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Resumo:
E bem conhecido da teoria do equilfbrio geral que solug6es eficientes nem semPre

sio equitarivas, o que constitui um dos pontos fundamentais do tradeoff eficiGncia

versus equidade.

Nesta tese debrugamo-nos sobre as condigSes de sucesso de uma reforma agr5lia.

Entendemos a reforma agrina como um processo de redistribuigio fundiSria de

larifilndios para minifilndios. Desta forma, concentrar-nos-emos sobre o problema

de eficiEncia e equidade nos mercados agrfcolas, dando €nfase especial I reforma

agrlria.

Esta tese esctarece se o facto de implementar uma reforma agrlria (uma questio

particularmente relevante naAmdrica Latina) acelerar6 ou desacelerarfo crescimento

econ6mico. A reform a aigrf;na reparte latifilndios geridos Por emPresirios com

instrugio em minifdndios geridos por'campesinos" nio instruidos, da( resultando

um trade-off. Repartir latifrlndios aumenta a efici€ncia e a concorr6ncia mas ao

mesmo rempo leva i perda de capital humano. A dinrensio relativa dos dois efeitos

determina qualo efeito da reforma agr6ria no crescimento.

Nas explorag6es 'campesinas'as famflias nio t€m dotagio de capital humano nem

de capitalffsico.



Os problemas com o capital ffsico sio a responsabilidade limitada ('limited

liability") e a falta de liquidez, o que leva i necessidade de 'colateral" para obter

emp16stimos.

Estas explorag6es'campesinas" tambdm nio t€m rentabilidade suficiente para poder

empregar capital humano altamente qualificado. Assim, os pr6prios campesinos

terio de passar por um processo de aprendizagem.

O tema aqui tratado, i.e. a anilise do capital humano na reforma agrfria 6, na

verdade, um tema praCicamente ignorado pela literatura econ6mica, o que 6

paradoxal, dado o interesse da questio, sobretudo ao nfvel de pafses que passaram,

ou, eventualmente, passario, por uma reforma agriria.

GERBASCH e SIEMERS (2005) 6 um dos poucos estudos contemporineos a esta tese

que analisa a questeo dos *art-up costs e o papel do capital humano na reforma

agrlria. A sua abordagem utiliza os modelos de geragSes sobrepostas (OLG-

Overlapping Cenerations). CERBASCH e SIEMERS (2005) demonstram que h6 um

nexo de relagio causa! entre transferOncias da terra (reformas agrdrias) e a formagio

de capital humano. Daf uma redistribuigio sucessiva de terras permite aos seus

benefici{rios educar as suas criangas, escapar da pobreza e evitar o trabalho infantil.

Estes autores concluem, na sua an{lise, que o acesso livre ao mercado de terras

deveria ser evitado durante algum tempo. Mais ainda, d inevitivel a existEncia

tempor{ria de um estado de desigualdade entre os pobres. Finalmente, concluem que

he uma transigio de uma sociedade rural pobre para uma sociedade mais

desenvolvida e fundada no capital humano, a paftir das reformas agrdrias.

O problema dinimico da reforma agrd:ria 6 abordado na nossa tese atravds de dois

modelos: o modelo de ARROW adaptado ao capital humano e o modelo de

JOVANOVIC de entrada e safda de empresas.

Partimos da hip6tese de que o capital humano sofre um choque estrutural quando

ocorre a reforma agrc;ria- Ou seja, hi uma perda de capital humano guando os

latifundiirios instrufdos sio substitufdos pelos campesinos com baixo nfvel de

instrugio.

Do modelo de ARROW adaprado ao capital hurnano e ao caso da reforma agrlria,

podemos concluir o seguinte: i) o sucesso da reforma agrlria depende da

acumulagio do conhecimento dos campesinos em relagio aos latifundidrios (efeito

por n6s definido como efeito de heranga); e ii) a subida dos sallrios em contexto de



reforma agrlria, rorna-a nio viivel economicamente. Ou seja, para a viabilidade da

reforma agrlria € necess{rio que se mantenha uma certa rentabilidade da exploragio

agr(cola, o que implica gue a traject6ria dos custos nio ultrapasse a traject6ria das

receiras. No caso do facror trabalho, isto imptica uma certa contengio da evolugio

salarial.

Seguidamente abordamos o modelo de JOVANOVIC. De facto, o processo de

reforma agrlria 6 um processo intrinsecamente dinimico, mas que se caracteriza

tambdm pelo facto da distribuigio das empresas poder variar substancialmente ao

longo do tempo. Haver{ explorag6es agrfcolas que fecham, i.e. os campesinos

abandonam a terra e outras explorag6es que com sucesso vio crescendo- Este

processo 6 pois de natureza estoc{stica, com choques comuns e idiossincr{ticos e

cuja evolugio depende n6o s6 da capacidade intrfnseca de cada campesino, mas

tamb€m das economias de escala dinimicas.

Para al6m destes modelos dinimicos, os modelos estaticos permitem caracterizar a

importincia dos stdrt-uP cosf,s neste processo, os guais t6m gue ver com o nfvel de

capital humano, que permite uma determinada produtMdade do campesino I

paftida no processo de reforma agr{ria, e que afecta o nfuel de subsistEncia da famflia

do campesino.

A parte empfrica confirma em grande Parte os resultados te6ricos.

Procedemos i an{lise empfrica de um programa de reforma agriria concreto,

baseado em mecanismos de mercado, o Programa de Cddula da Terra (PCT) do

Brasil. Para aferir a sua eficiEncia t6cnica recorreu-se I estimagio de uma fronteira de

produgio estocdstica. Os resultados mostram gue as variiveis capital humano

especffico (assistOncia t6cnica) e geral (educagio), o cr€dito, a produgio em

sociedade (associagio de agricultores) e a produgio Para auto-consumo

(subsist6ncia) reduzem a inefici€ncia t6cnica do programa.

A principal conclusio da tese 6 a de gue as polfticas econ6micas de 'primeira linha"

devem ser o acesso ao cr6dito e a assistCncia t6cnica, e a mais longo Prazo, o

fomento do capital humano, com o fim riltimo de libertar do equilfbrio de pobreza os

agricultores campesinos de modo a contribufrem parir um crescimento econ6mico

sustent{vel, e se possfuel, na verdadeira acepgio do termo, verdadeiro

desenvolvi mento econ6m ico.
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Abstract:

It is well known from the general equilibrium theory that efficient solutions are not

always equirable, which constitutes one of the fundamental points in the trade-off

effi ciency versus equity.

