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DESENVOLVIMENTO RURAL

O que é rural? O que é urbano?
 
O desenvolvimento rural brasileiro encerra muitos desafios. Tudo começa pela
convenção sobre a separação rural-urbano, que data de 1938, e já caducou, em
face das profundas mudanças econômicas e sociais. Ela precisa ser revista para
melhor expressar o que é um e outro. Isso atenuará a perversidade dessa
dicotomia e os muitos equívocos por ela alimentados. O Brasil necessita
entender que a economia rural é a dos territórios rurais. Eis a lição do
economista José Eli da Veiga, da Universidade de São Paulo (USP), para quem o
país jamais será desenvolvido, se não encontrar um eixo de desenvolvimento
rural. Nesta entrevista longamente discutida com a equipe da Rumos – e

realizada por deu editor-assistente, Luiz Claudio Dias Reis -, Veiga dá uma aula
magna sobre o tema, fundamental em tempos de retomada do crescimento.
 
 
Rumos – A convenção sobre a separação urbano-rural, no Brasil, está de acordo
com a realidade econômica?
 
Veiga – Há muito, ficou caduca. A regra, que se refere à população foi fixada em 1938,
no Estado Novo, e estabelece que urbanas são as populações que residem em sedes de
municípios e de distritos. Isso não seria problemático, se todas as sedes fossem
cidades. Só que o Brasil tem, no máximo, 600 cidades, num universo de 5.600
municípios e quase 10 mil distritos. Em tais condições, a população urbana está
inflacionada pela norma legal, e tenderá a atingir os 100%, antes de 2030 – o que é
absurdo, pois apenas pequenas ilhas-Estado deixaram de ter população rural; não
países com territórios. A questão até pode ser discutível na Holanda ou no
Luxemburgo, mas não em países que, além de desenvolvidos, têm razoáveis territórios.
A convenção em vigor coloca o Brasil mais próximo de Cingapura do que do Canadá.
 
Rumos – Por que isso ocorre, no Brasil?
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Veiga – É difícil explicar as razões dessa inércia – ou letargia – institucional. Talvez se
deva ao imenso desprezo – ou repúdio – das classes médias brasileiras por tudo o que
cheire a “rural”. De recentíssima e conturbada urbanização, elas associam o “urbano” a
“modernidade”, e o “rural” a “atraso”, na contramão dos países mais desenvolvidos,
onde é evidente a nostalgia das raízes rurais, fenômeno que ajuda a turbinar o
incontornável processo de revalorização desses espaços. Sempre que o IBGE anuncia
aumento do grau de urbanização do Brasil, isso dissemina a sensação de que estamos
nos tornando mais modernos, o que é um equívoco. Nunca fomos modernos, como
procurei mostrar no livro Cidades Imaginárias (Editora Autores Associados, 2002).
 
Rumos – Como deveria ser essa convenção, no Brasil?
 
Veiga – Urbano e rural são idéias territoriais, isto é, de espaços apropriados pela
espécie humana. Os territórios mais rurais são aqueles em que os ecossistemas estão
menos artificializados; já os mais urbanos correspondem ao máximo de artificialização
ecossistêmica. Entre esses extremos há uma infinidade de situações intermediárias, e
ambivalentes, que deixaram de ser redutíveis à simples dicotomia rural/urbano. No
México, convencionou-se separar quatro categorias de municípios: urbanos, semi-
urbanos, semi-rurais e rurais. Mais do que uma tipologia de municípios, o Brasil precisa
de bons critérios para classificar suas microrregiões em diferentes graus de urbanização.
Muitas das microrregiões brasileiras são inteira ou significativamente rurais, ao contrário
do que faz crer a dicotomia que continua a ser usada nos censos demográficos.
 
Rumos – O que se deve entender por desenvolvimento rural?
 
Veiga – Se entendermos a economia rural como a dos territórios rurais – rompendo
com a confusão que se faz entre espaços geográficos e setores econômicos –, pode-se
afirmar que o Brasil jamais será um país desenvolvido, se não encontrar um eixo de
desenvolvimento rural. E as principais vantagens comparativas do Brasil estão no
trinômio “B ao cubo”: biodiversidade, biomassa e biotecnologia. Tais vantagens só
poderão se tornar competitivas, se os mais de 4,5 mil municípios que formam o Brasil
rural – e abrigam mais de 95% dos recursos naturais terrestres do país – encontrarem
maneiras de se desenvolver, ou seja, formas de oferecer oportunidades educacionais,
ocupacionais e de geração de renda, além de garantir saúde e nutrição para suas
populações.

