 MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA, INSERÇÃO SE-
LETIVA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRO-
PECUÁRIO NO BRASIL

As décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial registraram várias transformações no se-

tor agrícola brasileiro que ajudam a compreender seu estado atual. Entre essas transformações,

particularmente importante foi o crescimento da indústria de máquinas, equipamentos e in-

sumos agropecuários, bem como da indústria de processamento de produtos de origem animal

e vegetal, que resultou numa intensificação das relações entre a agricultura e a indústria que, até

meados da década de 1970, modernizou a base técnica da agropecuária.

De acordo com Mazzali (2000), o processo de modernização da agropecuária no Brasil,

cujo início deve ser datado mais precisamente em meados dos anos 1960, requereu um grande

envolvimento do Estado brasileiro na regulação das novas condições de reprodução do capital

na agricultura. As políticas financeiro-fiscais e de fomento tecnológico assumiram a primazia

nesse padrão de regulação. Assim, foi o Estado como financiador e articulador dos diferentes

interesses que garantiu e gerenciou “um padrão no direcionamento das relações entre os agentes,

conferindo, dessa forma, um dado ‘estilo’ ao processo de modernização” (MAZZALI, 2000,

p. 24).

Esse processo de modernização da agricultura se deu sem que tivesse havido alteração na

estrutura fundiária, gerando, por essa razão, o que ficou conhecido na literatura como “moder-

nização conservadora”.
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“Em certo sentido pode-se visualizar nesse processo de modernização um pacto
agrário tecnicamente modernizante e socialmente conservador, que, em si-
multâneo à integração técnica da indústria com a agricultura, trouxe ainda
para o seu abrigo as oligarquias rurais ligadas à grande propriedade territo-
rial” (DELGADO, 2005b, p. 61).

Tratava-se, além disso, de um processo diferenciado segundo as regiões, os produtos e os

produtores. Em algumas regiões do Brasil (como a região Sul e Sudeste), a modernização foi

mais intensa se comparada a outras regiões (como Norte e Nordeste); em alguns estabelecimen-

tos foi incorporada muito mais tecnologia que em outros (como no caso das grandes empresas

agropecuárias vis-à-vis os pequenos estabelecimentos rurais); por fim, para alguns produtos

(como as commodities agrícolas) foram incorporadas mais tecnologias que para outros (tais

como os produtos que compõem a cesta básica). Dessa forma, evidencia-se uma característica

fundamental dessa “modernização”: o seu caráter excludente (SILVA, 1996, p. 165).

Apesar de esse processo permitir o surgimento de novas atividades econômicas, novas for-

mas de organização do trabalho e da produção, o resultado, do ponto de vista social, do modelo

de crescimento agroindustrial dele resultante, foi um drástico aumento da concentração de renda

no campo, o aumento da pobreza relativa dos mais pobres e até o aumento da proporção de po-

bres (SILVA, 1996).

Por outro lado, e mais adiante, com o fim do ciclo de crescimento que havia caracterizado a

economia brasileira no pós-guerra e o aumento dos processos de abertura econômica e intensi-

ficação da globalização, uma nova configuração na agropecuária se iniciou, dando início a um

período recessivo que se expandiu após a moratória mexicana em 1982, cuja manifestação mais

visível foi a reversão dos fluxos de financiamento externo.

No início dos anos 1990, o discurso que se pregava acerca da abertura econômica e da

redefinição do papel do Estado quanto ao setor agrícola era a busca pela competitividade e

produtividade da agricultura e o auxílio na diminuição das disparidades socioeconômicas no

meio rural.

Dentre os traços mais importantes da política agrícola que se configurava nesse período,

podemos citar, seguindo Dias apud Souza (1997, p. 508–509): a regulação do mercado sobre

incentivos e privações, que impunha à própria política de preços mínimos um período de espera

no qual os estoques seriam regulados pelo mercado; a centralização hegemônica do mercado

agropecuário na estrutura comercial e industrial; a eliminação progressiva dos remanescentes

do sistema de discriminação do setor agrícola para favorecer a industrialização; a nova opor-

tunidade do sistema cooperativo de organizar seu próprio sistema financeiro; e o “fundo de

commodities” como iniciativa para captura de recursos externos em prol do financiamento da
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comercialização doméstica.

Para Baer (2009, p. 409–410), as reformas políticas mais importantes do período de 1987-

1992 podem ser classificadas em três grupos: I) as “referentes à liberalização do comércio

exterior de produtos agrícolas”; II) “as reformas voltadas para a estabilização dos preços domés-

ticos”, com o estabelecimento de preços mínimos; e III) “mudanças institucionais que visavam

à eliminação de monopólios agrícolas estatais, especialmente de açúcar, álcool, café e trigo”.

Dentre as principais transformações no âmbito da agropecuária nacional entre 1985 e 1995,

pode-se citar uma ampliação gradativa da agroindústria no setor agrícola, crescimento no uso

de insumos agrícolas mais modernos, obtenção de saldos comerciais favoráveis e a queda no

nível de emprego rural como consequência do avanço dos processos de modernização. Por

outro lado, uma vez que grande parte dos ganhos de produtividade na última década do século

XX foram conseguidos nos setores agrícolas voltados para o mercado interno (assim como na

agricultura de exportação não tradicional), Barros e Silva (2008, p. 906–907) apontam para uma

queda real dos preços aos consumidores paulatinamente ao crescimento da produção do setor

primário.

Entre os anos de 1994 e 1999 a política de câmbio valorizado ligada ao processo de estabi-

lização econômica exerceu impacto negativo sobre as exportações agrícolas além de ter elevado

as importações de alimentos. Com a mudança cambial no final do século XX e início do XXI,

entretanto1, aliada a tendência de elevação nos preços de commodities (Figura 2.1) e as políti-

cas empreendidas pelo governo brasileiro favoráveis ao agronegócio, as exportações agrícolas

brasileiras voltaram a crescer significativamente (BAER, 2009; DELGADO, 2005b).

2.2 AGRONEGÓCIO, ECONOMIA DE AUTOCONSUMO
E RURALIDADE

Desde a “industrialização da agricultura” (SILVA, 1996) na segunda metade do século XX

referida anteriormente que se observou em diversos trabalhos científicos brasileiros a introdução

de novos termos. Este trabalho resgata os dois principais conceitos envolvidos nessa transfor-

mação agropecuária, quais sejam: o conceito de agribusiness, de um lado, e de agricultura de

autoconsumo, de outro lado, também referido pela academia como economia de subsistência

(DELGADO, 2005a).

Embora não se detenha nos detalhamentos, por não ser o objeto central do presente trabalho,

1Muito embora essa mudança não tenha revertido a tendência geral de apreciação da taxa de câmbio real efetiva
do setor agropecuário.
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Figura 2.1: Evolução, mês a mês, de índice de preço das commodities (exceto petróleo) -
(jan. 2002 = 100) – Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA

é preciso ainda apontar o papel histórico de ambos na dinâmica da agropecuária brasileira.

2.2.1 O significado e o papel do agronegócio

No seu sentido etimológico, a agricultura refere-se ao ato de cultivar o solo, ou seja, está

ligada à produção vegetal. Já a agropecuária pode ser entendida como o conjunto de atividades

que se relacionam à produção pecuária e vegetal, tendo a terra como fator de produção (FER-

REIRA, 1986). Alguns autores costumam utilizar esses termos como sinônimos, referindo-se

ao “setor produtivo baseado na atividade rural, que tem na terra um fator de produção essencial”

(BACHA, 2004, p. 13).

Já o termo agribusiness apareceu na literatura internacional pela primeira vez na década

de 1950 definido, de acordo com Davis e Goldberg apud Silva (1996, p. 65), como “a soma

de todas as operações envolvidas no processamento e distribuição dos insumos agropecuários,

as operações de produção na fazenda; e o armazenamento, processamento e a distribuição dos

produtos agrícolas e seus derivados”. Na literatura brasileira, o conceito de agribusiness aparece

nos trabalhos de Guimarães (1982) sob a denominação de complexo agroindustrial nas décadas

de 1970 e 1980. O uso explícito do termo, no entanto, data da década de 1990 (SILVA, 1996,

p. 67).

O agronegócio, termo que surge a partir da tradução de agribusiness, tem sido comumente

utilizado na literatura econômica brasileira para se referir ao conjunto de atividades vinculadas

à agropecuária, podendo ser dividido em, pelo menos, quatro segmentos: o primeiro, formado
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pelas empresas que fornecem insumos às empresas agropecuárias, ou seja, empresas a mon-

tante; o segundo, formado pelas próprias empresas agropecuárias; o terceiro, composto por

empresas que processam os produtos agropecuários; e, por fim, o quarto segmento é formado

pelas empresas distribuidoras (BACHA, 2004, p. 22).