This thesis is focused on the conditions for the success of a land reform. ln this thesis

land reform wilt be interpreted .rs a process of land redistribution from latifundia to

minifundia. This way rhe problem of efficiency and equiry in agricultural markets will

be analysed with specialernphasis to land reform.

The thesis scrutinizes wherher land reform (a subject of particular importance in Latin

America) will accelerate or decelerate economic growth. Land reform allots latifundia,

managed by trained business managers, in minifundia, managed by uneducated

"campesinos" (peasants), therefore resulting in a trade-off- To allot latifundia

increases rhe efficiency and competition but in the rnean time it leads to human

capital loss. The dimension of both effects will decide the effect of land reform on

growth.

Peasanr families of small holders have neither human capital nor physical capital

endowment.



The physical capiral constraints are limited liability and short-run liquidiry constraints

which leads to the need of collaceralto obtain a loan-

These peasanr small holds do not have enough return to employ highly qualified

human capital. Conseguently small holders themselves will have to go through a

learning process.

The therne rackled here, i.e. the analpis of human capital in land reform, is in fact

virtually ignored by economic literature, which is a paradox given this being an

interesting question especially in countries that went through or are in terms of going

through a land reform process.

CERBASCH and SIEMERS (2005) is one of the few contemporary studies relative to

this thesis that analyzes the subject of start-up coss and the role human capital plays

in land reform. Their approach uses OLG (overlapping generations) models.

GERBASCH and SIEMERS (2005) demonstrate a causal relation between land

reassignments (land reforms) and the creation of human capital. Therefore,

successive land redisrributions allow cheir beneficiaries to educate their children,

escape poverry and avoid child labour. These authors conclude by their analysis that

free access to land market should be avoided for a period of time. Furthermore, a

remporary unevenness among the poor will be inevitable. Finally, they conclude chere

will be a transition from a poor rural society to a more developed society funded on

human capital, after land reforms occur-

The dynamic problem of land reform is approached in this thesis by two models: the

ARROW model adapred ro human capital and the JOVANOVIC model of firm entry

and exit.

This thesis star6 from the hypothesis that human capical experiences a structural

shock when land reform takes place. That is, there will be a loss of human capital

when educated lacifundia holders are replaced by low skilled peasant holders.

From rhe ARROW rnodel adapted to human capital and to land reform, the following

may be concluded: i) the success of land reform depends on the accumulation of

peasant knowledge compared to latifundia owners {an effect here defined as bequest

effect); and ii) the wage improvement in a land reform framework turns it

economically non-viable. ln other words for a land reform to become viable it is

necessary ro mainrain farm profitabilicy which implies that the cost traFctory must



nor go beyond the revenue trajectory. ln the particular case of the labour input this

will restrain wage evolution.

ln the nexr secrion is focused on theJOVANOVIC model. The process of Iand reform

is fundamenralty dynamic, but also characterized by the fact that firm distribution can

vary substanrially through time. Some farms close, i.e. small holders leave their land,

while orher farms achieve growth. This process, then, has a stochastic nature, with

common and idiosyncratic shocks and its evolution depends not only on the intrinsic

abiliry of each small holder, buc also on dynamic scale economies.

Besides these dynamic models, static models allow a characterization of the

importance of star-up coss in this process, which are related to the human capital

level responsible for the peasant productivity level ac the starting point for the land

reform process. That will affect the peasant families' subsistence-

The empirical parc mostly confirms theoretical results.

An existing land reform program based on market mechanisms was empirically

analyzed: the Programa Cddula da Terra (Land Bill Program), in Brazil. To evaluate its

cechnical efficiency a srochastic production frontier was etimated. The results show

thar the variables for human capital, both specific (technical assistance) and general

(educarion), credit, production in the farmers associations and the production for

self-consumption (subsiscence) reduce cechnical inefficiency in the Program'

The main conclusion of rhis thesis is that the first line economic policies in such a

land reform process should be access to credit and technical assistance and, in the

long run, human capital promotion with the aim to free peasant farmers from the

poveny equilibrium and allow them to contribute to a sustainable economic growth

and, if possible, fully achieve a true economic developmenc-
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Resumo executivo

No primeiro capitulo desta tese apresentamos a motivagio, objecto e objectivo desta

rese. A motivagao foi a de compreender o trade-off eficiOncia versus equidade nos

mercados agr[colas, tendo em atengio as reformas agr6rias, o nosso objecto de

esrudo, que definimos como uma redistribuigio de terras de latifundiirios para

campesinos (i.e. camponeses nio instruidos e sem terra) minifundi6rios. Para al6m

disso o objectivo que procurimos responder com esta tese foi o de determinar as

condig5es econ6micas para uma reform a agriria ser bem sucedida.

Na parte ll desta tese fizemos um resumo da literatura, exclusivamente econ6mica,

sobre, por um lado o funcionamento dos mercados agricolas, nomeadamente

abordando a teoria da ag6ncia (i.e. teoria do mandante e mandat6rio) e sobre

modelos de reforma agritria. Ainda no capftulo 4 referern-se contribuig6es de

economia poli'tica para este dominio.

A inovagio da tese centra-se na an6lise da relagdo de modelos formais com capital

humano e sua relagio com a reforma agriria, nomeadamente o modo de escaparaos

equilibrios de pobreza. Duas nog6es fundamentais utilizadas na tese sio os "start-up

costs", i.e. os custos de inicio de actividade e os "thresholds", i.e. os limiares de acesso a

um conjunto de conhecimento de capital humano que permitem rentabilizar as

explorag5es dos "campesinos". At6 ) data, tanto quanto sabemos, esta relagio entre

modelos formais de capital humano, limiares de acesso e reforma agr5;ria continua

quase inexplorada, apenas existe um estudo recente de CERBASCH e SIEMERS

(2005), contemporAneo a esta tese.

De seguida nos capitulos 6,7,8,9, 10 e 11, est6 contida o grosso da contribuigio

te6rica da tese. Apresentam-se dois tipos de contribuigio te6rica face ) questao da

reforma agrilria (RA): os modelos estaticos (Parte llll - cap.6,7,8,9) e os modelos

dinimicos de M (Parce lV - caps. 10 e 11) baseados sempre na ideia de "start-up

costs" ou "thresholds" (limiares) a serem atingidos num contexto inovador de capital

humano.