É inimaginável que esse oceano de municípios rurais tenha melhor desempenho em
saúde, educação e renda, com a atual discriminação negativa que decorre da associação
entre o urbano e o moderno. Entender que um território rural pode se desenvolver sem,
necessariamente, deixar de ser rural, é o pré-requisito para que as instituições de
planejamento comecem a se desfazer do profundo viés urbano.

Costumam ser estigmatizados todos os municípios que não arrecadam, localmente,
pelo menos um terço do que gastam. Esse “federalismo truncado” seria um dos três
principais entraves ao crescimento econômico do país, ao lado da conta de juros e do
rombo da Previdência. Pior, o custo das Câmaras Municipais seria o maior programa
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de concentração de renda da história, e deveria levar o Congresso a acabar com a
remuneração dos vereadores de pequenos municípios; além de extinguir os municípios
que não arrecadam pelo menos 30% do que gastam.

Os dados não corroboram essa estranha forma de encarar o problema da má
distribuição das receitas fiscais. E a solução proposta contraria os anseios de
desenvolvimento sustentável. Os pequenos municípios não são os maiores beneficiários
das distorções do sistema, pois as capitais é que desviam quase 10% das receitas
fiscais finais do país, embora abriguem mais de 1/5 dos habitantes. Os municípios com
menos de 5 mil habitantes ficam com 0,6%.

O prejuízo é dos 40% que vivem em pequenos e médios municípios, que sofrem
arrocho de 20% para que haja esse favorecimento das capitais e dos anões. Quem
quiser maiores informações sobre essa brutal injustiça deve ler o excelente capítulo do
economista Sergio Prado, no livro Descentralização e Federalismo Fiscal no Brasil
(FGV, 2003), coordenado pelo professor Fernando Resende.

Outro equívoco é a estimativa dos gastos com vereadores. Há casos de desmandos
em municípios de qualquer tamanho que ainda não cumprem as regras estabelecidas
pela Emenda Constitucional 25 – em especial, o limite máximo de 1/5 do subsídio de
deputado estadual para vereador em município de até 10 mil habitantes. Ainda assim, os
gastos médios com a função legislativa são de 4% em todas as categorias territoriais,
demonstrando que a maior parte dos pequenos e médios municípios está longe de
atingir o teto de 8% fixado para as despesas do Poder Legislativo Municipal. Muitas
outras informações estão no Banco de Dados Municipais, sob a coordenação técnica
do economista e geógrafo François de Bremaeker, do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal (Ibam).

De tudo isso, conclui-se ser urgente uma reforma tributária e fiscal que equilibre a
repartição territorial da receita para acabar com o absurdo prejuízo dos que vivem nos
pequenos e médios municípios, pirateados pelas capitais e pela banda podre do
micromunicipalismo. No entanto, é temerário imaginar que isso se resolva pela exigência
de que todo município arrecade parte substancial de sua receita final e de que
vereadores devam ser sacerdotes. Quanto mais rural é um município, menos
possibilidades ele tem de tributar seus moradores. Além disso, como são os municípios
rurais os que podem garantir a conservação ou o uso sustentável da quase totalidade do
patrimônio natural terrestre, nada mais razoável do que não os forçar a arrecadar
localmente o que precisam gastar. E essa não deve ser uma razão para que suas
populações percam o direito a uma existência digna, que só pode ser proporcionada
pela transferência de recursos financeiros arrecadados em municípios industrializados,
onde a maior capacidade de geração de renda costuma estar associada à maior
degradação dos recursos naturais.

