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CAPÍTULO 2  

O COMPLEXO AGROINDUSTRIAL 

 

Durante um longo período a fonte central de geração de excedentes agrícolas foi a expansão 

da produção tradicional. Mas essa expansão possui limites claros, visto que depende da existência 

de terras disponíveis (e viáveis em termos de fertilidade, custos de transporte etc.) e força de 

trabalho. O incremento acelerado e constante dos excedentes agrícolas, adequado a uma economia 

industrial em expansão como a brasileira, implicou uma revolução das forças produtivas. A 

agricultura brasileira já estava consumindo, em especial desde a década de 1950, uma quantidade 

crescente de insumos e maquinarias modernas, o que gerou um novo campo potencial de 

valorização do capital industrial local. 

Portanto a expansão do complexo agroindustrial19 no Brasil se funda no crescimento da 

produção agrícola na medida em que esta cria o mercado interno para a sua realização. Por sua vez 

as medidas de protecionismo permitiram que se gerasse um mercado cativo e economicamente 

viável, dado que os níveis de produtividade da indústria de insumos e maquinarias agrícolas no 

Brasil era  menor do que os de nível internacional. 

Encontramo-nos, então, frente a uma situação em que o aumento da produção agropecuária 

necessária para manter as proporções entre os Departamentos I e II20 sem penalizar a capacidade de 

importação de bens de produção, exigia incrementos de produtividade, na medida em que se esgota 

o padrão de expansão extensiva. Isso será obtido pela criação de um complexo agroindustrial 

interno, que permitiria novos incrementos da produção e produtividade agrícolas. 

Por sua vez, a contradição entre a expansão da produção agrícola para a exportação e a 

produção para o mercado interno reflete o padrão de expansão industrial, pouco competitiva 

internacionalmente.   Isso levou a necessidade de gerar excedentes agrícolas exportáveis suficientes 

para financiar a importação de bens de capital, sem, ao mesmo tempo, penalizar os custos de 

reprodução da força de trabalho urbana.  Em outras palavras, o setor exportador, que representa o 

setor de bens de produção nas economias periféricas, deve crescer permanentemente para permitir a 

importação de instrumentos de produção. Por sua vez, esse crescimento das exportações termina 

obstaculizando a expansão do setor orientado para o mercado interno, ocasionando a importação de 

produtos alimentícios que, conseqüentemente, limitam a possibilidade de expansão do setor de bens 

de produção. O Brasil tinha superado esse ciclo vicioso, que caracterizou grande parte das 

                                                 
19 Entendemos por complexo agroindustrial o conjunto formado pelos setores produtores de insumos e maquinarias 
agrícolas, de transformação industrial dos produtos agropecuários e de distribuição, e de comercialização e 
financiamento nas diversas fases do circuito. 
20 Departamento I corresponde ao de instrumentos de produção e o Departamento II ao de bens salariais. 
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economias latino-americanas, através da expansão horizontal e extensiva da produção agrícola, 

devido ã abundância de terras e a ampla disponibilidade de força de trabalho, alimentada por altas 

taxas de crescimento demográfico.  

 Esse padrão de expansão começa a apresentar claras limitações no início da década de 

1960.21 Porém, a essa altura o Brasil tinha atingido um nível de acumulação industrial que lhe 

permitiu expandir sua produção agrícola (tanto para o mercado interno como para o externo) através 

de ganhos de produtividade obtidos pela expansão de seu parque industrial orientado para a 

agricultura. Isso não significa que não se apresentem ainda problemas de desequilíbrios entre o 

Departamento I e o Departamento II, na medida em que o processo de agroindustrialização da 

agricultura é um processo lento e desigual. 

Em termos gráficos, teríamos o seguinte esquema dos processos de circulação de 

mercadoria.22 

 

 

 

                                                 
21 O "fechamento da fronteira" deve ser entendido não só como um processo político-jurídico de ocupação das terras 
livres por posseiros e grandes proprietários mas também como um processo econômico pelo qual deixa de ser rentável 
produzir ou inverter capitais em regiões distantes dos mercados. 
22 Este esquema refere-se à circulação de mercadorias, escondendo, portanto, o intercâmbio desigual que se dá entre os 
diferentes setores pela ação das diferentes composições orgânicas de capital e dos mecanismos administrativos de 
transferência de excedentes intersetoriais. 
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A integração da agricultura com a indústria remonta às origens da colonização do Brasil (a 

partir dos engenhos de açúcar, a produção agrícola de exportação era, em diversos graus, 

processada dentro do país). Já a agroindústria de produção de insumos e maquinarias para a 

agricultura e de processamento de alimentos em grande escala para o mercado interno é um 

fenômeno contemporâneo, cuja formação pode ser localizada em torno das últimas décadas. 

Embora a indústria de alimentação seja um dos primeiros ramos da produção industrial no Brasil, 

manteve em geral, até a década de 1960, as características de uma indústria com baixa composição 

orgânica de capital, sem chegar a ter impacto importante na própria produção rural. 

O efeito conjunto dos níveis de acumulação industrial, a expansão do mercado urbano e o 

próprio crescimento da agricultura viabilizaram a utilização crescente de tecnologia mais avançada. 

A criação de um complexo agroindustrial foi possibilitada pelo desenvolvimento agrícola anterior e 

se transformou ao mesmo tempo no maior acelerador das transformações na agricultura. 

A indústria de alimentos, insumos e maquinarias agrícolas se concentra nos Estados de São 
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Paulo e Rio Grande do Sul, ao passo que o Nordeste do país teve uma participação relativa 

decrescente na maioria das atividades agroindustriais (inclusive nas tradicionais como açúcar, fumo 

e algodão). Em termos de estrutura de emprego na agroindústria, o setor sobre o qual se dispõe de 

dados mais confiáveis, a indústria alimentar, ocupava aproximadamente 450 mil pessoas em 1970. 

Os principais ramos industriais eram os de açúcar, álcool, alimentos diversos e frigoríficos, em 

ordem decrescente de importância. Mas ainda não possuímos avaliações quantitativas do impacto 

no emprego do conjunto do setor agroindustrial que se desenvolveu a partir de 1960.   

O novo complexo agroindustrial assumira as mesmas características que outros ramos de 

produção industrial no Brasil; alto grau de concentração, concorrência oligopólica, controle pelo 

capital monopólico estrangeiro e nacional (muitas vezes associados em joint venture); com a 

diferença de ser um setor onde a empresa estatal geralmente não ocupa lugar importante. 

 

 De forma sumária, a atuação das multinacionais agroindustriais no Brasil pode ser dividida 

em três períodos, que se inserem em uma periodização mais ampla da história econômica brasileira. 

Numa primeira fase que se estende até 1930, as multinacionais da agricultura orientam-se 

fundamentalmente para o controle dos produtos de exportação. Na segunda, que se afirma a partir 

da década de 1930 e vai até 1960, surgem às primeiras grandes processadoras de alimentos para o 

mercado interno. A terceira se inicia a partir de 1960; quando ocorre uma interiorização crescente 

da produção de insumos para a agroindústria e uma diversificação das indústrias processadoras de 

alimentos para o mercado interno. Vale ressaltar que essas fases se superpõem, não sendo, portando, 

excludentes. Ainda continua sendo importante a atuação no campo da exportação de matérias-

primas agrícolas ou a importação de insumos para a agricultura. 

Nesse período de rápido crescimento do consumo de insumos agroindustriais, a entrada das 

multinacionais no setor foi facilitada pela quase inexistência de pesquisa nacional acumulada nesse 

setor. Isso, por sua vez, significou que a agroindústria passou a se utilizar de uma tecnologia gerada 

em outros países e, portanto, não totalmente adequada às necessidades econômicas e ecológicas do 

país. 
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A penetração maciça de empresas agroindustriais estrangeiras tem aprofundado o 

acirramento da luta entre esses grandes conglomerados, produzindo turbulências em águas 

antigamente mais calmas, onde uma ou poucas empresas controlavam o mercado de forma 

“tranqüila” e "tradicional". Portanto, dentro dos limites da concorrência oligopólica, está havendo 

um confronto cada vez maior entre firmas estrangeiras  e nacionais do mesmo ramo na disputa de 

uma maior fatia do mercado brasileiro. 

Através de um levantamento realizado a partir de uma amostra bastante representativa, 40 

das 60 empresas agroindustriais consideradas de propriedade estrangeira surgiram após 1960; esse 

setor apresenta-se, portanto, como uma das frentes mais recentes de penetração do capital estran-

geiro (Sampaio, 1977). De acordo com essa mesma fonte, as empresas estrangeiras estavam assim 

distribuídas segundo suas atividades e países de origem. 

 

  

 

Segundo Sampaio (op. cit.), o setor agroindustrial foi responsável por 20 a 30% do total dos 

investimentos e reinvestimentos do capital estrangeiro no Brasil, em 1974. Paralelamente à 

crescente penetração do capital estrangeiro nesse setor, houve uma diversificação de atividades 

dessas empresas, tanto das novas como das antigas. 

A importância do Brasil como um dos grandes centros de expansão do capital estrangeiro na 

agroindústria é reconhecida pelo Agrobusiness Council. Trata-se de uma organização criada pelas 

grandes empresas agroindustriais, que coloca o Brasil, juntamente com o Irã, Formosa e Coréia do 

Sul, como um dos exemplos onde o capital estrangeiro recebe incentivos para investir. "É 

desnecessário dizer que os países em desenvolvimento expressam diferentes perspectivas políticas 

em relação ao investidor agroindustrial. Alguns países como Irã, Formosa, Coréia e Brasil optaram 

por fortes incentivos ao negócio (agroindustrial), e dessa forma, o êxito em termos de crescimento 

tem sido impressionante. 