Navertente estatica apresentam-se, na parte lll da tese, quatro modelos de "sEart-up

cost", em que o capital humano 6 uma vari6vel chave na saida dos equilibrios de

pobreza. No cap. 6 o modelo 1 compara os latifundiirios face aos minifundiSrios

face ao acesso ao capital humano. Ainda no cap.6 o modelo 2 de start-up cost

$;#
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alternativo desta secgio 6 uma contribuigio te6rica interessante, pois com uma

simples an6lise marshalliana de bem-estar (est5tica) podemos conrrapor dois tipos

de efeito: um efeito prd-efici€ncia (de passar de monop6lio para concorrencia perFeita) e

um efeito pri-aprendizagem (de reduglo do custo marginal associado i. passagem de

Pequenos agricultores para latifundi6rios e o subsequente ganho de capital humano).

Consoante, o efeito pr6-eficidncia domine o efeito pr6-aprendizagem, en6o R4 6

desejivel. Caso contr6rio nio o ser6.. Em seguida,no cap.7, apresenta-se um modelo

anterior, mas generalizado em que o start-up cost je nio d fixo, mas sim vari6.vel.

Neste contexto aproveitS.mos para introduzir trds tipos de parcelas que tem lugar na

RA: os latifrjndios, os meso-f(ndios e os micro-frindios. Utiliza-se uma forma

funcional Stone-Ceary para a fungio de bem-estar que procura captar bem o espfriro

do limiar de acesso i tecnologia de capital humano.

No capitulo 8 faz-se uma andlise detalhada do modelo de "starc-up cost" a quatro

variiiveis. Obt6m-se as condig6es de primeira ordem para diferentes cen6.rios, para o

6ptimo social, i.e. uma afectagio 6ptima via planner para os tr€s tipos de parcelas de

RA. O quadro 8 resume esta informagio sobre essas mesmas condig6es. Note-se que

as alocag6es de mercado podem ser recuperadas, na aus6ncia de falhas de mercado,

pelo Segundo Teorema Fundamenral de Bem-Esrar da Microeconomia.

O capitulo 9 introduz duas outras contribuig6es em termos de modelo de cr6dito,

procedendo-se a uma extensio do modelo de crddito BHADURI (1977) e, criando-se

um outro modelo de crddito a dois estigios com capital humano - secaio 9.5.

Na segunda grande linha de contribuigS.o te6rica da tese, seguem-se os modelos

dinlmicos, com duas sub-vertentes: a) uma vertente de RA baseada em ARRow

(1962) e aplicando-se o seu modelo de "learning bydoing" (LBD) no capitulo 10, e b)

uma vertente de an6lise de eficidncia dinAmica da empresa baseada no modelo de

JOVANOVIC (1982) no capitulo 11. Na nossa extensao do Modelo de ARROW i RA,

conseguimos definir um Limiar DinAmico de Recuperagio de Reform a Agriria

(LDRRA), e o subsequente espago de Conjunto de Possibilidades de Reforma Agrilria

(CPRA). Estabelecemos tamb6m duas proposig6es sobre a viabilidade de

recuperagio de M face i evolugio dos salirios ex-post M. Por ourro lado, rambdm

se fez uma andlise similar para a evolugSo da taxa de desconto inter-remporal. Ainda

na nossa versio do modelo de ARROW, analisamos o que ocorre se, os agr6nomos

ao serem substituidos pelos feitores, deixarem uma "heranga" de capital humano, ie
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se a destruiglo do capital humano com o processo de M for apenas parcial e

quanrificada pela taxa de literacia (n no nosso modelo). lsto permite-nos estabelecer

a Proposigdo 5: Quanto maior a taxa de literacia maior a possibilidade de recuperagio

de reforma agrdria,logo mais viSvel se torna este processo e d6-se uma expansio do

Conjunto de Possibilidades de Reforma Agr5,ria (CPRA).

Procedemos, ainda no contexto ARROWIANO, ) questio da viabilidade financeira

da M, tendo em atengio a avaliagio de dois cashflows futuros distintos ap6s a M,

o que nos permitiu estabelecer a Proposigdo 6: teorema de nio viabilidade futura de

reforma agriria ou de reforma agriria conseruadora. Esbog6mos ainda duas

proposig6es no modelo de ARROW. Primeira, a Proposigdo 7, quanto mais baixa for a

taxa de desconto inter-temporal, mais vi6vel se torna a M, porque as perdas futuras

de ter menos agr6nomos s6o atenuadas e os ganhos de ter mais feitores e /ou sem

terra sio aumentados. Segunda, a Proposigdo 8, quanto mais elevada for a taxa de

"Learningby doingj' (LBD) dos novos terra-tenentes mais fd,cil 6 acumulagio de um

excedente que ultrapasse o montante fixo da perda de ter agr6nomos. Ou seja, se a

taxa de LBD dos novos terra-tenentes for superior ir dos agr6nomos, entao a M pode

ser exequivel em termos dinimicos do bem-estar social total.

Na segunda vertente da contribuigio dos modelos te6ricos dinAmicos, ainda na Parte

lV, no capitulo 11, aplicando o modelo deJOVANOVIC (1982), temos trds modelos.

O primeiro, mais simples, apenas faz depender a acumulagio de capital humano da

produgio acumulada (6 semellhante )r ideia de LBD de ARROW), mas existe um

limiar critico de falOncia das empresas (no nosso caso agrkolas). A conclusio

fundamental nesta primeira versdo 6 a de que o tempo terminal do problema

depende positivamente do custo de oporcunidade inicial do capital humano (vari6vel

co-estado inicial), da taxa de lucro, e dos pregos, depende negativamente do custo

marginal, da eficidncia e da produtividade marginal do capital humano. Na segunda

variante do modelo deJOVANOVIC, a acumulagdo do capital humano faz-se a uma

taxa exponencial em fungio do output acumulado. Os resultados ilustram que a

vari6vel de co-estado tem um ponto de equilibrio que 6 globalmente inst6vel. A

vari6vel de estado segue um caminho exponencial como fruto da evolugio do

controle (a quantidade produzida neste modelo). A terceira variante do modelo,

introduz dois tipos de aprendizagem no modelo de JOVANOVIC: a acumulagio de
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capital humano faz-se atrav6s do esforgo dos trabalhadores (us- variltvel de controle)

e atrav6s de acumulagio de output (qr), sendo este f ltimo escalado pelo parSm etro d.