Mesmo em municípios rurais de regiões das mais desenvolvidas do Sul e do Sudeste,
nos quais ocorrem muitas atividades do setor terciário, a maior parte das famílias as
combina com atividades ligadas à natureza, que nunca são as que mais geram renda,
embora sejam vitais para o futuro da sociedade. Ou seja, as tão desejadas reformas
tributária e fiscal também precisam ser verdes: aumentar a carga fiscal sobre atividades
que mais erodem a biodiversidade e que menos criam empregos para que os recursos
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arrecadados possam garantir saúde, educação e novas perspectivas de pequenos
negócios para os 40% da população que continuarão nos municípios rurais e
ambivalentes. E, em vez de impedir que pobres trabalhadores rurais possam ser
vereadores, melhor será induzir o remembramento, não apenas dos micromunicípios,
como também dos “esvaentes” de qualquer tamanho, isto é, que tenham perdido, por
exemplo, mais de 10% de sua população na década de 90.
 
Rumos – Usa-se muito o conceito de agribusiness ou agronegócio. O que se deve
entender por isso?
 
Veiga – Por agribussiness, entende-se um imenso complexo de cadeias produtivas que
começam nas empresas fornecedores de insumos para atividades agropecuárias,
florestais e pesqueiras e terminam nas mesas ou nos guarda-roupas dos consumidores.
Ou seja, só uma parte do agribusiness é rural. E talvez seja possível dizer que seus elos
decisivos sejam mais urbanos que rurais. De qualquer forma, é um equívoco apresentar
o agribusiness como um “segmento” da economia rural, mesmo que seu lado primário
seja, evidentemente, parte decisiva da economia rural.
 
Rumos – Qual a avaliação que o senhor faz do agribusiness brasileiro?
 
Veiga – O complexo de cadeias que se convencionou chamar de agribussiness é tão
ou mais heterogêneo que a torcida de um grande time de futebol. Há ilhas de altíssima
competência, cercadas de mediocridade por todos os lados. E o pior é o contraste que
parece se consolidar entre ilhas de eficiência baseadas numa ultra-especialização, que
não alavancam processo de desenvolvimento rural, e mares de ineficiência alocativa,
onde se encontram as principais possibilidades futuras de arranjos produtivos
diversificados, que venham a abrir oportunidades ocupacionais geradoras de renda. 
 
Rumos – Qual a importância da agricultura familiar no desenvolvimento rural?
 
Veiga – As vantagens de uma estratégia de desenvolvimento rural que priorize a
promoção da agricultura familiar ainda não foram bem percebidas pela sociedade,
apesar da crescente legitimação obtida desde 1995, quando começaram a ser
absorvidas as teses lançadas num documento da FAO que já se tornou legenda:
Diretrizes de Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável (versão resumida do
Relatório UTF/BRA/036, novembro de 1994).

A visão convencional considera que a maior eficiência técnico-econômica da forma
patronal de produzir é um proveito que suplanta todos os outros. No entanto, qualquer
comparação entre os segmentos patronal e familiar da agricultura brasileira mostra uma
realidade bem diversa.

Até a primeira metade do século XX era razoável supor que o desempenho
econômico dos agricultores dependesse sobretudo 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.
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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 mais
significativos indicadores sobre o capital instalado, a distribuição dos gastos, o valor
das vendas, e assim por diante. 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 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 é formado por esses três segmentos. Além deles, também
vivem no campo cerca de 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 verdade que parte dessas 7 milhões de pessoas vende
seus braços em fazendas e sítios, podendo ser consideradas como periferia do setor.
Mas outra parte ganha a vida, sobrevive, ou vegeta, em inúmeros outros afazeres extra-
agropecuários, rurais ou urbanos.

O que muita gente tende a escamotear é que a viabilidade econômica de unidades
produtivas de pequeno porte é menos determinada pela área disponível do que pelas
possibilidades de acesso à educação e a convenientes inovações tecnológicas, pela
localização, entorno institucional, qualidade do solo, etc. Tanta obsessão pela área do
estabelecimento ofusca as relações sociais que correspondem às formas econômicas.
 
Rumos – Há como comparar esses dois tipos de organização da produção
agropecuária com o intuito de identificar diferenças de eficiência?
 
Veiga – 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, foi de grande valor heurístico a tese de
doutoramento intitulada “Agricultura familiar: custos de transação, forma organizacional
e eficiência”, defendida em 2000 na FEA-USP pelo economista Rubens Nunes,
pesquisador do Programa de Estudos sobre o Sistema Agroalimentar (Pensa), e
professor em Pirassununga.