Talvez a mensagem principal dessa conferência internacional (...) [dos homens de negócios] 
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seja: 'Podemos' ajudar, porém somente em condições que nos permitam recorrer a um adequado 

retomo econômico pelos nossos esforços (...).' Por trás dessa mensagem, encontra-se o fato de que o 

capital e recursos agroindustriais não são abundantes. Deve-se lutar por eles e não é surpresa que os 

Irãs e Brasis do mundo estejam ganhando essa competição." (Agrobusiness Council, 1975, p. 189.) : 

A penetração das subsidiárias das corporações internacionais tem um duplo efeito. Além do 

controle direto dos diferentes setores de produção, tem havido uma transformação do conjunto do 

setor, que determina os parâmetros tecnológicos, de escala de produção e tipo de produto. Conse-

qüentemente, o resto da indústria nacional ou se adequa ao novo estilo de estratégia empresarial, ou 

desaparece. Nesse sentido, a ação do Estado baseia-se em medidas que procuram elevar os níveis de 

eficiência e produtividade da indústria nacional. No bojo dessa política, a ação das subsidiárias das 

multinacionais  desempenha um papel central, mas, uma vez que as empresas nacionais se orientam 

na direção da estratégia estatal, recebem um amplo apoio do Estado. As empresas processadoras, 

por exemplo, das grandes cooperativas, vêm recebendo um amplo apoio do Estado para uma maior 

expansão industrial e comercial, capacitando-as a concorrer com as grandes empresas estrangeiras 

que atuam no setor. 

Embora o desenvolvimento do complexo agroindustrial se apresentasse como uma 

"fatalidade histórica" do desenvolvimento econômico brasileiro, as formas específicas que ele 

adquiriu são produto do contexto político econômico reinante nas duas últimas décadas. Assim, a 

imposição de uma tecnologia importada, nem sempre adequada às condições ecológicas, o 

privilegiamento de certo tipo de maquinaria e insumos e o ritmo geral de expansão do complexo 

agroindustrial não podem ser dissociados da abertura da economia ao capital estrangeiro, à estrutura 

de distribuição de renda, aos subsídios estatais ao crédito agrícola e à repressão política reinante no 

período. 

 

2.1 A produção de maquinaria e insumos agrícolas 

Pode-se dizer que o surgimento do complexo agroindustrial no Brasil se dá realmente com a 

implantação da indústria de maquinaria e insumos agrícolas, por volta do começo dos anos 1960, 

com o início da produção de tratores. 
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Se a indústria de tratores é controlada quase totalmente pelo capital estrangeiro, o mesmo 

não ocorre com a de máquinas e implementos agrícolas, que se desenvolveu especialmente no Sul 

do país em torno da produção de trigo e soja. Porém, nos últimos anos, vem ocorrendo um rápido 

processo de desnacionalização, já que a política governamental de restringir o crédito agrícola 

afetou as indústrias com menor capacidade financeira. Essa medida levou à venda de importantes 

indústrias nativas ou à fusão destas com empresas estrangeiras (Coojornal, abril de 1978). 

A expansão da indústria de tratores e maquinaria agrícola foi rápida, já o desenvolvimento 

da indústria de fertilizantes foi muito mais complexo. Aparentemente, os grandes produtores 

mundiais de fertilizantes mantinham o Brasil como mercado importador e não estavam interessados 

na produção nacional de fertilizantes. Os esforços de desenvolvimento nacional desse setor eram 

minados pelo dumping sistemático das grandes companhias internacionais (Mirow, 1977). Essa 

situação só foi superada quando uma subsidiária da Petrobrás assumiu o controle de uma empresa 

de fertilizantes, e o Estado, a partir da alta dos preços do petróleo em 1973, passou a apoiar 

sistematicamente o desenvolvimento de uma indústria nacional nesse setor. 23 Dessa forma, é criado 

o Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola. 

                                                 
23 O aumento de 1973 no preço dos fertilizantes, associado ao aumento do preço do petróleo, aparentemente foi 
artificial, na medida em que os seus preços voltaram a cair a partir de junho de 1975 (a não ser que essa queda de preços 
esteja relacionada ao uso de dumping pelas empresas multinacionais contra os esforços dos países periféricos de se 
desenvolverem nesse setor). 
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A expansão do consumo de fertilizantes na última década foi intensa e se deveu à política 

governamental de subsídios ao seu preço e de juros subsidiados para a sua compra (ambas as 

políticas funcionaram alternativamente ou conjuntamente durante o período). 

Embora o projeto original do Governo fosse tornar o Brasil auto-suficiente em fertilizantes 

até 1980, isso não será factível, por causa dos atrasos nos projetos programados e do crescimento da 

demanda, que foi maior que a programada. Assim, de 1970 a 1976, a produção nacional cresce de 

335%, enquanto a demanda aumenta em 140%, o que leva a aumentar, em termos absolutos, as 

importações de fertilizantes. Por sua vez, 2/3 dos fertilizantes nacionais utilizam matéria-prima 

importada. 

Até 1964, a produção de sementes selecionadas no Brasil estava concentrada no Estado de 

São Paulo, cuja Secretaria de Agricultura possuía um orçamento para produzi-Ias superior ao do 

Governo federal. A partir de 1965, por intermédio de uma série de decretos, instaura-se um sistema 

nacional de produção de sementes, que transfere a sua produção para as cooperativas e empresas 

privadas. No entanto, a sua produção passa a ser planejada por comissões mistas, onde intervêm 

tanto os produtores quanto os organismos oficiais ligados ao setor.24 Os programas de produção de 

sementes (integrados a partir de 1974 no segundo plano nacional de desenvolvimento), no contexto 

de um processo global, de modernização agrícola, permitiu um crescimento vertiginoso do setor, em 

especial das sementes para as principais culturas comerciais (com exceção do feijão). Essa produ-

ção, porém, concentrava-se fundamentalmente no Centro-Sul do país, mantendo-se o Norte e o 

Nordeste como importadores de sementes de São Paulo (no caso do milho) e Goiás (no caso do 

                                                 
24 Com a exceção do Estado de São Paulo, onde o Governo estadual ainda (1978) mantém o controle direto da 
produção. 
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arroz). 

 

A importação de herbicidas agrícolas foi igualmente acelerada na última década, chegando 

em 1974 ao valor de 141,2 milhões de dólares. Em julho de 1975 é lançado o Programa Nacional de 

Defensivos Agrícolas, que visa reduzir a dependência das importações de 75% para 50% em 1980. 

Até fevereiro de 1978 tinham sido aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial 14 

projetos no setor, correspondendo oito empreendimentos a multinacionais e seis a joint ventures. 

Outros projetos, também ligados às multinacionais, estariam se implantando sem usufruir dos bene-

fícios fiscais oferecidos pelo programa (Agroanalysis, 2(3) de fevereiro de 1978). 

 

 

 

A produção de rações vegetais, embora ainda majoritariamente dirigida para a avicultura 

(61% em 1975), tendeu nos últimos anos a se diversificar, sendo orientada para outras espécies 

animais, especialmente bovinos e suínos. A produção e consumo de rações no Brasil cresceu de 

forma acelerada na última década, passando de 168 milhões de toneladas em 1968 para 11.328 

bilhões de toneladas em 1978 (ibid., Fredericq, 1979). As indústrias de rações estão geralmente 

localizadas no Centro-Sul, onde se encontram tanto o mercado consumidor quanto os produtores de 

matéria-prima. A expansão da indústria de rações é, portanto, um fenômeno recente. Sua expansão 

deu-se em torno da produção de torta de farelo de soja, sendo um setor liderado por grandes 



 29 

empresas multinacionais que se instalaram no mercado na última década. Assim, entre 1966 e 1968, 

chegam ao Brasil a RalstonPurina, a Cargill e a Central soja, de capital norte-americano, 

reingressando no mercado de rações a Anderson Clayton. Em 1974, a Socil, uma indústria nacional, 

é adquirida pelo grupo francês Dreyfus, e em 1975 surge a ContiBrasil, subsidiária da Continental 

Grains. 

 

 

A indústria de rações para vender seus produtos desenvolveu planos de modernização de 

granjas e orientação técnica aos produtores, conjuntamente com planos de financiamento, sendo ela 

tanto a expressão como o detonador da modernização da produção avícola, bovina e suína. Um dos 

problemas centrais na relação entre a indústria de rações e a expansão de seu consumo pelos 

produtores de gado é que a carne e o leite são tabelados pelo Governo e o preço das rações não o é, 

dependendo fundamentalmente dos preços internacionais da soja. Isso tem determinado a 

intervenção do Governo, passando os preços das rações, a partir de 1976, a ser controlado pelo CIP. 

Embora esse controle tenha diminuído as variações de preços, a alta nos preços das rações ainda é 

geralmente maior que a das carnes. 

A produção de defensivos animais em grande escala no Brasil é também um fenômeno-

recente. A estrutura dessa indústria caracteriza-se igualmente pela concentração e controle por parte 

do capital estrangeiro. A Wellcome-Cooper, empresa norte-americana, controla parte importante do 

mercado de vacinas contra a febre aftosa, sendo que três novos laboratórios estão lançando seus 

produtos no mercado, dois dos quais são estrangeiros. No caso dos produtos veterinários, a 

liderança do setor encontra-se rias mãos da Bayer e da Pfizer, seguidos pela Rhodia, a Ciba-Geigy, 

a Squigg e a Tortuga, todas elas controladas pelo capital estrangeiro (Fredericq, 1979). 

Nesse setor, a estratégia de venda das empresas é paralela à da indústria de rações: visitas 

aos produtores, promoção de produtos (muitas vezes por vendedores ineptos que vendem 

medicamentos sem suficiente conhecimento de causa, fato denunciado pela Associação de médicos 

veterinários). 