Os resultados afiguram-se interessantes, pois apesar da dinAmica nio linear da

vari6vel de co-estado (o prego sombra da restrigio dinAmica de capital humano) 6

possivel estabelecer dois subcasos e respectivos diagramas de fases para o caso de

controle igual ao esforgo m6ximo. Mais interessantes sio as figuras 28 (CASO A) e29

(cASo B), que estabelecem dois quadranres, o segundo quadrante em que se

relaciona o esforgo exercido pelo agente (u;), que varia enrre 0 e Q (gual ao esforgo

mdximo, ie o sal6rio de capital humano) com a produgio, e por sua vez o primeiro

quadrante que relaciona a quantidade produzida com a evolugio da variS.vel de

estado (H(t)) e asuaacumulagio. No caso de dentreOe 1, apesardo co-esrado ser

globalmente inst6vel, temos rendimentos marginais dinAmicos decrescentes, no caso

de @1, o co-estado 6 globalmente estevel e temos rendimencos marginais dinimicos

crescentes. Assim o capital humano tem um papel chave na evolug5o da taxa de

crescimento destes modelos de M.
Na parce empfrica deste estudo (Parce V) fez-se uma breve contextualizagio do

Processo de M no Brasil, nomeadamente no NE, comparando-se a reforma agrSria

do lnstituto de Colonizagio e da Reforma AgrS,ria (INCM) com o ProgramaC6dula

da Terra (PCl-). Ou seja, sio duas abordagens diferentes: a primeira resulta da

invasio de terras pelo Movimento dos Sem Terra (MST), um processo notavelmente

politizado e de assaz viol6ncia, anti-mercado e altamente regulado pelo Estado; o

segundo 6 um projecto do Banco Mundial, apoiado nos processos de mercado. Os

agricultores compram as terras a uma associagio de agricultores que por sua vez as

comprou no mercado. As condig6es do PCT sio vantajosas, h6 um perfodo de

car€ncia de trds anos, para um emprdstimo a vinte anos e a t;xa de juro m6dia de

longo prazo deste empr6stimos bonificados 6 da ordem dos 4%" (o que 6 bastante

apelativo dadas as condig5es no mercado de cr6dito brasileiro). Esre aurorparricipou

na terceira fase da avaliagio do PCT, do qual resultou a estimagao da fronteira de

produgio estoc6stica deste processo de M-vejam-se os capitulos 12 e 13. A

metodologia foi a j5 estabelecida na literatura por BATTESE e COELLI (1995).

Procedeu-se i estimagio usando o m6todo da Maxima Verosimilhanga de dois

passos, vide COELLI (1996).
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As principais conclus6es, sio as de que existe forte heterogeneidade na eficidncia dos

agricultores do PCT. As vari6veis que reduzem a ineficiEncia tdcnica sio a melhoria da

assist6ncia tdcnica (no fundo capital humano especializado), a melhoria do crddito, o

valor da produgio em sociedade (ie na associagio), o auto-consumo (ie produgio

para subsistCncia) e, por fim, a educagio (capital humano geral). Ainda se estimou a

fungio translog para toda a amostra e a fungio translog para cada estado, os

resultados, apesar de a forma funcional ser mais flexivel, e de ter em atengio as

i nteracg6es cruzadas, n io m el h o raram sign ifi cativam ente.

Em suma, com este estudo julga-se ter identificado as varidveis chave nas M, num

contexto moderno, ie o capital humano (assist6ncia tdcnica e educagio) e o cr6dito

na sua relagio com o factor terra. Pretendemos ter modelado quer em termos

estaticos quer dinAmicos a relagio entres estas vari6veis, e conseguimos aferir com o

nosso estudo de caso empirico do Brasil, que de facto sio estas as vari6veis chave

que determinam os resultados das politicas de M. Conselhos "pr6ticos" de polftica

de M que resultam desta tese: implementar uma politica de M "market friendly"

estilo C6dula (PCT) visando melhorar o capital humano (especifico-assistdncia

t6cnica e geral- educagio) e as politicas de crddito com o objectivo duplo de

melhorar a efici€ncia agrkola e de permitir a estes "novos" pequenos agricultores

sairem do equilibrio de pobrezavia crescimento econ6mico sustent6vel a longo prazo.
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Abreviaturas usadas na tese

ANPEC- Associaglo Nacional de P6s-Craduagio em Economia, Brasil.

AT- Assist6ncia t6cn ica

ATINER- Athens lnstitute for Education and Research, Crdcia, Atenas'

AUTO- auto-consumo (consumo de subsist€ncia)

BA- Estado da Bahia

BM - Banco Mundial (ou WB- World Bank)

CAE- Crddito Agricola de Emergdncia (em Portugal)

CE- Estado do Ceari

CO- Custo de oportunidade

CONTAC- Confederagio dosTrabalhadores Agrfcolas (sindicato agricola no Brasil)

CPRA - Conjunto de Possibilidades de Reforma Agrilria

CRE- Cr6dito

ESC - Escolaridade

FEUNL- Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa

IBCE- lnstituto Brasileiro de Ceografia e Estatistica

INCM- lnstituto Nacional de Colonizagio e da Reforma Agrilria (do Brasil)

LDDM- Limiar DinAmico de Recuperaglo de Reforma AgrS'ria

MA- Estado do Maranhio

MDA- Minist6rio do Desenvolvimento Agr6,rio (do Brasil)

MC- Estado de Minas Cerais

MST-Movimento dos Sem Terra

NEA- Nf cleo de Estudos Agricolas da UNICAMP

PCT- Programa C6dula daTerra
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PE- Estado de Pernambuco

PIB pc- Produto lnrerno Bruto per capita

PPC- Paridade de Poder de Compra (normalmente PIB pc ppC)

PVD- Pals(es) em Vias de Desenvolvimento

M- Reform a Agriria

SPE- Sociedade Porcuguesa de Estatistica

UFSCAR- Universidade Federal de sio Carlos, Estado de s. paulo, s. Carlos

uNlcAMP- Universidade Estadual de campinas, Esrado de s. paulo, Campinas

USP- Universidade de S. Paulo, Esrado de S. Paulo, S.Paulo

VPS- valor de produg6o em sociedade (ie pela associagio de agricultores)
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PARTE I : MOTIVAQAO, OBJECTO e OBJECTIVO





1. Motivagdo, objedo e objedivo de estudo

" A distribuigdo de direitos da terra relaciona-se com a distribuigao de poder, de

rendimento, estatuto social e incentivos. Uma reforma agrdria que muda esta

distribuigdo 6 por definigdo uma mudanga que afecta as raizes e ndo os ramos da

sociedade.' MIJ P ( 1 9 7 5 )l

E bem conhecido da teoria do equilfbrio geral que solug6es eficientes nem

sempre sio equitativas, o que constitui um dos pontos fundamentais do trade-off

efi ci6ncia versus equidade.