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.
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Rumos – Quais os problemas quanto à capacidade ocupacional da agricultura?
 
Veiga – É brutal o poder devorador de postos de trabalho da atual modernização nas
grandes lavouras. Nos canaviais, a demanda de força de trabalho foi cortada pela
metade nos anos 90, apesar da expansão de 10% da área cultivada. Essa mesma
tendência vem ocorrendo nas plantações de café, laranja, algodão, milho e cacau,
provocando uma queda de postos de trabalho de 45 a 62% quando o processo se
completar. Essa é a estimativa da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(Seade), feita por dois ótimos especialistas, que agora cuidam do Fome Zero: o
ministro José Graziano da Silva e Otavio Balsadi. Quando a mudança se completar,
mais de dois milhões de trabalhadores terão sido substituídos por forças
motomecânicas.
 
Rumos – Que culturas têm capacidade de aumentar a oferta de ocupação?
 
Veiga – Felizmente, tão tenebrosa perspectiva poderá ser afastada pela existência de
um outro leque de 10 culturas capazes de aumentar a oferta de ocupação: amendoim,
arroz, caju, feijão, malva, mamona, sisal, soja, uva, e tomate-envarado. Além disso, três
outros fatores podem inverter o prognóstico. Primeiro, a fruticultura, com atividades
das mais exigentes em trabalho, capaz de absorver ex-safristas em pomares de abacate,
abacaxi, caqui, figo, goiaba, limão, mamão, manga, maracujá, marmelo, melancia,
melão, pêra e tangerina. Em segundo lugar, também podem contribuir produções de
borracha, chá, dendê, erva-mate, ervilha, fava, palmito e urucum. E, finalmente, o que é
mais importante: a intensa osmose que prevalece entre a policultura desses vegetais e
atividades pecuárias, como ovinocaprinocultura e bovinocultura leiteira, mas,
sobretudo, a avicultura e a suinocultura, que já alicerçam cruciais cadeias exportadoras
de valor agregado.

É sorte que o Brasil disponha desse mosaico de sistemas produtivos diversificados,
cuja essência é a sinergia agropecuária. Seria uma verdadeira hecatombe se só
existissem imensos domínios que se vêm cada vez mais na contingência de dispensar
peões ao se especializarem em alguma commodity vegetal ou em carne bovina.
 
Rumos – Como o senhor vê o futuro da ocupação na agricultura?
 
Veiga – A questão está no contraste comportamental que preside as decisões em
estabelecimentos patronais e familiares, diante da tendência à redundância imposta pela
elevação da produtividade do trabalho que resulta da adoção de inovações. É da
essência microeconômica que a fazenda patronal se desfaça de qualquer sobra de
braços, enquanto prevalece, entre agricultores familiares, tendência inversa. A
propensão do sitiante inovador é evitar a ameaça da redundância, ou retardá-la, graças à
diversificação, não apenas de seu sistema produtivo, como também das atividades dos
membros da família, antes e depois da porteira. E esta é a chave do desenvolvimento
das regiões rurais.
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Há um grande número de filhos de sitiantes que continuam a ajudar os pais, depois de
se empregarem ou empreenderem, localmente, nos setores terciário e secundário. E
onde o acesso ao ensino médio já é razoável, como em regiões rurais do Sul-Sudeste,
também é freqüente encontrar filhos de sitiantes com formação superior, que
empreendem nas proximidades do estabelecimento paterno. De resto, agroindústrias de
pequeno porte, artesanatos, e diversos esquemas de trabalho terceirizado a domicílio
ocupam dentro dos sítios muitos membros das famílias agricultoras.

Há, portanto, alternativa aos desastrosos resultados que um ótimo programa como o
Moderfrota exerce sobre os mercados de trabalho. O decisivo é saber qual será o
critério de alocação de tão preciosos trunfos federais, como são os recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT). Além de servirem para subvencionar a mecanização
da colheita em plantações especializadas, será que também serão bem aplicados na
expansão e fortalecimento dos flexíveis e maleáveis empreendimentos familiares que
minimizam o desemprego em regiões onde os mercados de trabalho nutrem os vínculos
rurais-urbanos do desenvolvimento?
 
