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Eficiência agrícola e tamanho da propriedade

15 – 07 – 00

[ Obsessão pela área do estabelecimento ofusca relações sociais correspondentes a formas econômicas ]

[ Dimensão do negócio importa mais que grandeza do alicerce natural ]

 

Até a primeira metade do século XX era razoável supor que o desempenho econômico dos agricultores

dependesse principalmente da área que exploravam. Apesar de já ser bem conhecida a variabilidade de

aptidão dos solos, considerava-se aceitável a margem de erro envolvida em classificações baseadas na área

dos estabelecimentos. Mas essa abordagem ficou obsoleta desde meados do século, quando as principais
inovações sanitárias, químicas, motomecânicas e genéticas permitiram que a eficiência das fazendas, sítios, e

chácaras se libertasse da ditadura da terra disponível.

 

Hoje, para medir o tamanho de um estabelecimento agropecuário são muito mais significativos indicadores
sobre o capital instalado, a distribuição dos gastos, o valor das vendas, e assim por diante. Tanto é que nos

EUA os Censos adotaram o valor das receitas agropecuárias como critério básico de classificação das
unidades produtivas. Afinal, a dimensão do negócio é muito mais importante para a economia de mercado do

que o tamanho de seu alicerce natural. É portanto desolador que, nos estertores do século XX, a Revista de

Política Agrícola - RPA, do Ministério da Agricultura, adore publicar artigos nos quais se pretende até

prever o futuro dos agricultores usando como indicador a área de seus estabelecimentos.

 

Quando se estratifica os estabelecimentos agropecuários brasileiros por algum outro critério, salta aos olhos

que a área é uma característica incapaz de explicar seus desempenhos econômicos. Em 1995/6 havia 770 mil

sítios familiares com área média inferior a 60 hectares que se mostravam mais competitivos do que o

privilegiado conjunto das 785 mil fazendas patronais com área média cinco vezes maior. E ainda existiam

mais de 900 mil outros agricultores familiares com boas chances de estarem no páreo, caso o mito de sua

fatal incompetência deixasse de dominar o ambiente institucional que define as políticas setoriais de
educação, C&T, infra-estrutura, crédito, cooperativismo, comercialização, etc.

 

O setor agropecuário propriamente dito é formado por esses três segmentos, cujas características estão

resumidas na tabela. Além deles, também vivem no campo umas 7 milhões de pessoas pertencentes a mais

de 2 milhões de famílias. Esses domicílios foram considerados pelo Censo 95/6 como estabelecimentos,

apesar de suas rendas monetárias não resultarem de atividades agropecuárias ali praticadas. É bem verdade

que uma parte dessas 7 milhões de pessoas vende seus braços em fazendas e sítios, podendo ser

consideradas, então, como periferia do setor. Mas outra parte ganha a vida, se vira, vai levando, sobrevive,

ou vegeta, em inúmeros outros afazeres extra-agropecuários, rurais ou urbanos.

 

O que os jurássicos articulistas da RPA escamoteiam é que a viabilidade econômica de unidades produtivas

de pequeno porte é menos determinada pela área disponível do que pelas possibilidades de acesso à
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educação e a convenientes inovações tecnológicas, pela localização, pelo entorno institucional, pela
qualidade do solo, etc. Tanta obsessão pela área do estabelecimento ofusca as relações sociais que

correspondem às formas econômicas. Isto é, a constante oposição e coexistência entre os arranjos familiares

e patronais que estiveram no centro de todos os tipos de agropecuária comercial que o mundo conheceu nos

últimos duzentos anos.

 

São raros os estudos que compararam esses dois tipos de organização da produção agropecuária com o

intuito de identificar diferenças de eficiência. Não há qualquer confirmação para a crença tão generalizada no

Brasil de que as fazendas patronais são economicamente superiores aos sítios familiares. Uma ausência de

evidências que indica o quanto o desprezo reinante pela agricultura familiar é de fundo político-ideológico.

Por isso, é impossível exagerar o valor heurístico da tese de doutoramento intitulada “Agricultura familiar:

custos de transação, forma organizacional e eficiência”, defendida há vinte dias na FEA-USP pelo

economista Rubens Nunes, pesquisador da Fipe.

 

O autor constatou que os agricultores familiares e patronais não apresentam diferenças significativas de

desempenho, quando se adota o conceito mais tradicional de eficiência, medido pelo valor monetário gerado
por unidade de área. Os melhores familiares são tão bons quanto os melhores patronais, e os piores

familiares são ligeiramente mais eficientes que os piores patronais. E Rubens Nunes também mostrou que os
agricultores familiares devem ser aprovados com distinção se o critério for o da eficiência adaptativa, pois

estão submetidos a um ambiente “bastante hostil” (sic).

 

O Setor Agropecuário Brasileiro em 1995/6

  

Número

 

 

Pessoal ocupado

Renda Agrícola

Bruta

 por ocupado
Fazendas patronais

(todas)

 

785.000

 

4.978.000

 

R$ 1.803,00

Sítios familiares
competitivos

 

769.000

 

2.849.000

 

R$ 2.293,00
Sítios familiares

com chance

 

922.000

 

3.022.000

 

R$  466,00

 

TOTAIS

 

2.476.000

 

10.849.000

 

R$ 1560,00

Fonte: Tabulações especiais do Censo Agropecuário 1995/6.