Alguns autores costumam tratar o termo agribusiness como sinônimo de complexo agroin-

dustrial (CAI) ou sistema agroindustrial. No entanto, o que se ressalta aqui é que o termo

agronegócio aparece na literatura acadêmica como uma interpretação das transformações eco-

nômicas em escala mundial que tornaram a distinção entre os clássicos setores – primário,

secundário e terciário – muito mais complexa. A imbricação entre esses setores acabou por

forçar modificações nessa classificação, como a transferência da produção de minerais do setor

primário para o setor secundário e o reconhecimento das fortes relações de dependência entre

as atividades desses setores o que permitiu um novo reagrupamento (BACHA, 2004).

Partindo de uma perspectiva mais crítica, Delgado (2005b, p. 66) afirma que “o agronegó-

cio na acepção brasileira do termo é uma associação do grande capital agroindustrial com a

grande propriedade fundiária”. Por esta razão, o agronegócio tem se apresentado nos últimos

anos como um setor de grande importância no Brasil não apenas na composição do PIB, mas

principalmente para a geração de divisas.

O papel desempenhado pelo agronegócio em cada uma das regiões brasileiras é diferen-

ciado. É possível verificar, por exemplo, a maior importância do quarto segmento no Sudeste

e no Sul do Brasil, em relação às demais regiões e a menor importância relativa do primeiro

segmento (conforme definido acima) no Norte e no Nordeste (BACHA, 2004, p. 24).

2.2.2 A importância e o significado do setor de autoconsumo

As mudanças econômicas por que tem passado o Brasil nas últimas décadas têm levado

a um movimento dicotômico de queda e ascensão relativa entre as atividades econômicas, e

até mesmo entre os “setores” de uma mesma atividade. A literatura econômica sobre as áreas

mais dinâmicas da economia nos últimos anos costuma ser vasta, porém muitos dos setores de

“menor dinamismo” têm sido relegados ao esquecimento, sem que ao menos lhes sejam dada

atenção quanto a sua conceituação e ao papel que desempenham dentro de um contexto mais

amplo.

Dentro desse quadro, o setor de subsistência tem aparecido na literatura da história econômica

do Brasil

quase sempre definido negativa ou residualmente, supostamente por não ser
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núcleo estruturante da economia; não possui dinâmica própria, mas depende
da grande lavoura; e situa-se à margem da economia dirigida aos mercados
– e esta inexoravelmente tenderia a absorvê-lo e dominá-lo. [...] O setor de
subsistência aparece, assim, como uma espécie de contraponto à modernidade,
ao setor moderno, dinâmico, capitalista (DELGADO, 2005a, p. 19).

Evidentemente a conceituação do setor de subsistência e o papel por ele desempenhado na

economia rural são de suma importância para a compreensão da dinâmica da agropecuária.

De acordo com Prado Junior (1979, p. 124–161), o setor de subsistência aparece na história

econômica do Brasil, já no período colonial, como uma atividade subsidiária, ora dependendo

exclusivamente da grande lavoura, ora parcialmente; produz bens de consumo que se destinam

ao autoconsumo da fazenda e ao consumo interno da colônia, sem, contudo, produzir para

exportação; é um setor especializado na “produção de gêneros alimentícios”; difere da estrutura

produtiva da grande lavoura, pois é do tipo não-monocultura cuja propriedade tem pequenas

dimensões territoriais e de mão de obra, em geral, do próprio lavrador sem a utilização de

trabalho escravo ou assalariado.

Para Furtado (1970, p. 120) o setor de subsistência no período colonial

caracterizava-se por uma grande dispersão. [...] Dentro da economia de sub-
sistência cada indivíduo ou unidade familiar deveria encarregar-se de produzir
alimentos para si mesmo. A ‘roça’ era e é a base da economia de subsistência.
Entretanto, não se limitava a viver da roça o homem da economia de subsistên-
cia. Ele está ligado a um grupo maior, quase sempre pecuário, cujo chefe é o
proprietário da terra onde tem a sua roça. Dentro desse grupo desempenha
funções de vários tipos, de natureza econômica ou não, e recebe uma pequena
remuneração que lhe permite cobrir gastos moratórios mínimos. Ao nível da
roça o sistema é exclusivamente de subsistência, ao nível da unidade maior é
misto, variando a importância de faixa monetária de região e de ano para ano
numa região.

Delgado (2005a, p. 22–23), sintetiza o pensamento de Celso Furtado quanto às principais

características da economia de subsistência em: ser ela voltada á produção de alimentos para o

autoconsumo da fazenda e do mercado consumidor urbano e às demandas da grande lavoura;

pelo baixo nível técnico de produção, tendo reduzida capacidade de produção de excedentes;

ser ela uma espécie de reservatório da força de trabalho controlado pelo grande proprietário

territorial; suas unidades estarem altamente dispersas pelo interior do país, “seguindo o rastro da

pecuária”, e em geral sem contar com o uso do trabalho assalariado sistemático ou do trabalho

escravo.

Outro autor importante a tratar do setor de autoconsumo da economia é Faoro (2000). Para

este, segundo a análise desenvolvida por Delgado (2005a, p. 23–24), a explicação para a dupli-

cação da população brasileira entre os anos 1750-1850, num período em que diminuía o setor



34

exportador da economia colonial, só se explicaria “pela mediação de um enorme setor de sub-

sistência na economia colonial que se remete à monarquia”. Esse setor seria o embrião, na fase

de economia nacional, do que se constituiu no mercado interno brasileiro.

A despeito de suas diferenças e particularidades (a esse respeito, ver Delgado (2005a)),

pode-se encontrar um ponto em comum entre os autores supracitados que é o reconhecimento

de outras relações de trabalho no setor de subsistência que não a do trabalho escravo do regime

escravista ou do assalariado do capitalismo. Também reconhecem a dimensão tanto territorial

como a demográfica do setor de subsistência.

Assim, partindo-se das abordagens de Furtado (1970), Prado Junior (1979), Faoro (2000) e

Delgado (2005a), pode-se conceituar a economia de autoconsumo como o “conjunto de ativi-

dades e relações de trabalho, não assalariadas, que propiciam meios de subsistência à maior

parte das famílias rurais, sem geração de excedente monetário”. A falta de excedente mon-

etário não deve ser interpretada como ausência de mercantilização, mas apenas o seu baixo

grau. “Esta economia produz autoconsumo e vende produtos e serviços com vistas à provisão

de suas necessidades básicas de consumo e subsistência” (DELGADO, 2005a, p. 20).

Tendo a economia de auto-consumo atravessado várias etapas – tanto de crescimento, como,

principalmente, de estagnação – ao longo da história econômica brasileira, deve-se considerar

a importância de sua permanência na estrutura da economia brasileira ao longo desse período.

Como se viu pela abordagem dos autores citados, o setor de subsistência está presente no Brasil

desde o período colonial e se desenvolveu a partir daí de diversas maneiras.

Quando na década de 1930 emergiu um novo padrão de acumulação de capital no Brasil,

teve-se um momento de inflexão na história econômica brasileira. Embora a literatura econômica

tenha negligenciado esse setor após essa década, vemos que, não obstante suas mutações, ele

continuou a se reproduzir durante todo o período posterior. Como afirma Delgado (2005a,

p. 39):

Nesse ciclo de crescimento industrial de meio século, houve uma bem-confi-
gurada estratégia de industrialização, claramente planejada no Pós-Guerra, e
um movimento de urbanização do conjunto da sociedade, que aparentemente
absorveu nas metrópoles e nas cidades de médio porte o imenso contingente
demográfico componente do chamado setor de subsistência. No entanto, tal ab-
sorção esteve longe de eliminar esse setor. Em primeiro lugar, porque a trans-
posição demográfica da população agrícola não está associada ao crescimento
tão-somente de uma massa assalariada no mercado urbano, mas também do
enorme contingente de trabalhadores sem vínculo com economia formal. Em
segundo lugar, porque permanece no setor agrícola um contingente expressivo
de agricultores de subsistência, sem inserção no mercado de trabalho.
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O autor supracitado afirma ainda que no ciclo expansivo da economia brasileira, os proble-

mas agrários que não haviam sido resolvidos na República Velha retornaram “metamorfoseados

pela configuração de uma questão agrária na década de 1960, ‘resolvida’ pelo regime militar

mediante a equação conservadora da modernização técnica, sem reformas” (grifo do autor)

(DELGADO, 2005a, p. 39).

À medida que findava o ciclo de crescimento da economia brasileira, quando esta chegou

aos anos 1980, se adensava, outra vez, o setor de subsistência que já não contava com a absorção

de seu excedente para a economia urbana, como quando se expandia a economia nacional. Além

disso, enquanto que no período que vai do pós-guerra à década de 1970 a grande indústria (de

base fordista) demandava empregados de baixa qualificação, na década de 1980 muda o perfil

dos novos empregos imposto pela flexibilização da produção (SILVA, 1996, p. 175–176).