 30 

O crescimento relativo da indústria de produtos veterinários em relação ao crescimento geral 

da produção de carne e leite fica demonstrado no quadro 2.9. 

 

Na sua produção de sementes de capim, técnica utilizada no Brasil em grande escala 

somente na última década, a principal empresa é a Agroceres, nacional.25 

No campo da inseminação artificial, encontram-se a PECPLAN, filial do Banco Bradesco, e 

entre as empresas internacionais a BOC International, a G.D. Seater Co., a King Ranch, a Swift 

Armour e a Liquifarm. E interessante assinalar que tanto o Bradesco como algumas empresas 

estrangeiras mencionadas fizeram importantes investimentos em fazendas na Amazônia (ibid.). 

Portanto, o conjunto da agroindústria de insumos para a produção de carne animais tem uma 

importância central na promoção e venda de seus produtos, e o maior incentivador para o seu uso 

são os órgãos públicos de extensão e assistência rural. Eles promovem constantemente a 

modernização da agricultura, e, desse modo, se posicionam como os maiores disseminadores do uso 

de insumos industriais. 

Na indústria de equipamentos para os produtores de carnes, volta a se apresentar a mesma 

estrutura de concentração industrial e controle pelo capital estrangeiro. Assim, por exemplo, no caso 

das ordenhadeiras mecânicas, a Alfa-Laval, de origem sueca, domina cerca de 80% do mercado 

seguidas pela Westphalia, alemã, e pela Trilho-Otero, firma nacional que se utiliza de patente 

controlada pela Alfa-Laval. 

No caso dos resfriadores de placas, utilizados geralmente pelos produtores de leite B, o 

mercado é praticamente controlado pela Alfa-Laval; o mesmo fenômeno se apresenta no caso das 

desnatadeiras. 

                                                 
25 Que controla igualmente o setor de sementes hibridas de milho e de horticulturas. 
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Finalmente, a expansão da agroindústria de processamento alimentar permitiu o 

desenvolvimento de uma indústria de maquinarias para o setor, e hoje a maioria dos equipamentos 

são produzidos pela indústria nacional. Embora não tenhamos dados sistemáticos para todos os 

setores da produção de equipamentos para o setor alimentar, as informações levantadas em tomo do 

setor de laticínios (Pires e Bielchowsky, 1977) e de extração, refino e embalagem de oleaginosas 

(Müller, 1978), indicam a predominância do capital estrangeiro. 

 

2.2 O processamento de alimentos 

A principal característica da expansão da indústria de processamento agropecuário tem sido 

a sua crescente diversificação. Esta está sendo feita através da penetração em novos setores e, 

principalmente, através de modificações nos sabores e embalagens dos produtos tradicionais. Além 

do mais, atinge tanto as novas empresas que entram no mercado, com novos produtos alimentícios, 

quanto as antigas empresas do setor. Assim, a Anderson Clayton, uma das primeiras grandes 

empresas agroindustriais estrangeiras,26 abandonou sua tradicional atividade na comercialização de 

algodão para diversificar suas atividades, especialmente no setor alimentício. Além de seus 

produtos baseados em gorduras vegetais, ela adquiriu o controle acionário e gerencial de duas 

fábricas brasileiras de queijos, a Norremose S.A. de Minduri. MG e a Laticínios Luna, de São Paulo 

(Gazeta Mercantil, 12 de maio de 1975).27 

Atualmente suas atividades agroindustriais incluem o processamento de óleos, gorduras e 

margarinas vegetais, fabricação de rações ativadas para aves e animais, armazéns gerais e 

represagem de alta densidade, sementes selecionadas e exportação de café, algodão e subprodutos. 

Note-se que metade de seus produtos são exportados e a outra se destina ao mercado interno. 

A procura de novos campos de valorização do capital, depois de esgotados os produtos 

tradicionais de cada empresa, lança-as em busca de novos campos de investimento. Como diz a 

manchete de um jornal "Nem só de 'Toddy' vive uma empresa como Toddy" (Gazeta Mercantil, 17 

de setembro de 1976), informando a decisão da companhia de entrar no mercado de frutas em calda, 

néctares e sucos.28 

A maior empresa do setor de alimentos, a Nestlé, apresenta o mesmo processo de 

diversificação. Ao adquirir a produção de sorvetes da cadeia de lojas Bob's, a Nestlé passou a ter 

um grau mais elevado de integração vertical.29 

                                                 
26 A Anderson Cayton chegou ao Brasil em começos da década de 1930 e os lucros aqui obtidos lhe permitiram superar 
a crise que passava nos Estados Unidos. 
27 A diversificação inclui a entrada no ramo de seguros, através da criação da Gran Secur (Visão, 20 de novembro de 
1972). 
28 A decisão da companhia seria, segundo o jornal, "(...) reforçar sua participação no exterior (exportações, B.S.), 
verticalizando suas operações no Brasil". 
29 A Nestlé ingressou em outras atividades por intermédio de sua participação acionária em várias empresas. No Brasil, 
tem participação na Gebr. Sulzer A.G., produtora de equipamentos pesados, na Ciba-Geigy, produtos químicos e 
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Essas transformações têm implicado igualmente em importantes modificações na estrutura 

de consumo alimentar, seja pela substituição de antigos produtos por outros (por exemplo, manteiga 

pela margarina), como pelo surgimento de novos produtos. Essa modificação na cesta de consumo 

por sua vez afetará a própria produto agrícola, no sentido de se adequar ao novo tipo de demanda 

gerada pela indústria de transformação agroalimentar. 

A penetração do capital estrangeiro no setor de alimentos deu-se especialmente através de 

joint ventures nos quais fornece o know how. Este tem sido o padrão em grande parte dos projetos 

integrados mencionados posteriormente, assim como na maioria dos casos de diversificação de em-

presas nacionais que integram o capital estrangeiro como sócias. A empresa de laticínios Poços de 

Caldas, por exemplo, tem metade de seu controle acionário exercido pelo grupo Gervert-Danone, 

em função do lançamento dos iogurtes da mesma marca no mercado brasileiro. Outro exemplo é a 

Vigor, que se associa ã Companhia alemã Suedmilch para produzir vegetais congelados. (Gazeta 

Mercantil, 6 de abril de 1977). 

Em 1976, nas 20 maiores empresas do setor de alimentos, o capital estrangeiro participava 

com 32,52% das vendas (Exame, setembro de 1977). 

O setor de alimentos sofreu na última década um violento processo e concentração, uma vez 

que vários produtos são controlados por uma ou duas empresas somente. Em 1974, a Nestlé 

controlava 100% da produção de creme de leite enlatado, 100% de leite condensado, 100% de leite 

                                                                                                                                                                  
L'Oréal, produtora de cosméticos e perfumes. Além dessas empresas, onde possui participação acionária, a Nestlé como 
membro da Companhia de Investimentos Adela - conjunto financeiro que realiza investimentos em toda a América 
Latina - tem participação indireta em numerosos empreendimentos. 
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infantil modificado, 69,1% de leite em pó para o consumidor e 61',8% de todos os tipos de leite em 

pó. Para esse mesmo ano a maior empresa de queijo prato era responsável por 23,5% do mercado, a 

de requeijão por 27,8%, os dois maiores produtores de iogurte controlavam 41,4% da produção e 

duas companhias apenas controlavam o conjunto da produção de alimentos infantis enlatados. Os 

19 maiores estabelecimentos representavam 57% do valor de produção do setor de laticínios, 66,7% 

do valor da transformação industrial empregavam 30% do pessoal ocupado no setor, o que indica os 

seus níveis mais altos de produtividade (Pires e Bielshovsky, 1977). 

As possibilidades de sobrevivência de empresas menores num mercado oligopólico, onde é 

fundamental a capacidade financeira para se enfrentar a transformação dos processos produtivos, de 

apresentação do produto e de propaganda, tornam-se cada vez menores. Por exemplo, as trans-

formações implementadas pela empresa Tostines, que introduziu a venda em pacotes de biscoitos 

(antigamente vendidos avulsos ou em latas) através de uma grande campanha publicitária, 

ocasionaram a falência de várias empresas no setor ou a venda de suas instalações para as grandes 

companhias, como a Nestlé (que em 1967 comprou a empresa São Luiz) ou a Refinações de Milho 

Brasil (que em 1969 comprou a Aymoré). 

Além dos maiores níveis de produtividade e controle de mercados das grandes companhias, 

as pequenas empresas alimentícias tradicionais se defrontam com outros obstáculos para se manter 

no mercado. Por exemplo, as pequenas fábricas de queijo em Minas Gerais foram em sua grande 

maioria marginalizadas pela chegada das grandes plantas de leite em pó da Nestlé, que passou a. 

consumir a maior parte do leite da região. Da mesma forma, as políticas de controle sanitário do 

Governo federal, exigindo novas maquinarias de pasteurização e maior controle de qualidade, 

levam à expulsão de várias pequenas indústrias. 

Por sua vez, as grandes companhias se aproveitam das oportunidades oferecidas pelos 

incentivos fiscais para expandir suas plantas no Nordeste e na Amazônia. A Nestlé apresentou um 

projeto à Sudene para a produção integrada de leite e cacau a ser instalado no Sul da Bahia, ao 

mesmo tempo em que uma sua subsidiária se implantava no Pará para produzir leite em pó. A Sadia 

instala-se na Amazônia para produzir e processar carne bovina com benefícios fiscais da Sudam, e 

várias empresas se utilizam dos benefícios fiscais e projetos de irrigação no Nordeste para produzir 

hortaliças. 

