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O PADRÃO BINSWANGER DE AGRICULTURA BEM-SUCEDIDA

26-07-97

[Para especialista do Banco Mundial, modelo brasileiro de desenvolvimento rural condenou país à miséria]

[É preferível ter muitos agricultores familiares, e poucos bóias-frias, a ter punhado de “reis”do gado ou da

soja]

 O Brasil, a África do Sul e a Colômbia são nações que adotaram um padrão de desenvolvimento agrícola e

rural caracterizado pela “expulsão prematura de trabalho”. A partir dos anos 1960 suas políticas

governamentais passaram a promover a superação de anacrônicas relações de trabalho por meio de uma

caríssima modernização de grandes fazendas que envolveu crédito subsidiado, investimento a fundo perdido

em infraestrutura, e sistemas estatais de comercialização. Uma modernização que condenou um grande

número de agricultores à decadência; forçou grande parte da força de trabalho rural a favelizar periferias

urbanas; e fez dobrar ou triplicar o número de pobres rurais, elevando a níveis insuportáveis a violência, a

destruição ambiental e a criminalidade.

 Essa é a visão do principal especialista em desenvolvimento rural do Banco Mundial, Hans P.

BINSWANGER. Segundo ele, o padrão oposto é o dos países que conseguiram promover uma

modernização na qual o crescimento agrícola resultou em drástica redução da pobreza. Uma modernização

baseada em unidades de produção tocadas por famílias, com pesados investimentos em tecnologias para

produtores de pequeno porte e leve ou inexistente carga fiscal para a agropecuária. Esse foi o padrão da

América do Norte; adotado após a Ia. Guerra Mundial por toda a Europa do Oeste, (inclusive Grã-

Bretanha); após a IIa. Guerra Mundial pelo Japão, Coréia do Sul e Taiwan; mais tarde pela Indonésia e

Malásia; e, a partir de 1978, pela China.

 Isto não quer dizer que essas agriculturas não tenham também “expulsado trabalho.” Basta lembrar que, em

apenas vinte anos (1950-1970), enquanto o primeiro mundo dobrava sua produção alimentar, o pessoal

ocupado na agricultura americana diminuia de 23 para 10 milhões e na européia de 42 para 22,6 milhões.

Também não quer dizer que tenham evitado a redução do número de estabelecimentos, principalmente os de

menor área. Mas foi um processo paulatino. Na França, por exemplo, o processo se deu em quatro etapas.

Primeiro atingiu os que tinham área inferior a 5 ha. Em seguida, entre 1955 e 1963, alcançou os de área entre

5 e 10 ha. Num terceiro momento, entre 1963-67, estes últimos continuaram a diminuir, mas o estrato

posterior, de 10 a 20 ha, passou a imitá-los. E foi só no final da década de 1960 que o processo passou a

atingir as unidades com área entre 20 e 35 ha. É importante notar, todavia, que a elevação da área média

não alterou a distribuição: o número de unidades com área inferior à média representava dois terços do total,

tanto no início como no fim do período.

 Em qualquer processo de modernização agrícola são os menos aptos a adotar novas tecnologias os

condenados a desistir. Mas isso também é um processo. Enquanto são apenas os agricultores de vanguarda

que adotam uma inovação produtiva, a oferta aumenta pouco e não afeta significativamente o preço de
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mercado. Até aí, quem produz com custos mais altos do que  a vanguarda ainda pode se manter. É somente

quando uma grande massa de produtores imita a vanguarda que o preço de mercado despenca, devido ao

forte aumento da oferta. E é a partir daí que os mais retardatários constatam que as receitas não cobrem

mais os custos, sendo levados a deixar o agronegócio.

 O que não é intrínsico a qualquer processo de modernização é que sejam os agricultores familiares os menos

aptos a adotar inovações e os grandes fazendeiros os mais aptos a adotá-las. Também não é obrigatório que

somente os grandes fazendeiros estejam capacitados a comprar os ativos postos a venda pelos que saem.

Isso tudo é que depende das políticas governamentais.

 Nos Estados Unidos o número de agricultores caiu de mais de 6 milhões, em 1920, a menos de 2 milhões,

enquanto a área média dos estabelecimentos subia de 60 para quase 200 hectares. Mas o  caráter familiar da

agricultura americana não parou de se afirmar. O último Censo mostra que a participação das corporações

patronais no valor das vendas do setor é declinante, representando apenas 6% em 1992. As vendas das

sociedades de tipo familiar aumentaram, chegando a 21%. A tradicional agricultura familiar foi responsável

por  54% da produção comercializada. E os restantes 19% referem-se a outras formas societárias que não

podem ser rigorosamente classificadas como familiares ou patronais.

 O padrão que Binswanger considera “bem sucedido” é característico de sociedades que valorizam a

agricultura e o espaço rural e, por isso, preferem ter muitos agricultores familiares e poucos bóia-frias, em

vez de muitas favelas e um punhado de “reis,” sejam eles do gado, da soja, da cana ou da laranja. No

padrão bem sucedido há uma clara opção preferencial pela agricultura familiar. A opção inversa é o cerne do

padrão de “expulsão prematura de trabalho,” que parece tão inevitável aos entusiastas do patronato agrícola

brasileiro.