Evidentemente, também teve importância fundamental durante esse processo o setor infor-

mal urbano que também se expandiu. A despeito disso, porém, pode-se observar que as duas

últimas décadas do século XX corroboraram com a expansão do setor de subsistência, e/ou

no mínimo mantiveram sua reprodução em escala ainda bastante elevada (DELGADO, 2005a,

p. 39–48).

Em suma, observa-se que

o setor de subsistência desempenhou o papel ocupacional principal na econo-
mia colonial; cumpriu função primordial na passagem do regime escravista
para o de trabalho livre, na República Velha; e que, finalmente, no longo ci-
clo de industrialização do Pós-Guerra, o mercado de trabalho formal avançou,
mas nem de longe logrou dissolver o setor de subsistência. Por fim, quando
se exaure o ciclo de industrialização intensiva do Pós-Guerra, o setor de sub-
sistência volta a crescer (DELGADO, 2005a, p. 45).

A lógica que se oculta por traz desse processo de permanência do setor de subsistência no

Brasil é, ainda segundo Delgado (2005a), a de um desenvolvimento capitalista que não tem

sido capaz de incluí-lo e absorvê-lo. Assim, é possível verificar que, mais que um simples

repositório do “exército industrial de reserva” ou “resíduo da comunidade primitiva”, o setor de

subsistência tem sua importância vinculada à história econômica brasileira e a uma lógica de

não aculturação à economia capitalista (DELGADO, 2005a).

Além dos conceitos e aspectos históricos abordados acima, que serão fundamentais neste

trabalho nas páginas seguintes, existe ainda outra concepção cujo tratamento, mesmo que su-

mário, pode enriquecer esta dissertação: trata-se do significado moderno da palavra rural.
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2.2.3 Nova ruralidade

A visão tradicional atribui à ruralidade três características, segundo Gómez apud Kageyama

(2008, p. 19), que se aproximam daquelas historicamente atribuídas à economia agrícola semi-

mercantil vista no tópico anterior, embora seu enfoque seja territorial em vez de setorial. Essas

características são: a baixa densidade populacional, as atividades agrícolas como principal meio

de ocupação e o atraso cultural e material.

Diante da grande diversidade de ocupações, serviços e atividades produtivas, interação com

o urbano, entre outros fatores, que caracterizam as áreas historicamente rurais, essa visão tradi-

cional vem sendo substituída pela concepção da “nova ruralidade”, caracterizada por diversos

elementos, entre os quais pode-se citar:

• diversidade social;

• crescimento demográfico;

• relações de complementaridade com o urbano, em vez de antagonismo;

• “modernização rural”, pela extensão ao rural do acesso às facilidades e conforto em ter-

mos de produtos e serviços que antes só eram encontrados nas cidades;

• valorização da cultura e do ambiente natural;

• novos papéis dos agricultores em termos de oferta de empregos para a população local,

segurança alimentar, garantia de qualidade dos produtos, além de proteção do meio am-

biente (KAGEYAMA, 2008, p. 21-22).

Diante disso, ao caráter espacial do conceito de “rural” tratado pela maior parte da literatura

voltada para o tema, vem sendo cada vez mais incorporada nos trabalhos modernos a noção de

uma construção social múltipla e aberta a percepções diferentes. Quando compara as diversas

definições de rural presentes em estudos atuais realizados nos Estados Unidos, na Europa e em

alguns países da Ásia e América Latina, Abramovay apud Kageyama (2008, p. 34) sumariza os

seguintes pontos em comum desses trabalhos:

• a definição espacial da ruralidade;

• a noção de que não há fatalismo demográfico que deva conduzir à condenação das áreas

rurais;
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• o caráter relacional do meio rural com as cidades como fundamentais para a compreensão

desse meio;

• a possibilidade de existência de “cidades rurais”;

• e a imensa diversidade do meio rural moderno.

Assim, a diversificação do mundo rural acabou por suscitar a revisão da noção de sociedade

rural tradicional, abrindo espaço para uma grande multiplicidade de enfoques sobre a ruralidade

e as trajetórias do desenvolvimento rural, a exemplo do que aconteceu com o próprio conceito

de agricultura com o surgimento do agronegócio e o aprofundamento das inter-relações do setor

agrícola com o setor industrial tratado nas páginas anteriores.

Embora este trabalho se volte para um enfoque setorial, mais adequado aos objetivos aqui

propostos, ter em mente as observações acima sobre a compreensão do espaço rural moderno

ajuda a aguçar o discernimento necessário ao tratamento das transformações da agropecuária

potiguar sob a ótica institucionalista, que serão abordadas no terceiro e último capítulo deste

trabalho.
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3 O AMBIENTE INSTITUCIONAL E
AS TRANSFORMAÇÕES
RECENTES NA AGROPECUÁRIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

As últimas quatro décadas foram marcadas por profundas mudanças no ambiente e nos

arranjos institucionais que regem as atividades agropecuárias e agroindustriais no Brasil e no

Rio Grande do Norte em particular, o que contribuiu para a drástica redução de alguns cultivos

tradicionais, como o algodão, e para a introdução de novas atividades e de novas tecnologias

agropecuárias, ao lado da permanência de um grande setor de agricultura de auto-consumo ou

semi-mercantil, cuja renda provém da produção de alimentos básicos e de políticas de transfe-

rência direta de renda.

Apesar dessas mudanças, a tendência geral de declínio no setor agropecuário também ocor-

reu no estado do Rio Grande do Norte, isto é, a participação do setor agropecuário no PIB

estadual é hoje de menos de 5% em relação aos setores industrial e de serviços. No entanto,

a queda de participação relativa do setor agropecuário no produto do estado, não significou

uma estagnação generalizada de suas atividades. Em primeiro lugar, por uma razão de ordem

metodológica, pois à medida que a agricultura se integra à indústria os valores adicionados

vão sendo registrados no setor industrial. A agropecuária assume, assim, um caráter residual,

restringindo-se ao que é produzido no interior dos estabelecimentos rurais.

Em segundo lugar, certas atividades agropecuárias – e, entre estas, muitas com ampla par-

ticipação da agricultura familiar, como parte da fruticultura, da carcinicultura, da apicultura,

da caprinocultura e da bovinocultura leiteira – , não somente cresceram, como também con-

tribuíram para a sustentação das taxas de crescimento econômico do Rio Grande do Norte,

entre as mais altas do país nos últimos decênios.

Sendo assim, o presente capítulo tem por objetivo caracterizar as mudanças recentes que

ocorreram no ambiente e nos arranjos institucionais relativos à agropecuária do Rio Grande do
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Norte, e verificar os seus possíveis efeitos sobre as trajetórias recentes dos principais produtos

da agropecuária potiguar, na tentativa de trazer à luz informações que permitam responder às

questões levantadas nesta dissertação. Para cumprir o objetivo acima referido, este capítulo foi

dividido em três seções fundamentais que tratam das consequências das mudanças no ambiente

e nos arranjos institucionais sobre as trajetórias das atividades agropecuárias.

3.1 O AMBIENTE INSTITUCIONAL DA AGROPECUÁ-
RIA NORTE-RIO-GRANDENSE

Como sugere esta dissertação, a compreensão das trajetórias recentes das principais ativi-

dades agropecuárias do Rio Grande do Norte nos últimos anos requer, antes de tudo, o en-

quadramento das instituições que determinam o macroambiente institucional do setor agrícola

norte-rio-grandense e interagem formando diversos arranjos institucionais específicos.

Dentre as ações e organizações governamentais e não governamentais que mais se desen-

volveram nos últimos anos, com impactos relevantes sobre a agropecuária potiguar, pode-se

identificar: os diversos institutos de financiamento produtivo, os programas de aquisição da

produção agrícola, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e seus desdo-

bramentos no Rio Grande do Norte, as instituições de representação sindical, além dos benefí-

cios fiscais concedidos pelo Governo do Estado em prol do fortalecimento da agropecuária.

3.1.1 Financiamento

No Rio Grande do Norte, várias instituições de fomento e financiamento destacaram-se ao

longo das últimas décadas. Entre estas organizações, pode-se citar o Banco do Brasil (BB), o

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a Agência de Fomento do RN S.A. (AGN).

O Banco do Brasil tem atuado principalmente na concessão de empréstimos de curto prazo e

financiamentos de longo prazo, dado a sua natureza financeira, e conta com mais de 70 agências

distribuídas pelo estado. A presença de organização e governança são critérios sinalizados como

chave para a obtenção de seu apoio organizacional (NOTA TéCNICA 05/RN, 2009, p. 30).

O Banco do Nordeste, que tem como foco o desenvolvimento regional (baseado na ideia

de desenvolvimento territorial), conta com cerca de 500 empregados em 13 agências distribuí-

das pelo estado norte-rio-grandense (representando o limite territorial de sua atuação), as quais

identificam as cadeias produtivas mais relevantes a serem apoiadas, com destaque nos últimos

anos para a caprinovinocultura, fruticultura, apicultura e bovinocultura de leite (NOTA TéC-
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NICA 05/RN, 2009, p. 31–32). Entre as linhas de financiamento operadas pelo BNB, o Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa de Crédito

Fundiário se mostram como os mais relevantes para o setor agrícola.