 

2.3 A integração da produção agrícola e os processos de comercialização 

O desenvolvimento da agroindústria permite acelerar a transformação da agricultura através 

de sua modernização tecnológica. Se nos concentrarmos numa análise mais específica das relações 

entre a agricultura e a indústria de processamento, veremos que as formas de relacionamento 

adquirem várias nuanças, determinando formas diferentes de integração e transformação da 
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produção agrícola dentro do processo de reprodução industrial. 

Dessa forma, a indústria pode ter nos produtos usados como matéria-prima um de seus 

campos diretos de inversão, ter relações mais complexas de semi-integração por intermédio de 

contratos de fornecimento de insumos e compra dos produtos ou até uma relação mais indefinida de 

compra de produtos sem chegar realmente a revolucionar os processos de produção agrícola. É 

importante assinalar que não existe um processo de causalidade unilinear entre desenvolvimento 

agrícola e a indústria de processamento. Se tomarmos os casos de integração total da produção 

agrícola e industrial, veremos que eles surgem tanto como expressão de evolução interna da 

empresa agrícola, como pode ser implantado pelos estabelecimentos de processamento industrial 

como forma de assegurar o abastecimento em regiões onde predomina uma agricultura atrasada e, 

portanto, com excedentes pouco planejáveis. 

A indústria de processamento alimentar apóia a modernização da agricultura pela 

necessidade de assegurar uma oferta estável e crescente de produtos com qualidade homogênea. 

Quando essa oferta não pode ser conseguida, as próprias indústrias passam a apoiar diretamente a 

modernização da agricultura através de apoio técnico e financiamentos, que, por sua vez, se 

transformam num mecanismo de dependência do produtor em face da indústria que ele abastece. 

Esse relacionamento com a produção agrícola também se apresenta com as grandes 

empresas comercializadoras e os grandes supermercados. Conjuntamente com os processos de 

formação de um mercado oligopólico na indústria de processamento alimentar, tem ocorrido um 

processo paralelo na comercialização de alimentos. A importância dos supermercados na última 

década aumentou de forma tal que atualmente chegam a comercializar 50% dos alimentos nas 

grandes cidades do país (Folha de São Paulo, 23 de março de 1977). O crescente monopólio dos 

supermercados tem importantes conseqüências tanto sobre os produtores quanto sobre os 

consumidores:  

a) Permite impor preços aos produtores agropecuários e aos pequenos fabricantes de 

alimentos; 

b) Favorece a diversificação e diferenciação crescente de productos, muitas vezes 

similares e com diferenças irrelevantes, incentivando o consumo supérfluo, entrosadas com as 

estratégias das grandes indústrias de alimentos, com as quais, por outro lado, têm uma relação de 

maior igualdade, já que grandes indústrias não podem impor preços; 

c) Quando possível, eles próprios se lançam à produção de suas marcas.  

A relação entre os produtores agrícolas, as indústrias de processamento e as firmas 

comercializadoras apresenta uma tensão constante. . Quanto menor for o preço pago ao produtor 

maiores serão os seus lucros e a competitividade no mercado. O mecanismo fundamental de 

transferência dos excedentes do setor agrícola para o capital industrial e comercial se dá através de 
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esquemas de controle da produção agrícola pelas empresas industriais e de comercialização. Esse 

tipo atual de transferência diferencia-se qualitativamente das formas antigas que eram feitas através 

do controle da produção pelo capital comercial tradicional. Este se baseava no atraso do pequeno 

produtor, sua atomização e isolamento do circuito capitalista. Nas formas atuais há um controle 

monopsônico do mercado por intermédio da indústria de processamento (ou venda direta ao público 

no caso dos supermercados). Dentro desse processo o pequeno produtor pode se modernizar, mas 

nem por isso se toma mais independente. 

A tensão entre a pequena produção e as indústrias de processamento industrial não se dá 

somente pelo lado do controle dos preços. Há também a procura permanente, por parte da 

agroindústria, de novas fontes de abastecimento. Em muitos casos ela substitui a matéria-prima 

original por produtos sintético ou outros agropecuários com características similares, porém de 

preço mais baixo. Isso ocorreu com a indústria de alimentos na última década, especialmente pela 

substituição de gorduras animais, por gorduras vegetais, como foi o caso da manteiga, que foi 

rapidamente substituída pela margarina vegetal.   

No caso das grandes companhias de comercialização, podemos diferenciar, por um lado, 

aquelas ligadas aos produtos tradicionais de exportação, como o café, o algodão, o fumo, cujas 

formas de atuação na maioria das vezes se assemelham com as do capital comercial tradicional. 

Mas esse tipo de empresa tem-se modificado. Passa a utilizar mecanismos mais sofisticados de 

integração da pequena produção, expandindo-se para o processamento de produtos anteriormente 

comercializados. Esse é o caso típico da Anderson Clayton, que chegou a abandonar suas atividades 

tradicionais de comercialização do algodão. 

Por outro lado, encontram-se aquelas companhias especializa das fundamentalmente no 

processamento industrial, onde a comercialização como atividade independente é secundária ou 

inexiste. Essas companhias não deixam de ser importantes consumidoras com redes próprias de 

abastecimento. 

Mostraremos a continuação de alguns casos específicos de diferentes padrões 'pelos quais a 

agroindústria de processamento e comercialização assegura o fornecimento de matéria-prima. As 

diferentes formas de captação da produção agropecuária, como veremos, está relacionada a causas 

complexas, entre as quais cabe mencionar o desenvolvimento histórico do processo produtivo, tipo 

de produto e o papel da intervenção estatal. 

As formas de subordinação analisadas têm como referência, em primeiro lugar, a 

importância dos insumos industriais no processo produtivo e as relações sociais em que esta 

produção se realiza, e em segundo lugar, a integração do produto no circuito de comercialização e 

transformação industrial. Não se trata de uma tipologia exaustiva das formas de integração 

agroindustrial e sim de exemplos de algumas das formas mais importantes em que se apresenta esta 
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integração. 

Essas formas de subordinação não representam etapas históricas, no sentido de poderem ser 

consideradas, como tendendo a fazer predominar, quer a produção familiar totalmente subordinada 

ao complexo agroindustrial, quer, pelo contrário, aquela que mantém certo nível de autonomia no 

controle dos instrumentos de produção. 

 

As empresas agroindustriais integradas 

O desenvolvimento de empresas agroindustriais integradas, onde os processos de produção 

agropecuária, processamento industrial e comercialização se encontram sob um mesmo 

estabelecimento, ainda é marginal no conjunto da produção industrial de alimentos. No setor de 

produtos tradicionais de exportação, a integração agroindustrial se deu somente no caso da pro-

dução de açúcar. Nos estabelecimentos mais modernos, ele se deu no setor avícola, de 

hortifruticultura e pecuário. Finalmente, no setor florestal encontram-se grandes complexos de 

produção de celulose. 

As causas do estabelecimento de empresas integradas nesses setores são, porém, diferentes. 

O setor avícola é, possivelmente, um dos poucos onde os progressos tecnológicos estão 

suficientemente avançados no Brasil para que haja reais ganhos de escala em contraposição à 

pequena produção.30 Outros casos de empresas integradas geralmente refletem a expansão de 

grandes estabelecimentos agropecuários com altos níveis de acumulação e condições de abastecer 

pequenas indústrias localizadas geralmente na própria fazenda. Dessa forma, os processos de 

integração se dão a partir da empresa agropecuária.31 

No resto dos casos, as empresas integradas refletem a necessidade das indústrias de 

alimentação de assegurarem o abastecimento de produtos, e especialmente, de poderem assegurar 

um mínimo de matéria-prima a preços fixos, independentemente das flutuações do mercado. Esta 

tem sido a situação no caso dos produtos hortigranjeiros, onde as flutuações do mercado tendem a 

ser violentas. Assim, grande parte das indústrias de extratos de tomate produz diretamente parte de 

sua matéria-prima, quando não asseguram o seu abastecimento através de contratos de compra 

feitos com antecedência. 32 Desse modo, a Peixe possui 15 mil hectares de plantação de tomates 

(Jornal do Brasil, 19 de outubro de 1976), a Frutos Tropicais tem cultivo próprio e a Amido 

Glucose espera abastecer 33% de suas necessidades de mandioca através de seus próprios cultivos, 

                                                 
30 A Granja Rezende, em Minas Gerais, por exemplo, espera produzir uma quarta parte do total da produção avícola 
nacional. 
31 Em São Paulo essa situação se dá especialmente no processamento de furtas. 
32 Cica, uma das maiores companhias de extrato de tomate, tem procurado assegurar seu abastecimento através de 
contratos com cooperativas, procurando dar orientação técnica aos produtores para aumentar e adequar a produção às 
suas necessidades. Ela, preferindo não entrar na produção de tomates ("a causa do risco"), partiu para plantações de 
goiaba e pêssego (Exame, 26 de janeiro de 1977). 
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de forma a assegurar o abastecimento mínimo para a fábrica trabalhar no seu ponto de equilíbrio - 

entre despesas e rendas. É interessante notar que se trata geralmente de fábricas localizadas no 

Nordeste, que se implantam com incentivos fiscais, e que, não tendo nas imediações condições de 

assegurar um abastecimento estável, passam a produzir sua própria matéria-prima. 

Os incentivos fiscais e as facilidades dadas pelos Governos estaduais para a implantação de 

empresas agroindustriais integradas têm sido um dos fatores mais importantes do seu 

estabelecimento no Nordeste, na Amazônia e em Minas Gerais. A possibilidade de usufruir da infra-

estrutura e de terras praticamente grátis permitiu que esse tipo de empresas passasse a interessar a 

grandes grupos capitalistas nacionais e estrangeiros, como vimos no caso de Minas Gerais, do 

Nordeste, da Amazônia. Por exemplo, o Projeto Agrivale, consórcio norte-americano-brasileiro, 

espera desenvolver nas terras de Jaíba, com o uso de incentivos fiscais, pecuária intensiva, pro-

duzindo desde suas rações até o empacotamento e distribuição do produto. 