A moderna teoria do desenvolvimento econ6mico, evidencia este trade-olf

arravds da famosa hip6tese de relagio em U inverrido entre o PIB per capitd e

desigualdade, originalmente analisada por KUZNETS (1955). Este estudo de

KUZNETS reflecte um trade-off entre crescimento econ6mico (eficiCncia) e

desigualdade (atravds de uma medida de equidade). RAY (1998, p.23) actualizou o

estudo da curua em U invertido e demonstra que esta relagio continua vilida mesmo

nos dias de hoje.

Este trade-off est6 presente em quase todos os processos de crescimento

econ6mico. De igual modo 6 de realgar o facto de que os pafses em vias de

desenvolvimento, muitas vezes se encontram em situag5es de "armadilha de pobreza",

das quais dificilmente conseguem escapar.

Por outro lado, por vezes, quando os pa(ses em vias de desenvolvimento

pretendem alcangar maior equidade, sacrificando alguma eficiCncia, poderiam

recorrer ao sistema fiscal de modo a proceder a uma redistribuigio de rendimento.

No entanto, a base de inciddncia fiscal 6 muito escassa, dada a elevada dimensio da

economia paralela, o que obriga o Estado a optar por uma postura mais pr6-activa,

se quiser, de facto, ter um papel activo na redistribuigio de rendimentos. Deste modo,

tendo de proceder a uma interuengio directa, o Estado promove, com esse fim, uma

redistribuigio directa dos activos. Como nos paises em vias de desenvolvimento, o

I 
I<RWACOE (ggg) citando RAUP, Philip M. (1975), " Land reform issues in development", Staff

Paper n". P75-27, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Minnesota, St Paul,

p.1 .
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activo sobre o qual o estado mais facilmente consegue incenrir directamente d a rerra,

assim, surge a justificagio da reforma agri,ria como meio de melhorar a equidade,

tendo no entanto de se avaliar os seus custos em termos de eficiCncia.

Esta vislo da reforma agriria para um ultra-liberal na tradigio de HAYEK

(1944,1960,1988), ou de von MIsES (1962), ou FRTEDMAN e FRTEDMAN (1980)

poderia entrar em conflito com os seus valores e pressupostos, que tendem a crer que,

de facto, o mercado tudo resolve e que, de facto, mais vale definir regras claras e nio
intervir. FRIEDMAN e FRIEDMAN (1980) consideraram que o sisrema de pregos

tinha trOs fung6es essenciais: (a) ser um veiculo da informagao, (b) ser um indice de

escassez e (c) um mecanismo de incentivos, procedendo deste modo o mercado a

uma afectagio descentralizada e justa dos recursos na tradigio liberal de Adam

sMrTH (1776).

Mas, no entanto, de facto nos paises em vias de desenvolvimento as falhas de

mercado sio de tal modo acentuadas que faz sentido intervir. lntervir directamente

sobre o activo terra, que 6 um dos activos que os estados dos paises em vias em

desenvolvimento tem em maior abundAncia, e que os campesinos ou habitantes

rurais t6m em maior escassez e cuja posse os poderia fazer sair da pobreza.

Recentemente DIXIT (2004) defende a necessidade de intervengio na aus6ncia

do quadro legal usual que defina o funcionamento dos mercados. DIXIT (2004) no

seu Lawlessness and Economics,justifica, quando o conjunto de regras legais e o sistema

juridico nio funciona, a criagio de mecanismos privados de transac96es em

Pequenos ndmeros. DIXIT (2004) procura suprir o papel do Estado nos paises em

vias de desenvolvimento, definindo modos degovernance,i.e. em que o Estado tem de

Prestar contas (accountability) e em que os agentes privados se tornam respons6.veis

mesmo na ausOncia da lei, nomeadamente atravds do papel das organizag6es nio
governamentais (ONC's). Os mecanismos informais passam a estruturar as relag6es

econ6micas e permitem atribuir pap6is aos agentes econ6micos, para que reajam de

acordo com os incentivos, de modo a levar a resultados mais eficientes. No entanto o

papel do Estado, enquanto regulador e promotor da equidade continua sempre

Presente.

A ci6ncia econ6mica por definig5.o 6. a ci6ncia da escolha entre os diferentes

usos alternativos possiveis, valorizados pela melhor alternativa possivel recusada, i.e.

os custos de oportunidade, visando a sustentabilidade dos recursos tendo em
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consideragio os incentivos. Deste modo, em congruencia com o m6todo econ6mico,

analisaremos a redistribuigio directa da terra, pelo Estado, de latifrjndios em

minifrindios, uma questao de equidade, procurando nio esquecer a questao dos

incentivos, i.e. a eficiCncia.

Este processo de reforma agr6,ria em termos hist6ricos d j6 bastante antigo,

podendo remontar pelo menos ao tempo dos Cregos Cl6ssicos (veja-se Britannica

(1993,2001) e BRANCO e ROCHA DE SOUSA (2006)). Na anilise deste processo,

optaremos por uma abordagem exclusivamente econ6mica nos objectivos,

instrumentos e resultados. Nio negaremos o caricter interdisciplinar do processo em

causa, mas o nosso objecto de estudo 6 o econ6mico e ser6 esse o nosso enfoque,

dada a natureza da nossa tese.

A literatura sobre reforma agriria, mesmo apenas do ponto de vista

econ6mico, 6 vasta, sendo feita uma revislo desta literatura na secgio seguinte.

Como ser6 entio evidente, o ponto-chave da inovagio da nossa tese centra-se no

filio ainda inexplorado da ligagio da ideia de crescimento econ6mico com a reforma

agriria, tendo em atengio o capital humano.

Em primeiro lugar, julgamos ser importante definir o sentido em que

analisamos a reforma agriria ao longo de toda esta tese. Reforma agr6ria,2 nesta tese,

ser6 entendida como a repartig5.o de um latifrindio em parcelas mais peguenas, os

minifrindios. Desde logo, excluem-se os movimentos em sentido inverso, i.e. de

emparcelamento, isto porque o nosso objecto e objectivo de estudo 6 a reforma

agr6'ria em pa(ses em vias de desenvolvimento, e a divisio em parcelas mais pequenas

6 o meio mais comum atrav6s do qual o Estado promove politicas pr6-equidade.