Finalmente, a Agência de Fomento do RN, instituição financeira, é uma sociedade de

economia mista, com capital majoritariamente estatal, constituída através da Lei Estadual no

7.462/99, que passou a operar em 2000, tendo como objetivo fomentar atividades com poten-

cial de crescimento através de recursos próprios e do Fundo Constitucional de Financiamento

do Nordeste (FNE). De acordo com o Relatório das Ações Desenvolvidas pela AGN entre

2003 e 2007 apenas as atividades da carcinicultura, caprinovinocultura, fruticultura e apicul-

tura tiveram operações de crédito registradas no âmbito do setor primário, somando juntas mais

de R$ 12,3 milhões.

A Figura 3.1 abaixo mostra a evolução comparada dos financiamentos concedidos entre

2000 e 2010 a produtores e cooperativas com destinação específica aos produtos em análise

nesta dissertação. É possível observar a maior fluência do crédito rural para as atividades da

caprinovinocultura, bovinocultura, carcinicultura e fruticultura. Dos produtos da agricultura de

autoconsumo, a mandioca foi o produto com maior valor de financiamento.

Figura 3.1: Evolução nominal (R$) comparada dos montantes financiados a produtos
agropecuários específicos entre 2000 e 2010 – Fonte: Banco Central do Brasil – BCB

Grande parte dos recursos creditícios destinados aos empreendimentos agropecuários mos-

trados na Figura 3.1 são oriundos da operacionalização do PRONAF enquanto principal linha de

financiamento no meio rural. Em sua modalidade conhecida como PRONAF B (Microcrédito

Rural), o programa busca atingir uma camada da população rural ainda mais desfavorecida,
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revelando-se, assim, como uma das principais instituições voltadas ao combate da pobreza no

campo. Apesar disso, a queda no número de contratos a partir da segunda metade da década de

2000, mais acentuada no Rio Grande do Norte do que no Brasil como um todo, parece reduzir

os efeitos positivos do programa no estado (Figura 3.2).

Figura 3.2: Evolução do número de contratos do PRONAF no Rio Grande do Norte entre
2000 e 2010 – Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA (2010)

3.1.2 Pesquisa e assistência técnica

Dentre as organizações que subsidiam as atividades agropecuárias através de pesquisa e

desenvolvimento, difusão de inovações e capacitação, destacam-se como as mais relevantes,

no Rio Grande do Norte, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EM-

PARN), o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMA-

TER/RN), o Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – RN (SEBRAE/RN)

e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

EMPARN

A EMPARN é uma empresa pública vinculada à Secretaria da Agricultura, da Pecuária e

da Pesca (SAPE) que teve suas atividades iniciadas no início dos anos 1980. Do seu Capital

Social participam o Estado do Rio Grande do Norte – com 51% – e a União através da Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) – com 49%. A EMPARN tem como

missão institucional “gerar, adaptar e transferir conhecimentos e tecnologias para o agronegó-
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cio, visando o desenvolvimento sustentável” do estado. Para isso, atua em articulação com

outras organizações como a EMATER/RN, a EMBRAPA, o BB, o BNB, o PRONAF, a UFRN,

a UFERSA, o SEBRAE/RN, os Sindicatos Rurais, entre outros.

As principais ações desenvolvidas pela EMPARN nos últimos anos no âmbito das ativi-

dades analisadas neste trabalho estão resumidas na Tabela 3.1. Nota-se sua maior presença

institucional nas áreas da fruticultura irrigada, caprinovinocultura, carcinicultura e bovinocul-

tura de leite, apesar de ações como as empreendidas no cultivo de milho e feijão (basicamente

de lançamento e indicação de cultivares).

EMATER/RN

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER/RN)

é uma entidade autárquica criada com o objetivo de executar a política de assistência técnica e

extensão rural (ATER). Não obstante, a EMATER/RN executa outras políticas, entre as quais

o PRONAF (sua principal forma de apoio), o Programa de Compra Direta e o Programa de

Aquisição de Alimentos.

O foco da autarquia é a agricultura familiar, e sua estrutura é composta por 558 funcionários,

dos quais 153 são administrativos, 202 são técnicos de nível médio e 203 são técnicos de nível

superior (NOTA TéCNICA 02/RN, 2009, p. 37). Mas, apesar da relevância institucional da

organização, sobretudo para os produtores de baixa renda não consolidados em termos técnicos

no meio rural potiguar, a maioria dos entrevistados na pesquisa realizada para conclusão deste

trabalho definiu como insuficiente o aparato do Instituto para atender à demanda, especialmente

em termos de pessoal.

SEBRAE/RN

O Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RN) é uma en-

tidade privada de interesse público que, a partir do início dos anos 2000, passou a priorizar as

ações coletivas como estratégia para o aumento da competitividade e o incremento das ativi-

dades empreendedoras, no contexto do desenvolvimento dos setores produtivos locais. No âm-

bito do setor agrícola potiguar, destaca-se o incentivo dado por parte da organização à capri-

novinocultura e a cadeia produtiva da mandioca, sendo o principal critério de seleção para o

apoio da instituição a chamada de projetos.

Além da chamada de projetos, são considerados critérios fundamentais por parte da orga-

nização: a existência de contrapartida local, a participação da atividade no PIB, a existência
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ATIVIDADES AÇÕES EMPREENDIDAS

Fruticultura

• Lançamento, em conjunto com a Embrapa, de dois clones de
Cajueiro: Ano Precoce BRS 265 ou BRS RN 9 e o cajueiro
de porte médio BRS 253 ou BRS RN 12, mais voltados para o
plantio comercial.

• Implantação do Sistema de Produo Integrada na cultura da ba-
nana, visando, entre outras coisas, redução na utilização de
agrotóxicos e a obtenção de mudas certificadas.

Milho

• Obtenção e difusão da geração XI do milho Cruzeta, super
precoce, para lavouras de sequeiro no Nordeste.

• Indicação de cultivares de milho para a produção de grãos e
de milho verde em regimes irrigado e sequeiro.

Feijão

• Indicação de cultivares de feijão phaseolus para o plantio em
sequeiro e áreas irrigadas no Rio Grande do Norte.

• Lançamento e indicação da cultivar de feijão macassar ou
caupi BRS Potiguar com alto potencial de produção para cul-
tivo em sequeiro e irrigado nas microrregiões de Mossoró,
Chapada do Apodi, Médio Oeste, Pau dos Ferros e Vale do
Açu.

• Lançamento e indicação da cultivar de feijão macassar ou
caupi Amapá com alto potencial de produção para cultivo em
sequeiro e irrigado nas microrregiões de Baixa Verde, Bor-
borema e Agreste Potiguar, Litoral Nordeste, Macaíba, Natal
e Litoral Sul.

Bovinocultura do leite
• Seleção e melhoramento das raças zebuínas leiteiras, Gir,

Guzerá e Sindi, voltado para a produção de leite a pasto e
cruzamentos com raças europeias.

Caprinovinocultura

• Sistemas de instalações rústicas voltados principalmente para
a agricultura familiar.

• Desenvolvimento, manutenção e avaliação de rebanhos capri-
nos em Estações Experimentais.

Carcinicultura
• Pesquisas de base para a carcinicultura.

• Financiamento do Projeto Camarão.

Tabela 3.1: Ações empreendidas pela EMPARN nas últimas décadas – Fonte: EMPARN; En-
trevistas – Elaboração própria
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de mercado nacional e internacional, a dinamicidade e a organização institucional, entre outros

(NOTA TéCNICA 05/RN, 2009, p. 36). Esta série de critérios parece indicar que as iniciativas

mais bem-sucedidas (e, portanto, as que mais podem prescindir do apoio do SEBRAE) são as

que mais têm possibilidade de acesso à paraestatal.

UFERSA

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) – antiga Escola Superior de Agri-

cultura de Mossoró – tem como principal função a produção e difusão de conhecimentos no

campo da educação superior, especialmente na região semi-árida. O seu papel institucional

para a agropecuária do Rio Grande do Norte transformou-se a medida em que as novas de-

mandas originadas da reconfiguração econômica estadual a partir dos anos 1990 exigiram um

conhecimento mais voltado para as especificidades locais (dados de entrevistas).

Atualmente a UFERSA desenvolve parcerias em aspectos relevantes tanto do ponto de vista

social quanto tecnológico com outras universidades (como a UFRN e a UERN), instituições de

pesquisa (EMPARN, EMBRAPA), associações (e.g. COEX), Governo Estadual, entre outros.