Rumos – O agronegócio, no Brasil, está associado ao cooperativismo?
 
Veiga – Ao contrário. As grandes cooperativas foram vítimas de seus próprios
equívocos de formulação estratégica e muitas sucumbiram. Há, no entanto, uma
renovação cooperativista no âmbito do crédito para os agricultores familiares que
parece promissora. Uma verdadeira revolução silenciosa que está ocorrendo com um
século de atraso!

Na contramão do que ocorreu, por exemplo, na Alemanha e na França, o Brasil
preferiu bloquear o surgimento de cooperativas de crédito controladas pelos próprios
agricultores, sobretudo devido ao forte corporativismo do Banco do Brasil, até há
pouco respaldado pelo Bacen. Depois que essa trava começou a ser demolida, surgiram
experiências das mais promissoras, como a Cresol, na região Sul; e também há outra no
Nordeste – no semi-árido – que está na vanguarda: o sistema montado na região baiana
produtora de sisal, no município de Valente. Associações de agricultores familiares
(APAEBs) já dispõem de um invejável sistema solidário e altamente competitivo de
crédito e de poupança.
 
Rumos – O Brasil tem um sistema de crédito rural adequado?
 
Veiga – Não creio que seja possível falar de “sistema de crédito”. Há linhas de crédito
cruciais para a eficiência alocativa da agricultura patronal – como é o caso do
Moderfrota, operado pelo BNDES (Frota de Tratores Agrícolas e Implementos
Associados e Colheitadeiras) que provocam um brutal desemprego de mão-de-obra
sem qualquer qualificação razoável. E também há linhas de crédito cruciais para a
eficiência distributiva da agricultura familiar – como é o caso do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) – que estimulam a manutenção (e até
absorção) de mão-de-obra em sistemas de produção pluriativos e multifuncionais. É
absurdo, no entanto, crer que essas duas linhas de crédito façam parte de um “sistema”.
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Elas atendem a públicos diferentes e seus respectivos lobbies estão em permanente
disputa.
 
Rumos – O desenvolvimento rural precisa ser subsidiado?
 
Veiga – Não se deve fazer confusão entre economia rural e economia agrícola. O que
vem sendo subsidiado pelo Estado, em quase todos os países desenvolvidos, desde os
anos 30, é o segmento agroalimentar do agribusiness, e não a economia rural.
Explicações racionais para tamanha distorção podem ser encontradas em dois livros de
minha autoria: O Desenvolvimento Agrícola; Uma Visão Histórica (Edusp/Hucitec:
1991) e Metamorfoses da Política Agrícola dos EUA (Fapesp/Annablume: 1994). Cada
vez mais, os países desenvolvidos percebem que suas políticas agrícolas acabam
sendo nocivas ao desenvolvimento rural, mas há uma imensa inércia institucional que
impede que tal consciência se transforme em reformas dessas políticas.
 
Rumos – Como o senhor vê a reforma agrária, no Brasil?
 
Veiga – Não há reforma agrária. Há uma política de assentamentos tumultuada que
começou a ser razoavelmente conduzida pelo ex-ministro Raul Jungmann.
Lamentavelmente, neste primeiro ano de governo Lula, houve um profundo e
indisfarçável retrocesso. É provável, porém, que seja temporário. Até agora, o que
existe, repito, é uma tumultuada política de assentamentos, que encontra sua
legitimidade no fato de ampliar o acesso à terra como forma de combater a pobreza.
Nesse sentido, a política de assentamentos pode dar grande contribuição ao
desenvolvimento rural, desde que não se espere resultados de curto prazo. A
experiência mostra que esses assentamentos só começam a dar resultados econômicos
razoáveis depois de muitos anos, quando os empreendedores já fazem parte da segunda
geração. O principal é apostar que os filhos dos atuais assentados terão boas chances
educacionais e que parte deles permanecerá nas redondezas como novos
empreendedores rurais. De resto, é preciso enfatizar que a política de assentamentos
altera muito pouco a distorcida estrutura agrária brasileira, o que permitiria o uso
legítimo da palavra “reforma”.