Assim, entendemos reforma agrilria ao longo da tese do seguinte modo [Caixa

1l'

'O termo reforma agrdia (Rl4) normalmente aparece associado a uma alteragio estrutural da dimensio
da propriedade da terra (por exemplo, os j;i referidos latifrlndios serem redistribuidos para
minif(ndios). Est6, no entanto, este termo eivado de conotag6es polfticas, nomeadamente devido ao
Processo Revoluciondrio em Curso (PREC) em 1975 que se verificou em Portugal, essencialmente no
Alentejo. Naturalmente, seria, por n6s, preferido o termo reformismoagrkola, termo aconselhado pelos
historiadores, com o objectivo de expurgar a nogio M das mesmas preocupag6es politicas. A nossa
abordagem centrar-se-6 na an6lise econ6mica. BRANCO (1988) prefere, ao invds, o termo
transformagdoagrdria, novamente pararealgar o facto de que a M 6 de facto um choque estruturante na
realidade dos campos e 6 apenas uma das formas de intervir. Terminologia i parte procuraremos
utilizar, com as referidas ressalvas, a expressio reforma agriria, em geral no seu sentido simples
(tradicional) referido na Caixa 1 (que se segue).
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CAD(A 1 - Nossa definigio de reforma agrdria:

A reforma agrdria resulta de uma simples redistribuigdo (repartigdo) de terra de

um latifrtndio em vdrios minifrtndios com dois objectivos, normalmente em conflito

na teoria econ1mica: i) atingjr mais equidade, com redugiio de pobreza, e ii)

simultaneamente reduzir a inefici€ncia da exploragdo da terra.

Desde logo nos apercebemos, dada a contextualizag5.o dos processos de

reforma agriria, que houve processos que foram economicamente bem sucedidos e

outros que falharam.

Vejamos dois exemplos concretos: o Japio de 1945, sob o governo de

MacArthur, e oZimbabu6, de Mugabe, desde 2000. A reforma agrl,riajaponesa do

p6s segunda grande guerra (veja-se DORE (1959) e KAWACOE (1999)), cifrou-se

num grande sucesso. lsto porque a pol(tica de redistribuigio da terra, fazendo uso

dos registos precisos das mesmas, o forEe apoio t6cnico ao agricultor e um nivel

educacional do agricultor elevado, potenciaram com a divislo e redistribuigio

subsequente das terras, a melhoria da produtividade e a rentabilizaE5.o do capital

humano noJapio. Por outro lado, BLAIR (2003) enuncia claramente que a reforma

agriria no Zimbabu6 foi um falhango, traduzindo-se na destruigio da estrurura

produtiva resultante da substituigio dos latifundiSrios instruldos por "campesinos"

nio instruidos, o que levou a quebras assinal6veis na produtividade. Os novos

campesinos do Zimbabud nio tinham capital, nem fisico nem humano, nem infra-

estuturas que lhes permitissem rentabilizar a terra obtida. Os latifundid.rios

zimbabueanos, empresirios brancos detentores de capital fisico e humano mais

elevado, ao serem expulsos da terra, que a utilizavam de uma maneira mais produtiva

e rentevel, acabariam ali5s por ver o seu potencial econ6mico reconhecido no pafs

vizinho, Mogambique, que lhes atribuiu subsidios para cativar esses mesmos agentes.
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Assim, nesta tese debrugamo-nos sobre as condig6es de sucesso de uma

reforma agrilria. Para tal concentrar-nos-emos sobre o problema de eficiCncia e

equidade nos mercados agricolas, dando dnfase especial i reforma agrilria.

Deste modo, traduzindo-se enquanto objectivo central, a questao

estruturante e unificadora de toda a tese, e a que procuramos responder 6:

CAIXA 2 - Objectivo da tese:

Quais sdo as condigdes econ6micas para uma refurma agrdia ser bem sucedida?

Esta tese investiga se o facto de implementar uma reforma agriria (uma

questao parcicularmente relevante na Am6rica Latina) acelerari ou desacelerari o

crescimento econ6mico. Um dos pressupostos 6 o de que a reforma agrJ,ria reparte

latifrindios geridos por empres6rios com instruglo em minifrindios geridos por

campesinos nio instruidos, da[ resultando o seguinte trade-off. reparcir latif(ndios

aumenta a eficidncia e a concorr6ncia mas, ao mesmo tempo, leva i perda de capital

humano. A dimensio relativa dos dois efeitos determinar6, entio, qual o efeito da

reforma agriria no crescimento.

Nas explorag5es "campesinas"3 assumimos que as familias nio tdm dotagio

de capital humano nem de capital fisico.

Os problemas com o capital fisico sio a responsabilidade limitada (limited

liability), que ao limitar essa mesma responsabilidade, pode atrair projectos

demasiado arriscados, e a falta de liquidez, o que leva i necessidade de "colateral"4

para obter em pr6sti mos.

Estas explorag6es campesinas tamb6m nio t6m rentabilidade suficiente para

poder empregar capital humano altamente qualificado. Assim, os p16prios

campesinos terio de passar por um processo de aprendizagem.

Este tema, ou seja a an6lise do capital humano na reforma agr6.ria,6, de facto,

um tema novo na literatura econ6mica. O nosso objectivo ser6, entio, o de

'O t.rrno "campesino" d propositado com o fim de nos focar na Am6rica Latina. Entende-se por
"campesinos" os trabalhadores e/ou agricultores sem terra e com baixo nfvel de instruglo. O nosso
caso empirico reporta-se ao Brasil, mas a abordagem te6rica 6 mais abrangente tendo como pano de

fundo toda a Amdrica Latina.
o O termo "colateral" refere-se irs garantias reais necess6rias para se obter um empr6stimo. Trata-se de
um anglicismo, mas optiimos pelo uso desta expressio pois 6 a mais comum na literatura do cr6dito.
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determinar quais sao as condig6es que permitem a viabilidade econ6mica de um

processo de reforma agriria, tal como a definimos acima.

Faremos em primeiro lugar uma revisio da literatura, sendo esta seguida por

uma an6lise dos modelos te6ricos de reforma agriria, em duas vertentes: a vertente

estetica e a dinimica. Na vertente estStica procura-se avaliar o impacte dos start-up

costsedosthresholds, i.e. os limiares de acesso ao capital ffsico, humano, e crddito que

permitem rentabilizar economicamente uma pequena exploragio agricola de modo a

sair do equilibrio de pobreza. Na verEente dinAmica utilizaremos dois modelos de

crescimento: o de ARROW adaptado ao capital humano e ao processo de reforma

agriria, e o modelo de jOVANOVIC de crescimento e sobreviv6ncia das empresas

adaptado ao capital humano.