Entre suas atividades mais notáveis em prol da pesquisa agropecuária no Rio Grande do Norte

nos últimos anos estão as pesquisas voltadas para o desenvolvimento da fruticultura irrigada e

o Programa de Desenvolvimento Solidário, que tem auxiliado na profissionalização da cadeia

produtiva da apicultura estadual, tendo como um dos importantes resultados a criação, em 2005,

da Incubadora Agroindustrial de Apicultura de Mossoró (IAGRAM).

3.1.3 Representação sindical

Entre as instituições relevantes do ponto de vista sindical na agropecuária, cabe destacar

a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte (FAERN) e a Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte (FETARN).

A FAERN é uma entidade sindical patronal de grau superior vinculada à Confederação Na-

cional da Agricultura, cujo objetivo é a coordenação, defesa e busca de soluções para questões

pertinentes aos interesses da categoria que a constitui. Neste sentido, desenvolve ações, entre

as quais pode-se citar: declarações de propriedade; convenções trabalhistas; planejamento es-

tratégico; representações em conselhos, comissões e comitês; e assessoria sindical e jurídica ao

produtor rural.

A FETARN, por outro lado, tendo sido criada em 1962, é a maior entidade sindical do

estado, congregando mais de 250 mil trabalhadores rurais em 126 sindicatos espalhados pelo
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Rio Grande do Norte. No plano político, segue a orientação da Confederação Nacional dos

Trabalhadores da Agricultura (CONTAG),

em especial no que concerne ao Projeto Alternativo de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (PADRS), cujo objetivo fundamental é estabelecer um novo
modelo de desenvolvimento rural para o país com base na reforma agrária, no
fortalecimento da agricultura familiar, na interiorização do desenvolvimento e
na implementação de políticas públicas que concedam prioridade à inclusão
social e ao resgate da cidadania (NOTA TéCNICA 02/RN, 2009, p. 40).

De acordo com entrevista realizada, uma das maiores conquistas sindicais desde a criação

da entidade foi a previdência social rural, cujo benefício serve de apoio ao homem do campo,

particularmente o agricultor familiar, podendo servir inclusive de instrumento de financiamento.

3.1.4 Benefícios fiscais

A utilização de instrumentos fiscais para influenciar o desempenho econômico é uma das

mais antigas instituições governamentais. O Rio Grande do Norte, a exemplo de outros estados,

valeu-se desse mecanismo para afetar um amplo conjunto de atividades e mercadorias, sendo o

principal instrumento utilizado neste sentido os benefícios e incentivos concedidos através do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Servi-

ços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) – principal tributo

estadual.

A Tabela 3.2 elenca os principais incentivos fiscais diretos concedidos pelo Governo do Es-

tado do Rio Grande do Norte no âmbito das atividades agropecuárias analisadas neste trabalho.

3.2 EFEITOS DO AMBIENTE INSTITUCIONAL SOBRE
AS TRANSFORMAÇÕES NA MODERNA AGRICUL-
TURA DE EXPORTAÇÃO E TRADICIONAL MODER-
NIZADA

3.2.1 Fruticultura: castanha de caju

No contexto do macroambiente institucional acima discutido, o desempenho do cultivo da

castanha de caju destacou-se, no Rio Grande do Norte, não apenas nas etapas da produção

e do beneficiamento, como da exportação da amêndoa da castanha para os Estados Unidos

e para a União Europeia por intermédio de empresas privadas, mas também por associações

comunitárias e cooperativas.
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ATIVIDADES BENEFÍCIOS

Apicultura
• Isenção de saídas externas e crédito presumido de 58,82% nas

operaes interestaduais.

Mandioca • Isenção nas saídas internas de farinha de mandioca.

Caprinovinocultura

• Isenção nas entradas, do exterior, de reprodutores ou matrizes
de caprinos.

• Isenção nas saídas internas de ovinos e dos produtos
comestíveis resultantes do seu abate.

Bovinocultura

• Redução da Carga Tributria de 17% para 12% nas operações
internas.

• Isenção do ICMS relativo ao abate de gado bovino, oriundo de
produtor localizado no estado.

• Isenção nas operações com reprodutores ou matrizes.

• Crédito presumido ao adquirente do gado bovino destinado ao
abate.

• Isenção do ICMS sobre o milho destinado a produção de farelo.

• Isenção do leite destinado ao Programa do Leite do Governo do
Estado e consumidor final.

Castanha de caju
• Diferimento e redução da base de cálculo em 90% sobre a pro-

dução e comercialização da castanha de caju.

Carcinicultura

• Isenção nas saídas internas e interestaduais de pós-larvas de ca-
marão.

• Isenção nas operações de importação de matéria-prima para a
produção de ração para camarão.

• Isenção do ICMS nas operações com camarões capturados ou
criados em viveiros, realizadas entre produtores ou pescadores
e estabelecimentos beneficiadores, industriais ou comerciais.

Fruticultura
• Isenção nas saídas internas e interestaduais, exceto se destina-

dos industrialização.

Tabela 3.2: Principais benefícios fiscais diretos concedidos às atividades agropecuárias no RN
– Fonte: Entrevistas; Nota Técnica 02/RN (2009), Nota Técnica 05/RN (2009); Elaboração
própria.
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Essa atividade tem gerado, nos últimos anos, receitas de exportações acima de 40 milhões

de dólares, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior – MDIC/SECEX (2009). Apesar

da estagnação da área de cultivo de caju (Figura 3.3), houve um aumento no grau de inserção da

amêndoa de castanha no mercado internacional, sendo o Rio Grande do Norte o segundo maior

exportador brasileiro, atrás apenas do estado do Ceará. Em 2009, por exemplo, ainda de acordo

com a SECEX, o valor das exportações da amêndoa de caju foi de mais de US$ 41,8 milhões

e equivale ao valor da produção exportada de pluma de algodão no auge da produção do Rio

Grande do Norte, que foi de 100 mil toneladas em média na década de 1970.

Figura 3.3: Evolução do cultivo de cajueiro no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Produção Agrícola Municipal

O município que mais tem se destacado no cultivo de cajueiro no território potiguar é Serra

do Mel, segundo município maior produtor de castanha de caju do Brasil, que conta com a Co-

operativa de Beneficiamento Artesanal de Castanha de Caju do Rio Grande do Norte (COOP-

ERCAJU), que ao receber as amêndoas de caju das unidades de beneficiamento, realiza os

serviços de classificação, seleção, embalagem, padronização de qualidade e comercialização

para o mercado interno e externo.

Um dos diferenciais dos produtores de Serra do Mel em relação aos demais agricultores

familiares do Nordeste brasileiro foi o desenvolvimento de uma tecnologia alternativa de sis-

tema de beneficiamento descentralizado da castanha de caju, após 1989, adaptando a tecnologia

industrial para uma “mini-indústria familiar”. Isso possibilitou, entre outros fatores, uma qua-

lidade das amêndoas de caju superior à das grandes indústrias, geração de emprego e renda no



48

ambiente familiar, relações de trabalho mais justas, inserção do pequeno produtor nos mercados

nacional e internacional e agregação de valor ao produto.

O cultivo de cajueiro tal como tem se desenvolvido no estado, traz importantes contribuições

à compreensão dos fenômenos de articulação local em prol do desenvolvimento. A constituição

de uma cooperativa formada por agricultores familiares que assumiram o processo de produção

e comercialização sugere uma iniciativa relevante do ponto de vista microinstitucional e permite

concluir que a unidade familiar é capaz de incorporar progresso técnico.

3.2.2 Fruticultura: melão

Praticamente inexistente no Rio Grande do Norte no início dos anos 1990, o melão é hoje

cultivado em aproximadamente 7000 hectares (Figura 3.4), disputando os primeiros lugares na

pauta de exportação das commodities, ao lado do camarão, da castanha de caju e da banana e

dando ao estado o título de maior produtor nacional. Apesar dos problemas ocorridos com a

valorização do câmbio nos últimos anos, compensada, em parte, com a ampliação do mercado

interno, o comportamento da área cultivada com melão tem apresentado comportamento cres-

cente, não obstante o ano de 2008 ter apresentado forte queda na área cultivada, parcialmente

explicada pelos efeitos iniciais da crise econômica internacional sobre as exportações e pela

grande precipitação pluviométrica nas áreas de cultivo.

Figura 3.4: Evolução do cultivo de melão no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Produção Agrícola Municipal
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As principais características das novas commodities agrícolas cultivadas no Rio Grande

do Norte, comparativamente ao algodão, que no passado foi o principal produto na economia

agrícola e na pauta de exportação estadual, com os seus 400 mil hectares, nos anos 1970, são

os seus elevados padrões tecnológicos e os seus altos níveis de produtividade e de valor da

produção por unidade de área.

No caso específico do melão, cuja área representa menos de 2% dos 400 mil hectares de

algodão cultivados no passado, somente o valor das exportações da fruta in natura, em 2008,

situou-se em US$ 64,9 milhões (SECEX), o que equivaleria, a preços de hoje, a mais que o

valor bruto da produção de algodão caso ele voltasse a ser cultivado na mesma área e com os

mesmos níveis de produtividade dos anos 1970.