O caso da produção de celulose, o subsetor que teve maior expansão na última década, 

através da utilização de incentivos fiscais para o reflorestamento e a grilagem ou compra de grandes 

terrenos a preços irrisórios, é onde capitais nacionais e estrangeiros têm desenvolvido gigantescos' 

projetos de reflorestamento, processamento e fabricação de celulose, como mostra a tabela 2.11: 

 

A grande empresa capitalista agropecuária nas regiões de "fronteira" ou de incentivos fiscais 
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se viabiliza pela apropriação de terras praticamente gratuitas, de forma que, ao capitalista não é 

necessário imobilizar somas grandes de dinheiro na compra das terras, fator que atua geralmente 

como barreira para a entrada de capitais no campo. 

 

Semi-integração da pequena produção agrícola 

Por empresas semi-integradas entendemos aquelas onde a produção agropecuária, se bem 

realizada por produtores em estabelecimentos próprios, está totalmente controlada pela 

agroindústria. Utilizando mecanismos financeiros e controle técnico da produção, ela contrata a 

compra da produção, geralmente a preços fixados com antecedência. Este tem sido o padrão 

característico na expansão de parte importante da indústria avícola e suína. Os grandes 

estabelecimentos de abate e processamento entregam as rações e os animais recém-nascidos para 

serem criados por pequenos produtores. Situação parecida se dá com os produtores de fumo. Trata-

se de uma situação que relembra os trabalhadores a domicílio nos primórdios da Revolução 

Industrial. 

É interessante notar que esse tipo de integração agroindustrial foi adotado pela Codevasf 

(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco). Essa companhia, responsável por 

projetos de irrigação no Vale do São Francisco, passou a ter sua dinâmica orientada (como grande 

parte das empresas públicas no período que estamos estudando) pelos mesmos critérios de 

maximização de lucros da empresa privada. 

A sua nova política fica sintetizada na declaração de um de seus diretores: "Considerando a 

Codevasf que a resposta da região aos vultosos investimentos seria por demais lenta e onerosa no 

processo até então adotado de colonização, convidam o empresariado privado para participar da 

exploração dos solos agrícolas e implantação de unidades industriais de processamento de matéria-

prima obtidas com a irrigação." (Codevasf, 1977, p. 9.) "Casos há em que a empresa se constitui 

como núcleo de uma grande gleba, à qual uma cooperativa de pequenos produtores está associada" 

(ibid.). 

As terras irrigadas pela Codevasf são entregues a uma cooperativa, onde ela própria mantém 

o controle, já que as terras irrigadas são de sua propriedade. Os sócios devem pagar sua quota 

durante 20 anos, embora não se transformem em donos da terra, além de serem proprietários de uma 

alíquota da cooperativa. Os técnicos da Codevasf determinam o produto a ser plantado, os insumos, 

o calendário de plantio, a fiscalização da produção, a procura de financiamento em bloco para a 

cooperativa e a venda do produto para uma agroindústria de transformação. (por exemplo, no caso 

do projeto de Mandacaru, o tomate é vendido para a Tomate Brasil). O produto é geralmente 

vendido a baixo preço para as grandes empresas de processamento e a renda obtida pelos pequenos 

produtores muitas vezes não é suficiente para pagar o empréstimo, levando-os a um maior 
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endividamento.33 

A procura de sócios mais solventes levou, porém, a Codevasf a modificar sua política, 

distanciando-se da estrutura de cooperativa anteriormente descrita entregando diretamente suas 

terras irrigadas a agroindústrias, e a título de compensação vem recebendo o valor das terras em 

ações da empresa.34  

Uma variação desse esquema seria a proposta de entregar parte dás terras irrigadas 

diretamente à empresa, uma vez que a outra parte da produção que a abastecia seria feita por 

pequenos produtores. Estes são dependentes de fato da empresa, com poderes monopsônicos, e que 

dariam carta de anuência na liberação dos créditos para eles. 

Apesar das diferentes tentativas, até agora a Codevasf não obteve muito sucesso em atrair 

investidores em razão principalmente dos altos preços pedidos pelas terras irrigadas.35 

Portanto, esse fenômeno sui generis de participação estatal na produção agrícola foi devido 

à atuação da Codevasf, que passou a ser se não a proprietária, pelo menos a controladora direta de 

varias cooperativas e sócia de estabelecimentos agroindustriais. Dessa forma, desempenha o papel 

de promotora e mediadora da integração da pequena produção com a agroindústria, quando não atua 

diretamente como geradora de estabelecimentos agroindustriais integrados. . 

Nesse contexto, as possibilidades dos produtores virem se organizar em cooperativas com 

certa autonomia e capacidade econômica real são pequenas. Nas formas de semi-integração, pela 

grande dependência do produtor que trabalha com contrato prefixado com a agroindústria, as 

formas de solidariedade horizontal são minadas pela forte dependência vertical do produtor com a 

agroindústria. 

 

A pequena produção capitalizada autônoma e a agroindústria 

A integração dos pequenos produtores, formalmente independentes, ao complexo 

agroindustrial foi historicamente o padrão dominante em vários produtos agropecuários, como no 

caso do cacau, da carne e do algodão. Porém, o fenômeno inusitado nas últimas décadas é o 

                                                 
33 Quando se apresenta um superávit, 50% dele vão para o colono e 50% para a cooperativa, para prevenir futuros 
déficits. No começo se falava de lotes de 5 a 15ha. Contudo, a Codevasf passou a incentivar a entrega de módulos de 50 
a 200ha, e em casos de empresas agroindustriais pode chegar a superar os 1.000ha. 
34 Um exemplo do tipo de arranjo proposto à Codevasf é o projeto da Empresa Agrícola 5 Chaves S.A. Segundo esse 
contrato, a empresa 5 Chaves colocaria os recursos financeiros (com incentivos fiscais da Sudene) e a Codevasf as 
terras e a estrutura de irrigação. Esta última receberia ações preferenciais estimadas em um terço do capital social. 
Seriam produzidos tomate industrial, semente de sorgo, cana-de-açúcar e cebola e frutas nobres ocupando uma média 
diária de 115 pessoas. A eletricidade da agroindústria viria da hidroelétrica de Sobradinho, ocuparia terras a serem 
doadas pela prefeitura, e a mão-de-obra seria provida pela Codevasf. 
35 Os maiores projetos no médio São Francisco estão na região de Jaíba. A Campbell Soup Co., que, numa área de 8 mil 
hectares, desenvolverá um projeto de irrigação para produzir e industrializar tomate. O grupo Ometto, que se utilizará 
de 35.000ha irrigados para produzir cana-de-açúcar. A Agrivale, de 22.000ha para confinarnento de bovinos. A Artex, 
de 16.000ha para o cultivo de algodão e oleaginosas e a Mirone, com 8.000ha para produzir e industrializar tomates. A 
Cica-Norte , por sua vez, estaria negociando a utilização de áreas irrigadas para produzir tomates para sua fábrica em 
Pernarnbuco (Visão, 22 de dezembro de 1975). 
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desenvolvimento de um setor de pequenos produtores capitalizados, tanto da produção para o 

mercado interno como para o externo, o que ocasiona novas relações contraditórias com a 

agroindústria. Embora surgindo muitas vezes na dependência dos grandes comerciantes e 

processadores industriais, os pequenos produtores, organizando-se em cooperativas, procuram 

limitar a extração de excedentes pela agroindústria gerando suas próprias plantas industriais e 

esquemas de comercialização. Ultimamente foi particularmente importante o desenvolvimento dos 

pequenos produtores orientados para o mercado interno, em tomo das grandes cidades - ressalte-se 

o caso da Cooperativa Cotia, na atualidade a maior do país - e os produtores de trigo e soja no Sul 

do país36. Nossa análise se limitará a este último caso. 

Desde começos deste século que os níveis da produção de trigo no Brasil foram muito 

baixos, sendo esta orientada principalmente para o auto-consumo. Embora na década de 1950 sua 

produção já fosse significativa, os acordos assinados com os Estados Unidos para a importação de 

trigo a preços especiais, com base na PL480, reduzem o volume da produção até meados da década 

de 1960. A partir de então o Estado desenvolve uma política de incentivos ao cultivo do trigo, 

determinando o crescimento permanente da produção nacional (salvo oscilações climáticas), se bem 

que este ainda se constitui no principal produto agropecuário de importação. O mecanismo pelo 

qual seu preço nacional se equaliza ao preço internacional, mais baixo que o do produto brasileiro, 

no mercado, resulta de uma média entre sua cotação internacional e a nacional que, como se verá, 

depende de uma decisão política. 

A produção de trigo foi acompanhada pela de soja, produto que, embora produzido 

anteriormente, só teve uma grande expansão a partir da década de 1960, quando passou a ocupar os 

primeiros lugares na pauta das exportações brasileiras. O acoplamento entre trigo e soja é natural, 

na medida em que eles se utilizam praticamente da mesma maquinaria e seu cultivo se dá em 

épocas diferentes do ano. Se, no início, a produção de soja foi até certo ponto atrelada à produção 

de trigo, a partir da década de 1970, com o boom dos seus preços internacionais,37 a soja passou a 

comandar a expansão do binômio. 