Posteriormente faz-se tamb6m uso de uma aplicagio empirica ao caso do

Nordeste brasileiro no limiar do s6culo XXl, para avaliar a eficidncia de um programa

redistributivo de terras via mercado - o programa Cddula da Terra (PCl-).

Outra das motivag6es para a realizag5.o deste nosso estudo tem a ver com o

facto de rapidamente termos constatado que, em termos empfricos, o Brasil seria

talvez o alvo mais f6rtil do estudo, existindo duas ordens de razd,o. A primeira rem a

ver com o facto de o processo de reform a agriria brasileiro ser ji um processo antigo,

isto 6 com alguma tradigdo e para al6m disso com bastante visibilidade,

nomeadamente devido aos movimentos de camponeses (sendo o Movimento dos

Sem Terra (MST) e a Confederag5.o dos Trabalhadores Agricolas (CONTAC) os seus

maiores expoentes); em segundo lugar, por o Brasil ter uma tradigio de recolha de

dados muito boa - ou seja, este segundo factor revelou-se determinante - o bom

acesso a informagio permitia tornar o estudo empirico vi6vel. Por exemplo o estudo

da reforma agrilria em Africa, em termos empiricos, tamb6m se afiguraria muito

interessante num contexto de desenvolvimento econ6mico, mas o acesso a dados que

viabilizassem a construgio de, pelo menos, um pequeno modelo econom6trico seria

i m poss(vel ( nomeadamente no Zimbabu€).

Com esta motivagdo, i.e. perceber o trade-offefici€ncia e equidade nos mercados

agricolas de paises em vias de desenvolvimento; com este objecto de estudo, i.e. a

reforma agrilria entendida como divisio e parcelamento das terras latifundid.rias em

minif(ndios, e, com o objectivo em mente, i.e. perceber quais as condig6es

econ6micas para uma reforma agriria ser bem sucedida, julgamos entao poder
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passar i revisio da literatura econ6mica sobre reforma agriria, de modo a podermos

enquadrar a nossa contribuigio te6rica e procedermos i subsequente an6lise

empirica.

Notemos ainda que na nossa contribuigio te6rica vamos destacar por um

lado a an6lise de eficiOncia na afectagio da terra - aqui seri relevante a exist6ncia ou

nio de economias de escala e a exist6ncia de um limiar mfnimo de sobrevivGncia (i.e.

subsist6ncia econ6mica), que 6 um pr6-requisito para a familia camponesa. A

questao fulcral aqui ser6 a dimensio 6ptima da terra.

Por outro lado na anilise de capital humano, as famflias podem nio ter

conhecimentos para explorar eficientemente a terra, logo podem ter de recorrer ao

mercado para obter assistOncia t6cnica. Estamos a falar de conhecimentos t6cnicos

agricolas especificos: t6cnicas de cultivo, de rega, de monda, de selecgio de sementes,

de percepgio do funcionamento do mercado em que o empres6rio agricola vender6 o

seu produto.

Salientaremos ainda que a complementaridade do capital ffsico (plantag6es,

animais, sementes, produtos fito-sanitirios) com o capital humano tambdm ser6

abordada. E necess6rio o recurso i assist6ncia tdcnica para dar apoio ao capital

ffsico. Note-se que se a combinagio dos dois factores de produgio nio funcionar,

isto levar6 ao abandono das terras, isto 6, ao 6xodo rural, em que as familias migram

(ou retornam) para a cidade.
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2. Motivag6o da literatura: Teoria dos contratos e teoria da ag6ncia em

agricultura

Desde o c6lebre exemplo da utilizaglo de um talhio de terra por David

Ricardo, que ilustrava a lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, quase todos os

autores cl6ssicos se debrugaram sobre o modo 6ptimo de aproveitamento da terra.

Chegou inclusivamente a existir uma escola que defendeu que a criagio de valor se

fazia unicamente atravds da exploragio da terrai a escola fisiocr6tica.

VAN BATH (1984) constitui uma boa hist6ria detalhada da agricultura

europeia.

Neste pequeno resumo debrugamo-nos sobre os tipos de contrato que t6m

estado subjacentes ) exploragio da terra, referindo-nos inicialmente ao contexto

geral de todas as economias e depois, em pafticular, is dos paises em vias de

desenvolvi mento ( PVD).

Partimos inicialmente da caracterizagio dos contratos de exploragio da terra,

pois estes permitem perceber os incentivos associados i actividade da terra. A parcir

de uma breve caracterizaEio microecon6mica da teoria da ag€ncia em contexto

agricola, procedemos depois a uma an6lise do processo de reforma agr6ria na

moderna teoria microecon6mica, apresentando tr6s modelos: o modelo de

ESWAMN e KoTWAL (1986), BANDIERA (2002) e FAFCHAMPS (2001).

Ainda neste cap(tulo 2 analisamos a possibilidade de uma reforma agr6ria dos

pafses em vias de desenvolvimento i maneira de BANERJEE (1999) e BANERJEE,

CERTLER e CHATAK (2002). Ou seja, preocupamo-nos com o sistema de incentivos

e o "emPowerment" dos agricultores no processo de reforma agriria.

No capitulo 3, procedemos i anilise de um modelo de BELL (2003) em

contexto de reforma agr6.ria e fazemos o resumo da literatura sobre direitos de

propriedade, capital humano e start-up cosfs, uma vez que esta tese procura abordar,

inovando, estas tres quest6es. Este resumo define capital humano, e os custos de

acesso a esse mesmo capital humano quer em termos gerais, quer na agricultura,

dado que a nossa ideia 6 a de perspectivar a inter-relagio entre os trCs conceiros,

reforma agr6ria, capital humano e limiar de acesso, ou seja threshold ef ou start-up costs.



" ii,$'-B
Andlise Econ1mica de Refurma Agrdria em contexto dindmico por Migtel Rocha de Sousa

Abordamos nesta linha um estudo contemporAneo ao nosso, o modelo de

CERBASCH e SIEMERS (2005), o qual, atrav6s da utilizagio da tdcnica dos modelos

de gerag5es sobrepostas (OLC), permite analisar evolugio dinAmica e a saida dos

equilibrios de pobreza, tendo em atengio o capital humano.

De seguida, no cap(tulo 4, apresentaremos os modelos de economia politica

de CONNINC e ROBINSON (2002) e BALAND e ROBINSON (2003).