O ano de 2007 foi marcado pela conquista do mercado norte-americano por parte dos produ-

tores de melão do Rio Grande do Norte. Somente no mês de janeiro de 2007 as exportações de

melão para aquele país foram superiores a US$ 10 milhões, o que correspondeu a um aumento

de 28,3% em relação a janeiro de 2006. A principal importância da conquista do mercado es-

tadunidense, segundo dados obtidos em entrevista, foi a “certificação de qualidade obtida junto

àquele grande mercado consumidor de referência”, o que representa um fator relevante para a

fruticultura do melão do ponto de vista microinstitucional.

No processo de evolução recente do cultivo do melão irrigado, o Comitê Executivo de

Fitossanidade do Rio Grande do Norte (COEX) tem se mostrado uma instituição fundamental

de coordenação dos produtores, inclusive buscando influenciar seus hábitos de pensamento: “A

associação busca fortalecer e incentivar a pesquisa, novas tecnologias, e passou a conscientizar

os produtores da importância da qualidade” (conforme entrevistas).

A participação da agricultura familiar nesta atividade é bem menos expressiva. Todavia,

verificam-se certos arranjos, formas de integração da agricultura familiar com as empresas in-

tegradoras que comercializam a produção própria e de terceiros, o que contribui para a cons-

tituição de um setor de agricultores familiares fornecedores de melão segundo a tecnologia

determinada por aquelas empresas. Tanto as empresas integradoras, quanto os supermercados,

são elos determinantes na definição dos preços das frutas de mesa em geral, e do melão em

particular.

3.2.3 Fruticultura: banana

O recente crescimento do cultivo da banana no Rio Grande do Norte concentra-se nos Vales

do Açu e do Litoral Oriental, sendo explicado, predominantemente, pelo crescimento da pro-
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dução das grandes empresas agroindustriais exportadoras, entre as quais se destacam a Del

Monte e a Banassú. A Del Monte é uma multinacional produtora e exportadora de frutas fres-

cas. A Banassú é uma agroindústria paulista que foi atraída pelos incentivos fiscais do Governo

do Estado e se instalou no Centro Industrial de Macaíba (CEI), na Região Metropolitana de

Natal.

O aumento da demanda por frutas frescas, causado pelo crescimento das exportações e da

população e pelo aumento do fluxo turístico, conjugado a um ambiente institucional propício,

explicam o crescimento da área cultivada com bananeira, que passou de 3 mil hectares em 1990,

para mais de 5 mil hectares em 2009 (Figura 3.5). Assim como para o caso do melão, o cultivo

da banana foi parcialmente prejudicado no estado em 2008 e 2009 devido aos efeitos da crise

econômica internacional sobre as exportações da fruta, ao clima e a algumas perdas nas áreas

dos projetos da Del Monte no município de Ipanguaçu.

Figura 3.5: Evolução do cultivo de banana no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Produção Agrícola Municipal

A despeito disso, e apesar de ter sido incluída recentemente na pauta de exportação de frutas

frescas do estado, a banana ocupou a terceira posição no valor das exportações, com US$ 15,3

milhões em 2005, de acordo com dados da SECEX. O restante da produção é comercializado

no mercado interno, no qual se sobressaem os supermercados e as feiras livres, onde o produto

é comercializado in natura. No entanto, é importante registrar que além da grande agroindús-

tria, existem algumas iniciativas de semi-processamento de banana de caráter familiar – sob a

forma de doces, farinha de banana e banana cristalizada, o que poderá, se ampliado, e, como
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consequência, reduzir os efeitos negativos da perecibilidade do produto.

3.2.4 Fruticultura: mamão

O cultivo de mamão no estado do Rio Grande do Norte evoluiu de uma área de cerca de 200

hectares, em 1990, para pouco mais de 1700 hectares em 2009 (Figura 3.6). Apesar da pequena

área, o cultivo do mamão vem crescendo e se difundindo em propriedades e assentamentos

rurais, nos quais os agricultores familiares cultivam o produto mediante contratos de integração

com as empresas agroindustriais exportadoras, além de fornecerem para os supermercados e

outros tipos de venda no varejo.

Figura 3.6: Evolução do cultivo de mamão no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Produção Agrícola Municipal

O valor das exportações de mamão em 2009 foi de mais de US$ 5 milhões, com toda

produção comercializada por empresas integradoras, as quais, pela sua natureza oligopsônica,

têm um grande poder na fixação de preços e na classificação da produção em seus próprios

benefícios. A empresa Calimã, por exemplo, de origem catarinense, e instalada no estado há

cerca de 10 anos, responde, isoladamente, por mais de 65% das exportações de mamão papaya

no Rio Grande do Norte.

Para compensar esse tipo de falha de mercado os agricultores familiares estão diversificando

a produção e buscando canais alternativos de comercialização no mercado interno, como é o

caso dos supermercados e da venda direta nas feiras.
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3.2.5 Carcinicultura

As primeiras iniciativas de criação de camarão em cativeiro no Rio Grande do Norte datam

do início da década de 1970, quando o Governo do Estado criou um projeto integrado de desen-

volvimento da carcinicultura para ser implantado nas áreas das antigas salinas que haviam sido

desativadas em decorrência da crise que se abatera sobre a produção de sal marinho.

Para os idealizadores daquele projeto, entre os quais se incluíam o então Governador Cortez

Pereira, os dirigentes e técnicos do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN)

e pesquisadores ligados ao Governo do Estado e à Universidade Federal do Rio Grande do

Norte, o estado possuía as condições propícias para a criação do camarão em cativeiro, à seme-

lhança do que já havia ocorrido em outros países como a Tailândia e o Equador.

No entanto, dificuldades relativas às espécies cultivadas, à alimentação e ao manejo, retar-

daram o desenvolvimento da criação de camarão em cativeiro no estado. No início dos anos

1980, a EMPARN passou a liderar o processo de pesquisa, dando início às experiências com

a criação da espécie Penaeus japonicus. Os resultados não foram satisfatórios, o que levou os

pesquisadores a testarem espécies nativas como o Penaeus brasiliensis e o Penaeus schimitti, os

quais, também, não trouxeram os resultados esperados em termos de velocidade de reprodução

e de produtividade.

Os elevados índices de crescimento do cultivo de camarão em cativeiro ocorreram, efetiva-

mente, em 1996, com a introdução da espécie Litopenaeus vannamei – um camarão de menor

porte, mas capaz de gerar 2,5 safras por ano –, e o aumento da demanda nos mercados na-

cional e internacional. Todavia, novos problemas estão sendo enfrentados, principalmente os

relacionados com a variação cambial. Por outro lado, ainda persistem problemas relaciona-

dos com a pequena diversificação das espécies cultivadas no estado, às doenças, ao manejo,

aos custos operacionais, ao aumento da produtividade, aos impactos ambientais e ao grau de

beneficiamento do camarão que ainda é vendido in natura, na sua maior parte.

Para o enfrentamento desses problemas e a otimização do sistema agroindustrial do ca-

marão, o Governo do Estado isentou o Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Servi-

ços (ICMS) para operações internas e interestaduais, o imposto sobre o óleo diesel para embar-

cações, os impostos sobre as saídas de pós-larvas de camarão, e, além disto, obteve a extensão

da taxa verde (subsídio à energia elétrica na agricultura) para o camarão. A implantação do Cen-

tro Tecnológico de Carcinicultura do Rio Grande do Norte (CTC), que resulta de uma parceria

do Governo do Estado com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (UFRN), tem por objetivo desenvolver pesquisas aplicadas que levem à
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otimização do sistema agroindustrial do camarão como um todo.

A carcinicultura é uma das atividades que se desenvolveram no Rio Grande do Norte em

que o papel institucional do Governo do Estado e de suas políticas específicas mais se mostrou

determinante. Dos 11 mil hectares licenciados pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico

e Meio Ambiente (IDEMA) para a expansão da carcinicultura, mais de 8 mil hectares estão

produzindo. O estado é hoje o principal produtor de camarão do país, e foi responsável por mais

de 60% das exportações brasileiras em 2008, segundo a Associação Brasileira dos Criadores de

Camarão – ABCC (2008)–, em suas mais de 400 fazendas de cultivo.

3.2.6 Bovinocultura leiteira

A bovinocultura do Rio Grande do Norte está historicamente associada ao consórcio al-

godão – bovinocultura – culturas alimentares, do qual foi complementar, juntamente com as

culturas alimentares, já que o algodão era a commodity exportada para abastecer a indústria

têxtil inglesa com as fibras longas e sedosas produzidas e extraídas do algodão mocó em todo o

semiárido estadual.