Foi no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul e Paraná, que se deu a maior 

expansão da produção de trigo e soja, geralmente em áreas de colonização mais recente ou de 

                                                 
36 No desenvolvimento do movimento cooperativo brasileiro deve-se considerar o impacto das diferentes tradições 
sócio-culturais e experiências organizativas dos pequenos produtores. Por exemplo, nas áreas coloniais a experiência da 
organização cooperativa anterior favoreceu as tendências de fortalecimento do movimento cooperativista já em linhas 
agroindustriais modernas. 
37 Na verdade, o preço da soja brasileira é o produto da interação dos preços internacionais, da intervenção estatal e da 
manipulação das grandes empresas de comercialização e processamento. A soja brasileira, em relação à dos EUA, tem 
menores custos de produção, pelo menor preço da terra e da mão-de-obra, embora essas vantagens sejam eclipsadas em 
razão dos maiores custos de transporte e embarque. A mão-de-obra mais barata, se utilizada mais intensivamente do que 
nos EUA, pode compensar os preços dos insumos que são mais caros no Brasil. 
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emigrantes europeus. 38 São Estados onde predomina a pequena propriedade, sendo que o latifúndio 

se apresenta somente na pecuária. Portanto, a maior parte da produção é levada a cabo por pequenos 

proprietários, utilizando-se pouco trabalho assalariado e com a produção sendo comercializada 

principalmente por cooperativas. 

A expansão do trigo e da soja é o produto combinado de uma série de fatores cristalizados 

na política do Estado. O instrumento utilizado pelo Estado na promoção da produção de trigo foi a 

imposição de preços acima do seu valor internacional. Essa política, embora seja prejudicial em 

termos dos custos de reprodução da força de trabalho, permite reduzir as importações de um 

produto que representa uma das maiores cargas na balança comercial. Ao mesmo tempo, ela 

favoreceu a expansão do outro produto - a soja - que se transformou num dos principais produtos de 

exportação do país. E também permitiu dar um impulso à agroindústria de insumos e maquinarias 

agrícolas, que se estava implantando naquele período. Finalmente, favoreceu as grandes empresas 

de transformação e comercialização da soja e do trigo.  

A política de preços para o trigo é o campo mais delicado da negociação entre os produtores 

e o Estado. Tratando-se de um preço determinado administrativamente, os produtores, através da 

Fecotrigo, procuram pressioná-lo para cima, para que compense os custos de produção e lhes dê 

uma margem de lucro ao redor de 30%. Já o Estado procura pressioná-lo para baixo, mas sua 

decisão dependerá de outros fatores, tais como: a cotação internacional do produto, a situação do 

balanço de pagamentos e a pressão dos produtores de insumos e maquinarias. O conjunto desses 

fatores determinará qual o incentivo que se dará à produção através do mecanismo de preços. Nesse 

processo, o pequeno produtor tende a ser o mais prejudicado, na medida em que o cálculo do preço 

se baseia nas empresas com maior produtividade, estabelecimentos de 90 a 150 ha. 

No caso da soja, os controles estatais são menores, mas em determinadas circunstâncias 

ocorre a confrontação entre as necessidades do consumo interno e a alta de preços no mercado 

internacional. Para não permitir a transferência desses aumentos ao mercado interno, o Governo 

determinou a imposição de quotas de exportação, com a obrigatoriedade de que os produtores 

forneçam uma parte da produção para o mercado interno a menores preços. 

A expansão da produção de soja permitiu um rápido processo de acumulação na indústria de 

insumos e máquinas e das empresas de comercialização.39 Ao nível dos pequenos estabelecimentos 

agrícolas houve uma permanente pauperização. Somente os grandes estabelecimentos familiares ou 

baseados no trabalho assalariado atingem uma renda média para o pessoal empregado acima do 

salário mínimo. Com o crescimento vegetativo, aumenta a pressão sobre a terra, enquanto a oferta 
                                                 
38 A produção de trigo e soja, embora ainda se concentre fundamentalmente no Sul do país, tem se expandido para 
outros Estados, especialmente São Paulo e Goiás. De fato, a produção de trigo tem sofrido importantes reveses no Sul 
do Brasil e pairam dúvidas sobre a adequação dessa região na produção desse cereal. Existe a possibilidade de uma 
gradativa transferência da produção de trigo para a zona de cerrado. 
39 Hoje, mais de 90% da área plantada com trigo e soja no Rio Grande do Sul estão mecanizados. 
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de emprego na agricultura é limitada.40 O trabalho assalariado na região da Cotrijui tendeu a 

diminuir com o próprio processo de mecanização41 (Coradini, 1979). 

A valorização da terra, aliada às dificuldades de sustento com a renda da propriedade rural, 

exercem uma pressão constante para que os pequenos estabelecimentos vendam suas terras para os 

maiores produtores. Portanto, se até fins da década de 1960, se deu um processo de atomização da 

pequena propriedade, é possível que nesta a tendência se tenha revertido parcialmente graças a um 

processo de concentração e fortalecimento da pequena e média propriedade.42 Ainda assim, esse 

processo de concentração não determinou um crescimento significativo da massa de trabalhadores 

assalariados. A importância do problema da falta de alternativas para os pequenos estabelecimentos 

é reconhecida tanto pelo Estado quanto pelas cooperativas. A Cotrijui, por exemplo, está 

desenvolvendo processos de colonização na Amazônia, para deslocar parte dos pequenos 

produtores, impulsionando ao mesmo tempo a concentração da propriedade.43 

O novo movimento cooperativo é de importância vital na região produtora de soja e trigo, 

remontando suas origens aos começos da colonização. As cooperativas funcionam como uma 

intermediária entre o Estado, a agroindústria e os produtores. Racionalizam o uso do crédito, da 

infraestrutura e da comercialização da produção, produzem sementes selecionadas, repassam o 

crédito oficial, dão assistência técnica e concentram a comercialização de insumos e artigos de 

consumo, além de transformarem parte da produção. No Rio Grande do Sul elas comercializam 

80% da soja e a totalidade do trigo (ibid.). 

Se até certo ponto elas podem ser vistas como um suporte das grandes companhias de 

comercialização e processamento, ao mesmo tempo devem-se levar em conta as suas contradições 

internas. Uma vez que elas passam a administrar enormes somas financeiras, crescem as suas 

condições de se transformarem elas mesmas em grandes empresas de comercialização e 

processamento, passando a concorrer com a indústria privada. Desse modo, a Cotrijui, além de 

possuir um terminal marítimo pelo qual metade da soja do Rio Grande do Sul é escoada, tem 

também projetos de criar uma refinaria e uma trading company para exportar a soja.44 

A importância desse processo de concentração e centralização de capital a nível das grandes 

cooperativas deve ser qualificada, no sentido de que não implica necessariamente o melhoramento 

                                                 
40 Deve-se considerar que o tamanho ideal de um estabelecimento na produção de soja/trigo, pode ser trabalhado por 
uma família e que a mão-de-obra só constitui 6,95% dos custos de produção do trigo (só o item de conservação e 
reparos representa uma soma quase igual). 
41 Inclusive aqueles que, manipulando os dados de forma diferente, consideram que nessas regiões se deu um 
incremento no uso da força "de trabalho assalariado, reconhecem que esta ocupa uma porção muito pequena no total de 
jornadas de trabalho nos estabelecimentos de soja e trigo”. 
42 Sendo produtores altamente capitalizados. a quebra da produção por alterações climáticas ou preços internacionais 
pode levar facilmente à ruína financeira dos pequenos estabelecimentos que já se encontravam em situação precária. 
43 Por exemplo, existe o projeto de colonização em Altamira, para onde estão sendo transferidos 2 mil pequenos 
proprietários. 
44 O "gigantismo" das cooperativas é promovido ativamente pelo próprio Estado. 
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das condições materiais dos pequenos estabelecimentos. Por sua vez, as possibilidades de expansão 

das cooperativas ao nível internacional são limitadas pelo controle que as multinacionais possuem 

no mercado mundial.   

Mas ainda são as grandes empresas multinacionais que têm o controle dos aspectos mais 

importantes da comercialização e do processamento. Embora as cooperativas e as indústrias 

nacionais tenham supremacia no campo do processamento de óleo bruto, farelo e tortas, as 

multinacionais dominam o setor das refinadoras e da produção de subprodutos de gorduras vegetais. 

Controlando a fabricação de produtos sofisticados e detendo uma tecnologia mais avançada, têm a 

liderança do setor. 

 

 

Na comercialização internacional de farelos e tortas de soja, as multinacionais têm mais 

vantagens do que as empresas nacionais, isso porque exercem o controle internacional dos 

mercados, além de possuírem capacidade financeira e estoques. 

Finalmente, cabe notar que, embora seja um produto fundamentalmente de exportação, a 

importância da soja no mercado interno é crescente, sendo consumi da na forma de óleo (maior do 

que a exportação), de farelo e torta. Isso, futuramente, poderá modificar as relações entre os 

produtores, as grandes indústrias e os comercializadores e as políticas de controle de preços por 
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parte do Estado.45 

No caso da produção de trigo, a situação apresenta características um pouco diferentes. Se, 

no setor de comercialização, as empresas internacionais não podem entrar, pois este é controlado 

diretamente pelo Estado, no setor de moinhos! O monopólio das grandes firmas é ainda mais forte, 

especialmente da Bungue e Born, que controlam praticamente o processamento de todo o trigo do 

Rio Grande do Su1.46 

 

 

Produção agropecuária e a agroindústria: baixa capitalização 

A transformação dos processos produtivos pelo complexo agroindustrial só é possível na 

medida em que os preços do mercado permitem acompanhar os custos de produção determinados 

pela utilização de insumos modernos. Porém, quando os mecanismos administrativos de controle de 

preços inibem esse desenvolvimento, as possibilidades de transformação das atividades produtivas 

pelo complexo agroindustrial são limitadas. Um caso ilustrativo dessa situação é dado pela relação 

entre a indústria de laticínio e os produtores de leite. 