Com a drástica redução da plantação de algodão no Rio Grande do Norte, ocasionada pelo

ataque de novas pragas, pela abertura comercial e pelo aumento da oferta nas Regiões Sudeste

e Centro-Oeste com maiores níveis de produtividade e menores custos operacionais, novas al-

ternativas tiveram que ser buscadas para reverter o impacto que seria causado pelo desapareci-

mento do principal produto da agropecuária estadual.

A bovinocultura leiteira foi uma dessas alternativas. Apesar do rebanho bovino não ter

aumentado significativamente, o número de vacas ordenhadas cresceu de pouco mais de 190

mil em 1990 para quase 270 mil em 2009 (Figura 3.7), a qualidade genética melhorou, o nível

de produtividade aumentou e o estado mudou a sua posição de importador líquido de leite fluido

para a condição de autossuficiência. A qualidade do leite consumido também melhorou com

o aumento do número de usinas de beneficiamento, que era de apenas uma, nos anos 1970, e

passou para cerca de 30, atualmente.

Para além do aumento do grau de exigência dos consumidores de leite fluido e da concor-

rência dos diversos tipos de leite, como é o caso dos desidratados e dos longa vida, o principal

fator que contribuiu para o crescimento da oferta de leite foi a criação de um programa de

compras governamentais, pelo Governo do Estado, denominado Programa do Leite, cujo fun-

cionamento não apenas contribuiu para ampliar a produção, com a aquisição e distribuição de

140 mil litros por dia, mas, também, para a diversificação da cadeia produtiva. As indústrias
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Figura 3.7: Evolução do número de vacas ordenhadas no Rio Grande do Norte (1990–2009)
– Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

locais já trabalham com uma produção diária de 350 a 400 mil litros de leite, portanto mais de

seis vezes aquela trabalhada há quinze anos, que era de 60 mil litros por dia.

3.2.7 Caprinovinocultura

A criação de caprinos e ovinos foi historicamente considerada, desde os primórdios da

colonização brasileira, como uma atividade secundária, destinada a complementar a produção

de carne bovina, que era a fonte de proteína mais demandada no interior das fazendas e nos

mercados locais. No entanto, nos últimos dez anos, a carne e o leite caprino passaram a ser

crescentemente difundidos e reconhecidos, nos centros urbanos, como fontes proteicas natu-

ralmente mais saudáveis, comparativamente à carne e ao leite bovinos, pelo seu baixo teor de

colesterol e tri-glicérios.

Diante do crescimento da demanda por esses produtos, os governos do Rio Grande do Norte

criaram sucessivos programas de estímulo à caprinocultura, importaram matrizes e reprodutores

melhorados, criaram fundos rotativos, doaram e financiaram a aquisição de caprinos. Como

consequência, o rebanho caprino passou de 277 mil cabeças em 1990 para aproximadamente

400 mil cabeças em 2009, com tendência de crescimento para os próximos anos (Figura 3.8).

Além do crescimento e do melhoramento genético, a caprinocultura também avançou no

aproveitamento agroindustrial do leite e da carne. O Programa do Leite está adquirindo, atual-
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Figura 3.8: Evolução do rebanho caprino no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

mente, mais de 8 mil litros de leite de cabra pasteurizado por dia. Nos supermercados podem ser

encontrados tanto leite quanto o queijo de leite de cabra, além de caprinos precoces com cortes

especiais feitos segundo as mais modernas recomendações técnicas e da culinária nacional e

internacional.

3.2.8 Apicultura

A apicultura foi considerada, no Rio Grande do Norte, até os anos 1990, como uma ativi-

dade de caráter predominantemente extrativo. No entanto, a difusão das modernas técnicas de

produção, beneficiamento, certificação e comercialização dos produtos da apicultura, combi-

nado com o apoio de políticas públicas de financiamento, pesquisa, assistência técnica e orien-

tação de mercado, e, com a constituição de associações comunitárias e cooperativas legítimas,

estimularam a profissionalização dos apicultores e promoveram uma crescente inserção dos

produtos apícolas nos mercados nacional e internacional.

Essas mudanças tiveram um impacto inédito sobre a produção, a comercialização e as ex-

portações dos produtos apícolas. Tanto é assim que, durante toda a década de 1990, a produção

média anual de mel abelha no Rio Grande do Norte girou em torno de 100 toneladas. Em 2002

a produção superou as 200 toneladas, em 2004, ultrapassou as 500 toneladas e no ano de 2009,

apesar da crise econômica internacional, a produção chegou a mais de mil e cem toneladas
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(Figura 3.9).

Figura 3.9: Evolução da produção de mel de abelha no Rio Grande do Norte (1990–2009)
– Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

O mel de abelha norte-rio-grandense passou a figurar no mercado internacional a partir de

2005, seguindo uma tendência nacional que se iniciou em 2001, diante do embargo sofrido pelas

exportações chinesas e argentinas (dois dos maiores exportadores mundiais de mel) por parte

da União Europeia e dos Estados Unidos da América, respectivamente, devido à existência de

clorofenicol no mel chinês e políticas antidumping em relação ao mel argentino. A partir daí,

seguiu-se uma trajetória de crescimento exponencial das exportações, que entre o ano de 2005

e 2006 aumentaram em mais de 800%, segundo dados da SECEX. Só o valor das exportações

em dólares, entre janeiro e abril de 2007, já representaram um crescimento de mais de 100%

em relação ao ano de 2005.

O município norte-rio-grandense que mais tem se destacado na produção de mel é Apodi,

um dos cinquenta municípios com maior volume de produção do Brasil, segundo dados do

IBGE. Essa unidade do território potiguar conta com a Cooperativa Potiguar de Apicultura

(COOPAPI) que vem desenvolvendo nos últimos anos uma bem sucedida estratégia de con-

quista de apoio técnico e financeiro de diferentes políticas públicas como os Projetos de Com-

bate a Pobreza Rural (PCPR), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Na-

cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e as ações de apoio ao comércio

justo e solidário financiados pelo Governo Federal através do Ministério de Desenvolvimento

Agrário (MDA).
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Outro município de destaque na produção de mel no estado é Serra do Mel, cuja profissio-

nalização da atividade ganhou impulso em 2001 com a criação da Associação de Apicultores de

Serra do Mel (APISMEL), que reúne mais de 70 apicultores que consorciam a produção apícola

com a castanha de caju.

3.3 EFEITOS DO AMBIENTE INSTITUCIONAL SOBRE
A AGRICULTURA DE AUTOCONSUMO

Em contraste com as atividades acima apresentadas, as culturas que compõem a cesta

básica no Rio Grande do Norte não somente apresentaram comportamentos seguidos de cresci-

mento e declínio da produção, em decorrência das irregularidades climáticas que são típicas do

semiárido, como mostraram uma tendência de estagnação ao longo dos últimos quinze anos.

O feijão, que secularmente foi um produto típico da dieta alimentar da população rural,

apresentou uma área média cultivada bastante irregular, no período de 1990 a 2009 (Figura

3.10), seguindo às variações climáticas, tão intensas no Nordeste, particularmente no interior.

Não há indícios de aumentos de produtividade relevantes no âmbito desta cultura nos últimos

anos, segundo dados do IBGE. Ações assistenciais como a doação de sementes e os incentivos

fiscais por parte Governo do Estado, além das políticas de crédito e de aquisição da produção,

por outro lado, não parecem ter sido suficientes para elevar a produção de feijão a uma trajetória

estável.

O milho, além de mais afetado pelas irregularidades climáticas, como a seca que atingiu

a produção de 1993, a pior desde 1962, segundo dados da EMPARN, caiu de uma área culti-

vada média de 140 mil hectares no triênio 1994–1996, para aproximadamente 85 mil hectares

no triênio 2006 –2008 (Figura 3.11), não acusando, assim como no caso do feijão, qualquer

evidência de aumento de produtividade no período, segundo o IBGE (2009).

A mandioca, que é o cultivo comparativamente menos afetado pelas irregularidades climáti-

cas e com maior diversidade de utilização, tanto na alimentação humana, quanto animal, man-

teve um comportamento oscilante, entre 40 e 50 mil hectares, sem nenhuma tendência real de

crescimento ao longo do período de 1990 a 2009 (Figura 3.12). Apesar disso, conforme visto

na seção anterior, esta cultura, entre os produtos da cesta básica aqui estudados, parece ser a que

mais conta com um aparato institucional favorável do ponto de vista das políticas de crédito e

assistência técnica.
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Figura 3.10: Evolução do cultivo de feijão no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Produção Agrícola Municipal

Figura 3.11: Evolução do cultivo de milho no Rio Grande do Norte (1990–2009) – Fonte:
IBGE – Produção Agrícola Municipal

3.4 CONCLUSÃO

Tanto o que foi exposto na seção 3.1 quanto nas duas últimas seções deste capítulo, pare-

cem apontar correlações (positivas ou negativas) entre o ambiente institucional da agropecuária
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Figura 3.12: Evolução do cultivo de mandioca no Rio Grande do Norte (1990–2009) –
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal

norte-rio-grandense e as trajetórias das atividades estudadas neste trabalho. Nota-se, sobretudo,

a seletividade do apoio de certas instituições em prol de certos produtos, seja por arranjos inter-

nos à atividade (como a pesquisa voltada ao desenvolvimento da fruticultura, sobretudo melão),

seja por características como o risco e a incerteza intrínsecos aos produtos, que são claramente

diferentes, como no caso do maior crédito – em termos relativos – destinado à pecuária, menos

influenciada por fatores naturais e mercadológicos, que à agricultura semi-mercantil.