Embora possua um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, tendo em vista os seus baixos 

níveis de produtividade,47 a produção de leite no Brasil não consegue satisfazer as necessidades da 

demanda interna, obrigando periodicamente a importar o produto (na última década uma média de 

20 mil toneladas anuais), seja na forma de creme ou de leite em pó.48 

Considerando isoladamente os custos de produção, o preço do leite não chega a cobrir - no 

caso dos pequenos produtores - a reprodução da mão-de-obra. De fato, a produção de leite é 

geralmente um subproduto da criação de gado de corte, e a maioria de seus produtores também se 

dedica ao cultivo de outras lavouras. 

Na medida em que cresce o rebanho bovino, cresce a produção de leite, até certo ponto 

independente da política de preços, embora, dependendo desta, o produtor pudesse sacrificar mais 

ou menos animais. A relação entre produção e política de preços fica estabeleci da se considerarmos 

que, no ano em que o Governo estabeleceu maiores aumentos de preços do leite, este aumentou 

sensivelmente a sua produção. 

                                                 
45 De fato, nos últimos anos, já se apresentaram vários conflitos entre os interesses dos produtores em exportar e os do 
Estado em manter os preços internos estáveis, levando a uma política de confisco cambial e quotas de exportação para 
manter os preços internos mais baixos. 
46 Na última década, os pequenos moinhos nacionais lançaram uma campanha de autodefesa, porém com magros 
resultados. 
47 A produtividade média em 1972 para todo o Brasil era de 800 litros por ano e, em São Paulo, 1.277 litros. 
48 Deve-se considerar que o Brasil apresenta um baixo nível de consumo, em especial no Nordeste, onde o leite é 
consumido por uma minoria da população. 
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Portanto, em dois anos, com o aumento do preço do leite, a produção aumentou mais do que 

nos três anos anteriores. 

A situação do pequeno produtor de leite apresenta uma deterioração constante, dado que o 

preço do leite é controlado (sendo um dos itens mais importantes da alimentação popular, é 

politicamente sensível e economicamente importante no custo de reprodução da força de trabalho), 

ao passo que o preço dos insumos, da terra e pastagens não o é.49 

Nessa situação, embora a produção de leite tenha aumentado, a oferta por produtor 

decresceu de maneira constante. 50 Grande parte da produção de leite é pasteurizada ou é vendida in 

natura. Essa atividade é monopolizada por algumas poucas empresas nas grandes cidades (ver 

Tabela 2.15). No entanto, o baixo lucro que oferece a industrialização do leite faz com que essas 

empresas procurem diversificar sua linha de produtos, o que por sua vez limita a oferta do leite in 

natura. 

                                                 
49 Embora em 1976 o Governo tenha decidido controlar o preço do farelo de soja. trigo e algodão. 
50 Só a partir de uma capacidade produtiva de 100 litros diários é que o leite se transforma num negócio rentável, 
permitindo certa acumulação e eventualmente a transformação da produção em leite tipo B. 
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Temos, pois, o confronto entre a indústria de transformação do leite - na qual a do leite em 

pó é a mais importante e os interesses ligados ao consumo do leite in natura. Este se agudiza em 

razão da baixa elasticidade da oferta do produto e da política governamental de controle de preços 

do leite. Considerando que tanto o consumo direto do leite in natura como as indústrias de 

processamento apresentam índices de acelerado crescimento, têm se apresentado crises permanentes 

de abastecimento, que determinam a importação crescente do produto.51 

A única possibilidade dos produtores de leite fugir ao controle de preços é produzir aquele 

classificado como tipo B, o qual, ao exigir um controle mais acurado da produção e a utilização de 

maquinaria moderna de ordenhe o e resfriamento, faz com que sua produção só esteja ao alcance 

dos grandes produtores. O preço do leite B não está tabelado oficialmente e só é consumido pelos 

grupos de rendas mais altas ou pelas camadas populares, quando há escassez do leite tipo C. A sua 

produção só atinge proporções importantes no Estado de São Paulo, onde chega a representar 1/3 da 

produção. Nesse Estado existe uma falta crônica de leite C, especialmente na entressafra. 

A escassez do leite determina estratégias específicas de captação de matérias-primas por 

parte dos estabelecimentos industriais. Um dos caminhos é a expansão para novas áreas, 

especialmente no Nordeste e Amazônia, onde existem grandes rebanhos bovinos cuja produção 

leiteira é praticamente desperdiçada comercialmente, e, portanto, poder-se-ia obter uma oferta de 

leite a preços reduzidos.52 Assim, temos, por exemplo, a Nestlé, que, utilizando-se de incentivos 

                                                 
51 No início de 1977 os jornais deram ampla cobertura a um confronto o entre a Associação dos Distribuidores 
Autônomos de Leite em São Paulo (ADALSP) e as multinacionais do leite, que foram denunciadas como sendo as 
maiores responsáveis pelo desvio do leite para sua conversão em subprodutos.. 
52 As duas regiões do país onde a produção de leite teve um aumento significativo foram o Centro-Oeste e o Sul do 



 48 

fiscais, procura estabelecer-se na Bahia e no Pará.  

Um dos mecanismos para assegurar a oferta de leite por parte das grandes indústrias de 

laticínios é aumentar o preço do produto quando se estabelece uma nova planta. Dessa forma, se por 

um lado se incentiva o aumento da produção, por outro se eliminam os competidores já estabe-

lecidos. Quando a Nestlé inaugurou sua fábrica de leite em pó em Três Corações, em 1956, o preço 

do produto foi aumentado, levando à eliminação de grande parte dos pequenos produtores de 

queijos da região.53 

Depois de estabelecido o controle da oferta do produto, a empresa voltou a diminuir os 

preços.54  

Um segundo tipo de mecanismo para assegurar a oferta do produto utilizado pelas grandes 

indústrias é o oferecimento de apoio técnico, pequenos financiamentos e algumas vezes distribuição 

de insumos a preços mais reduzidos. Dessa forma, cresce a dependência do produtor em relação à 

empresa. Aparentemente, esse mecanismo não é muito efetivo nas condições atuais, na medida em 

que o controle de preços tende a desestimular a modernização da produção leiteira. 

Dada a escassez do produto, existe uma forte concorrência entre as indústrias para assegurar 

seus respectivos abastecimentos. Embora a concorrência com os pequenos laticínios seja orientada 

para a eliminação destes, existe um pacto entre as grandes indústrias de "respeito mútuo", pelo qual 

se "reconhecem" os fornecedores tradicionais de cada uma. As formas de obter novos fornecedores 

são de caráter indireto, por exemplo, a compra de uma usina tradicional falida e feita mais em 

função de seus fornecedores do que da planta industrial. 

Ressalte-se que, embora as indústrias não estejam interessadas em pequenos fornecedores 

cuja produção é irrelevante, igualmente se sentem incomodadas com os grandes produtores, já que 

estes podem exercer certa pressão sobre a indústria.55 

O controle de preços exerce um efeito contraditório sobre os grandes laticínios. Ao mesmo 

tempo em que assegura um preço estável para o produto, cria problemas de oferta, por exemplo, nas 

entressafras muitas plantas trabalham com menos da metade da capacidade instalada. Por sua vez, a 

                                                                                                                                                                  
Brasil. Esses dados indicariam a manutenção do padrão de expansão horizontal; na região Centro-Oeste associada à 
pecuária de corte, e Com uma produção mais intensiva na região Sul, especialmente em Santa Catarina, que possui um 
dos mais altos índices de produção de leite por unidade bovina. 
53 Os laticínios que sobreviveram à implantação da Nestlé asseguraram o seu fornecimento de leite através da sua 
captação nas redondezas das fábricas, permitindo que Os produtores não arcassem com o ônus do transporte, ao buscar 
o leite diretamente na porteira. Os produtores entrevistados assinalaram que um dos aspectos positivos da presença da 
Nestlé é que esta lhes assegura uma garantia de compra e apresenta uma solvência financeira não assegurada no caso 
dos pequenos laticínios. 
54 O incentivo ao aumento da produção e os conflitos que podem surgir entre os produtores e a agroindústria ficam 
exemplificados no caso da Vigor na Bahia, que teria induzido os produtores a expandirem a produção, mas, como a 
instalação da planta industrial atrasou, ela só recebia 50% da produção e não aceitava fornecimento aos domingos. 
(Jornal da Bahia, 25 de dezembro de 1977). 
55 Numa entrevista, por exemplo, o diretor de um grande laticínio queixava-se de que os grandes produtores não 
estavam dispostos a pagar o carreto, e que, em geral, os grandes produtores procuram barganhar entre os grandes 
laticínios. 
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escassez do leite in natura pode aumentar a demanda do leite em pó, favorecendo a indústria. Os 

grandes laticínios lucram indiretamente com a política de quotas do Governo. Uma vez que a 

escassez do produto se dá especialmente na entressafra, o Governo determinou que a indústria 

adquirisse na época da safra uma quantidade de produto proporcional àquela fornecida na 

entressafra. Quando o produtor dispõe de uma produção maior que a sua quota, a indústria paga um 

preço menor do que o estabelecido. 

Analisando agora a atuação das cooperativas nesse contexto, pode-se dizer que em muitos 

casos elas são apenas simples intermediárias entre a agroindústria e os produtores.56 Assumem a 

responsabilidade pelo transporte do produto e a distribuição mensal do pagamento dos produtores, 

sendo portanto um setor de serviços gratuitos para a agroindústria. Algumas vezes elas mesmas 

fazem o processamento do leite. E necessário então fazer uma diferenciação, entre as cooperativas 

regionais e as centrais. As regionais funcionam como postos de recebimento de leite, eventualmente 

vendendo insumos aos produtores. Já as cooperativas centrais, com maior capacidade financeira, 

passam a desenvolver suas atividades no campo da transformação de laticínios, tendo pouca ou 

nenhuma relação entre elas e os seus cooperados. As cooperativas que possuem grandes indústrias 

de laticínios não se diferenciam grandemente da agroindústria privada na sua relação com os 

fornecedores de matéria-prima.57 

Um caso paralelo ao do leite, porém com características específicas, de relacionamento entre 

os produtores e a agroindústria, sem que haja modificações importantes dos processos produtivos, 

se apresenta no caso da produção de carne e os grandes frigoríficos e as processadoras deste bem.58 

Nesse setor, as contradições entre os produtores e a agroindústria, e mesmo no seio dela 

própria,59 aparecem de forma muito mais violenta. Por um lado a agroindústria, justificando-se na 

escassez de matéria-prima, pressiona constantemente para que seja importada carne na entressafra.60 

Essa carne geralmente é comprada a um preço menor que o da nacional e os pressiona para baixo no 

mercado. Por outro lado, o tabelamento de preços prejudica não só os produtores, mas também os 

                                                 
56 A grande empresa agroindustrial pode se utilizar das cooperativas para racionalizar os métodos de centralização da 
produção e distribuição do pagamento aos pequenos produtores, mas o interesse da agroindústria na cooperativa é 
limitado, já que a cooperativa pode implicar potencial de concorrência ou de fortalecimento da capacidade de barganha 
dos pequenos produtores. Em vários casos, portanto, é possível notar que a agroindústria leva à eliminação ou castração 
dos movimentos cooperativos existentes. 
57 Na medida em que a cooperativa se transforma em empresa capitalista industrial - e caso a maioria dos 
cooperativizados não exerçam um real controle da diretoria -, os investimentos se orientarão na direção da maximização 
do lucro do capital investido. Isso não tem significado na maioria das vezes sair do próprio ramo agrícola para o setor 
urbano industrial, determinando, portanto, que a inversão do capital não reverta no melhoramento dos cooperados. 
58 De fato, os frigoríficos importam carne em plena safra (Folha de São Paulo, 7 de abril de 1976) e parte da sua própria 
escassez é produto da exportação de enlatados que utiliza esse produto como matéria-prima. 
59 Por exemplo, os frigoríficos brasileiros se queixam de que a distribuição de quotas para a exportação se faça em bases 
estabelecidas há muito tempo, quando o capital estrangeiro controlava o setor. 
60 No caso da carne, apresentam-se casos excepcionais de integração vertical, isto é, empresas que possuem desde 
rebanhos até indústria de transformação e comercialização. 
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pequenos frigoríficos que não exportam o produto. 

Esse conflito entre os produtores de carne e os frigoríficos ocasionou importantes confrontos 

na última década e aparentemente foi uma das causas que levou à remoção de um ministro da 

Agricultura. 

 

2.4 Integração e diversidade 

O processo de modernização dos pequenos produtores tem de ser compreendido a partir da 

interação de dois grupos de agentes: a) o conjunto de pressões/interesses derivados da expansão 

capitalista (e dentro delas em particular do complexo agroindustrial) e b) as particularidades da 

pequena produção cuja lógica fundamental é assegurar as condições mínimas de reprodução da 

unidade familiar - a partir das expectativas de ingresso e consumo básicos determinados pela 

sociedade capitalista sem, portanto, depender dos critérios de lucro médio vigentes ou da apro-

priação de renda da terra, que caracterizariam uma unidade empresarial capitalista. Esses dois 

fatores agiriam no sentido de modificar a interação de ambos os grupos: a expansão capitalista 

passa a se adaptar à existência da produção familiar assim como esta última sofre transformações na 

sua estrutura interna a partir de sua integração (ou marginalização) crescente dos circuitos 

industriais/comerciais/financeiros. 

Em outras palavras, a existência de um grupo social com características específicas de 

reprodução material é condição prévia para compreender a forma pela qual ele passa a funcionar 

como favorecedor (ou não) do processo de acumulação capitalista. A eventual "funcionalidade" não 

explica em si mesma a existência da produção familiar. No máximo, ela poderia indicar por que o 

capital não penetra diretamente na produção agrícola. 

Os produtores familiares, na sua luta pela sobrevivência como tais, são obrigados a se 

integrar de forma crescente às regras do jogo impostas pelo capital ao nível do próprio processo 

produtivo. Portanto, embora a produção familiar não seja gerada nem exista na sua especificidade, 

porque a "lógica do capital" assim o determina, ao mesmo tempo, ela não fica alheia à dinâmica 

envolvente da acumulação capitalista que vai minando lentamente as especificidades sócio-

econômicas e a autonomia que a pequena produção teve anteriormente. 

Nas últimas duas décadas, a estrutura agrária começou a se modificar rapidamente. Por um 

lado, novos produtos começaram a penetrar no mercado, ligados a uma demanda crescente dos 

grandes centros urbanos corno é o caso dos hortigranjeiros, o que permitiu uma rápida capitalização 

das terras mais rentáveis; produtos de exportação foram crescentemente, integrados ao mercado 

interno; e outros produtos que exigem níveis mais avançados de tecnologia - como o trigo - 

promovidos pelo Governo. Conjuntamente com a crescente demanda urbana das classes médias, as 

agroindústrias e o grande comércio varejista foram exigindo uma produção estável e de qualidade 
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que não podia ser oferecida pela produção de subsistência. 

A forma e o ritmo de penetração da agroindústria no campo relacionam-se a uma série de 

fatores, ainda insuficientemente estudados. E possível, entretanto, mencionar aqueles aspectos que 

nos parecem de maior importância, devendo-se recordar que estes atuam de forma interrelacionada: 

a) As relações sociais de produção vigentes. Dados os diferentes níveis de área disponível e 

poupança ou acumulação nas diferentes unidades produtivas, a capacidade de integrar a tecnologia 

moderna varia enormemente de empresa para empresa. 

b) As políticas estatais que favorecem sistematicamente a grande e média empresa na 

política de créditos e subsídios. 

c) A renda da terra, que favorece investimentos nas terras de maior renda diferencial. 

d) Os diferentes níveis de capacidade dos produtores familiares de auto-organização que 

aumente a sua autonomia frente à agroindústria, através do movimento cooperativo, e 

e) Finalmente; encontra-se o impacto da tecnologia agrícola sobre os diferentes produtos: 

enquanto, para alguns produtos, a aplicação de insumos modernos implica importantes ganhos de 

produtividade, para outros esses ganhos são irrelevantes. Assim, os produtos de importação 

geralmente se encontram na primeira categoria, enquanto os produtos alimentícios tendem a se 

encontrar na segunda (com a importante exceção do açúcar, soja, trigo e, em certos casos, do arroz). 

Este último ponto, por sua vez, leva-nos a uma questão de caráter mais geral, e, embora sua 

solução fuja aos limites deste trabalho, exige pelo menos sua colocação: por que determinados 

produtos possuem uma tecnologia que lhes permite importantes acréscimos de produtividade? 

A única indicação que é possível avançar em tomo dessa questão refere-se à necessidade de 

estudar a política de pesquisa e importação de tecnologia agrícola dominante no Brasil. A 

possibilidade de aplicação de insumos agrícolas modernos de forma proveitosa depende em grande 

medida de pesquisas genéticas cuja característica central é o alto grau de variabilidade de acordo 

com as condições ecológicas. Esse tipo de pesquisa, portanto, não é facilmente transferível, já que 

depende em grande medida de centros nacionais e locais de investigação. No caso brasileiro, dever-

se á estudar que interesses sociais incidem para que a pesquisa agronômica se centre em certos 

produtos e regiões específicas. 

 

2.5 Estado, agroindústria e agricultura 

Como vimos, a expansão agrícola, tanto possibilita o desenvolvimento do complexo 

agroindustrial como é impulsionada par ele, e ambos se expandem dentro do contexto dos processos 

de acumulação do conjunto da economia. A ação do Estado regula essa dinâmica, que 

simultaneamente se orienta e impulsiona certos setores com créditos e subsídios, além de fazer 

média entre os interesses das diferentes facções do capital e entre os produtores agrícolas, o 
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complexa agroindustrial e o conjunto das necessidades de reprodução do capital social. 

A intervenção estatal nas relações entre os produtores e a agroindústria é múltipla. 

Determina os preços como no caso da carne e do leite, ou controla a distribuição como no caso do 

café e do trigo, e se interpõe entre ambas, limitando a capacidade da agroindústria de impar 

totalmente a controle da produção. Desta forma favorece tanto o desenvolvimento das cooperativas 

como apóia a expansão das grandes empresas multinacionais. Ao incentivar a investimento na 

agricultura, subsidiando o capital, permite a criação de complexas agroindustriais. Em outros 

setores, como a produção de fuma, a intervenção do Estado é nula e a controle das multinacionais é 

total. 

A ação do Estado não pode ser vista somente cama expressão dos interesses imediatos em 

jogo. Ela é igualmente permeada pelas contradições mais amplas da sociedade, em particular par se 

tratar de um setor fundamental na cesta de consumo do proletariado urbana. Desta forma, a ação 

orienta-se no sentido de controlar esse setor, vista ser ele par demais importante para que seja 

deixada livremente nas mãos do próprio capital privado. 

Se a papel do Estado como incentivador da produtividade agrícola permite aumentar a 

produção e a produtividade, a acumulação que esse crescimento do excedente permitirá dar-se-á 

fundamentalmente no setor industrial de insumos e de processamento. Na agricultura, com exceção 

de poucas grandes empresas capitalistas, os estabelecimentos de pequeno porte que se capitalizam 

não atingem geralmente nenhum incremento relevante de sua renda. Assim, a possibilidade da 

reprodução ampliada na agricultura está dada pelo crédito subsidiado. Este atua como mecanismo 

de expansão das indústrias de insumos e de processamento e da comercialização através do aumento 

da produção. 