Disso não se pode concluir, entretanto, que o ambiente institucional que se desenvolveu nos

últimos anos no Rio Grande do Norte seja o responsável e o fator causal único das trajetórias

diferenciadas acima caracterizadas. Como foi visto no primeiro capítulo, a própria natureza

das instituições as torna tanto causa quanto consequência dos processos de mudança, não se

podendo, desta forma separar uma de outra de forma inequívoca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises apresentadas ao longo deste texto permitem concluir, em primeiro lugar, que

as transformações recentes na agropecuária potiguar têm se revelado um processo compatível

com os pressupostos teóricos das abordagens institucionalistas examinadas no primeiro capítulo

deste trabalho. Desta forma, não se pode rejeitar a hipótese inicial de que as dinâmicas diferen-

ciadas das atividades agropecuárias do Rio Grande do Norte estão correlacionadas ao ambiente

institucional no qual se inserem estas atividades com base nos dados acima analisados. Apesar

disso, dadas as limitações das teorias institucionalistas, relações de causa e efeito não podem

ser estabelecidas de forma indiscriminada, pois, como já se ponderou, as instituições também

estão sujeitas a evolução em função do ambiente econômico.

Por outro lado, não se pode negligenciar o papel de fatores puramente exógenos sobre o

desempenho de setores da economia, como por exemplo, a existência de um mercado externo

favorável a determinados produtos (como se mostrou no capítulo 2 para o caso das commodi-

ties). Isto, porém, não invalida a conclusão geral do parágrafo acima, uma vez que esses mesmos

fatores exógenos também têm impacto sobre os arranjos institucionais.

Do ponto de vista do ambiente institucional, o capítulo anterior demonstrou que tanto em

termos de financiamento quanto de assistência técnica e pesquisa, as atividades agrícolas e

pecuárias do estado norte-rio-grandense voltadas à exportação ou de maior dinamicidade são

mais bem assistidas em comparação com os produtos que formam a cesta básica. Isso é parti-

cularmente evidente no caso da caprinovinocultura e da carcinicultura, com os altos montantes

de crédito acessados nos últimos dez anos e as instituições específicas que lhes são destinadas,

como o Programa do Leite e o Projeto Camarão. Também no âmbito da fruticultura irrigada se

observa esta característica, como no maior número de projetos de pesquisa voltados para suas

necessidades.

Por outro lado, as diversas políticas de crédito, entre as quais o PRONAF, compras diretas,

incentivos fiscais e assistência técnica levadas a cabo pelas organizações aqui examinadas, não

se mostraram suficientes para induzir a agricultura de subsistência (cultivo da mandioca e, prin-

cipalmente, do milho e do feijão) estadual a uma trajetória de crescimento estável, a exemplo do

que aconteceu com outras atividades tradicionais como a bovinocultura leiteira. Um aprofun-



61

damento ulterior deste tópico pode tentar esclarecer se há inadequação das instituições voltadas

para o desenvolvimento da agricultura de autoconsumo no Rio Grande do Norte, dadas as suas

características peculiares apontadas no capítulo 2.

Do ponto de vista das atividades, as análises sobre o desempenho dos produtos em ascen-

são também revelaram, ao longo do texto, a importância do desenvolvimento de uma cultura

associativista e cooperativista não apenas na grande agricultura empresarial, mas também na

agricultura familiar, cuja participação em muitas das experiências analisadas demonstrou ser

possível à unidade familiar incorporar progresso técnico e contribuir, por meio de arranjos ins-

titucionais específicos, para o processo de mudança do setor agrícola potiguar.

Neste sentido, alguns exemplos parecem ser bem representativos: o caso do COEX e sua

atuação institucional coordenativa no cultivo predominantemente patronal do melão, e o caso

das cooperativas e associações de produtores no âmbito do cultivo – de ampla participação da

agricultura familiar – da castanha de caju e do mel de abelha, entre as quais pode-se citar a

COOPERCAJU, a COOPAPI e a APISMEL.

Todas essas informações parecem ir ao encontro do que propõe o pensamento institucio-

nalista, a saber, que as instituições, tanto em nível macro (políticas e organizações) quanto em

nível micro (estruturas de governança), são fundamentais para a compreensão das trajetórias

econômicas. Um tratamento analítico microinstitucional mais acurado – que, dadas as questões

levantadas no Prólogo fogem ao escopo deste trabalho –, conjugado ao que se desenvolveu nas

páginas anteriores em termos macroinstitucionais, pode subsidiar ainda mais o entendimento

do modo como as estratégias de desenvolvimento afetam e são afetadas pelas especificidades

dos produtos.

Pode-se dizer, ainda, que as transformações recentes na agropecuária norte-rio-grandense

parecem seguir a tendência do setor agrícola no Brasil, cuja evolução moderna foi apresentada

no capítulo 2, que trouxe ainda os aspectos conceituais que serviram de guia para a divisão das

atividades elencadas nesta dissertação. Como se viu, parece ter havido nas últimas décadas,

em nível nacional, um viés pró culturas de exportação, apesar das dificuldades impostas pela

apreciação excessiva do câmbio nesse período.

Finalmente, os dados apresentados demonstram a importância da realização de estudos so-

bre as características contemporâneas da agropecuária potiguar para a compreensão das trans-

formações por que tem passado o estado nos últimos decênios. Como última sugestão de

pesquisa pode-se colocar o aprofundamento de aspectos institucionais complexos relativos aos

produtos específicos aqui apresentados, como o papel potencialmente importante no Rio Grande

do Norte dos programas sociais de transferência de renda e a previdência social rural no finan-
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ciamento das atividades agrícolas, sobretudo no âmbito da agricultura semi-mercantil.
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APÊNDICE A -- ASPECTOS METODOLÓGICOS

A.1 TIPO DE PESQUISA E MÉTODOS DE BUSCA DE IN-
FORMAÇÕES

Tendo como referência as questões levantadas no Prólogo e a verificação da hipótese ini-

cial, realizou-se um estudo descritivo e explicativo a partir, principalmente, do delineamento da

pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e da realização de entrevistas.

A pesquisa bibliográfica consistiu na leitura e fichamento do referencial teórico apresentado

nos capítulos 1 e 2 sobre as teorias institucionalistas, a evolução da agricultura no Brasil e os

aspectos conceituais do agronegócio e da agricultura de autoconsumo. Foram utilizados livros,

artigos periódicos de jornais e revistas, nacionais e internacionais, considerados mais relevantes

para o estudo em apreço, relacionados nas referências bibliográficas.

No caso da pesquisa documental, estruturada fundamentalmente em torno de materiais que

não tinham recebido tratamento analítico, foram consultados documentos acessíveis e consi-

derados importantes para a compreensão dos fenômenos estudados, especialmente os que ver-

savam sobre estruturas organizacionais, programas governamentais, dados estatísticos e boletins

de desempenho.

As entrevistas realizadas foram do tipo semi-estruturadas, com a utilização de gravador e

caderno de anotações.

A.2 TIPOS DE DADOS E SUAS FONTES

Foram consultadas tanto fontes primárias de dados como fontes secundárias, conforme

seção anterior.

Os dados secundários foram obtidos principalmente junto a organizações, governamentais e

não governamentais, que disponibilizam estatísticas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), o Banco Central do

Brasil (BCB), o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), o Minis-

tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), entre outros. Esses dados,

em sua maioria, estiveram relacionados ao desempenho das atividades agrícolas, às políticas

públicas, aos preços dos produtos, e às políticas macroeconômicas, tanto em série temporal,

como em corte transversal.

Já a obtenção dos dados primários foi realizada através das entrevistas com empresários

do setor agropecuário, um representante de organização de classe dos trabalhadores rurais, re-

presentantes do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e um representante de associação

de produtores. Os dados colhidos por este meio estiveram relacionados principalmente com

informações de aspectos qualitativos, informais e subjetivos, não disponíveis por outros meios.

A.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Coletados os dados, foram os mesmos submetidos à análise e interpretação predominante-

mente qualitativa, com o auxílio de quadros explicativos e figuras, na tentativa de caracterizar

a tipicidade, a variabilidade, a relação entre as variáveis e sua evolução. No caso dos dados de

fonte primária, procedeu-se ainda a análise de conteúdo e de discurso que foram fundamentais,

neste caso.
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