Analisemos entao, de seguida, os tipos de contratos agrfcolas possiveis, para

nos apercebermos como a teoria econ6mica aborda a questao dos incentivos, e

assim compreendermos como as reformas agr6rias t6m sido analisadas atd ao

momento.

Tipos de contrato

A literatura sobre economia agr5ria 6 consensual quanto ir forma de

classificagio dos contratos de explorag6o da terra, a saber:

a) Contrato de parceria - o conhecido "sharecropping" que significa que o dono

da terra fornece o terreno e o cultivador paga-lhe o uso desse recurso escasso atrav6s

da ced6ncia de parte da produgio; em suma as partes dividem, de acordo com uma

regra prd-estabelecida, a produg6o.

b) Contrato de arrendamento - o arrendatirio paga uma renda fixa pela

exploragio da terra ao senhorio.

c) Contrato de assalariado - o dono da terra paga um salirio fixo aos

trabal hadores da terra.

Existem tr6s tipos de explicagio para diferentes contratos de uso da terra,

segundo ESWAMN e KOTWAL (1985):

-Trade-offentre partilha de risco e custos de transacgio;

-Auto-selecglo da diferente qualidade dos trabalhadores, o que na literatura

econ6mica se costuma designar como screening;

- lmperFeigio no mercado de factores, para al6m do factorterra.

CHEUNC (1969), segundo os autores supra-citados, postulou que a

vantagem do contrato de parceria seria a partilha do risco, enquanto que avantagem

dos outros dois tipos seria o custo de transacgio mais baixo. A partir daqui um trade-

off6ptimo determinaria a estrutura contratual dominante.
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A principal dificuldade desta abordagem € que:

1) A parcilha de risco como principal vantagem da parceria nio tem suporte

empirico, (ESWARAN e KOTWAL(I985) citam os esrudos PANT (1981), RAO (1971)

e CHAo(1983))

2) Ao argumento do trade-off falta credibilidade, como os estudos que os

autores citam demonstram (HALLACAN (1978), NEWBERRY e STICLITZ (1979),

ALLEN (1982)). Assim 6 porque, no entenderdos autores, nio hiraz6esdpriori para

que os custos de transacgio do contrato de parceria sejam maiores do que os de

contrato salarial, especialmente se neste (ltimo se incluirem os custos de supervisio

(monitoring).

Os autores ESWAMN e KOTWAL (1985) acreditam ainda gue o pressuposto

de ignorincia por parce dos senhorios sobre as aptid6es dos arrendat6rios 6

inadequado, ou seja a hip6tese de informagSo assim6trica nio 6 totalmente

adequada. Este facto 6 justificado porque existe pouca mobilidade dos agricukores,

logo a informagio sobre a sua capacidade e bens est6 disponivel.

Os modelos de auto-selecglo (screening) nio explicam:

1) Porque 6 que diferentes tipos de contrato de exploraglo da rerra

Permanecem em diferentes zonas (ex. Japio: contrato de arrendamento; indias

Orientais: contrato de parceria)

2) A mudanga de estrutura contratual resultante do progresso tecnol6gico (Ex.

Na lndia na ddcada de 60 passou-se de contratos de arrendamenro para contratos de

assalariados - citado por RAo (1977, p.12).Por ourro lado, com a queda do Sul dos

EUA ap6s a Cuerra da Secessio passou-se de contratos de parceria para contratos de

assalariados com a mecanizagio da agricultura - segundo DAY (1 967)).

O contrato de arrendamento pode substituir a aus€ncia ou a imperFeiglo de

informagio no mercado. Os mercados incompletos, ou ausentes podem surgir -

devido ao elevado custo de imposigio do contrato (enforcemenf). Os seguintes aurores

salientaram as seguintes causas como imperFeig6es de mercado dos factores:

-REID (1976) destaca a falta de apridio t6cnica (know-how);

-BELL e ZUSMAN (1979) enumeram a falta de capacidade de gesrao;

-JAYNES (1982) enuncia a escassez de cr6dito;

-PANT (1983) adiciona i lista de mercados de factores imperFeitos o do

trabalho familiar.
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Existe, no entanto, um modo de ter acesso ao mercado de factor apesar dos

problemas supra-citados, que 6 o de oferecer ao dono do factor um contrato de

auto-monitorizaE5'o (self-monitorirg), envolvendo-o deste modo no processo produtivo.

O estudo citado de ESWAMN e KOTWAL (1985) salienta que o contrato de auto-

monitorizagio nlo necessita de ser obrigatoriamente um contrato de parceria. Pode

ser um contrato de arrendamento e o senhorio ter acesso i supervisio do

arrendat6rio ou i supervisio dos seus animais (por exemplo, bovinos).

Porque existe entao o contrato de parceria (sharecropping)?

Segundo REID (1977), num contrato de parceria, QUer o senhorio quer o

explorador da terra contribuem com recursos escassos nio mercantis, em que ambos

t6m incentivo em se auto-monitorizar. Segundo este mesmo autor, a monitorizagio

por um s6 agente faz com que diferentes contratos reflictam diferentes combinag6es

de inputs n6o comercializ6veis:

- REID (1976,1977) torna implfcita esta ideia;

- REID (1979) torna explicita essa mesma ideia.

ESWARAN e KOTWAL (1985) seguindo os estudos supra-citados de REID,

abstraem-se das considerag5es da exist6ncia de risco para mostrarem a imporcincia

do contrato de parceria, mesmo na aus6ncia de risco.

2.1. Modelo de ESWAMN e KOTWAL (1985) de contratos agrfcolas

Estes autores explicitam as condig5es que lhe permitam tornar end6geno o

tipo de contrato agricola que vigorar6, tendo este de ser um dos j6 referidos tr€s tipos:

contrato de parceria, contrato de arrendamento e contrato de assalariado.

O modelo baseia-se na ideia do uso de recursos escassos que nio passam

pelo mercado como factores determinantes do tipo contratual. Podemos desde logo

destacar, de entre outros:

1)A capacidade de superuisio da mlo-de-obra;

2) A capacidade de tomar decis6es de produgio baseadas no know-how e na

inform agio veiculada pelo mercado.

Note-se que a capacidade de tomada de decis5es 6 muito importante, porque

a produgio agrkola 6 muito sensivel i qualidade do esforgo. Por exemplo, um ligeiro
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erro na data de transplante ou na aplicagio da mistura de fertilizantes pode ameagar

toda a colheita.

Muitas das actividades agricolas s6 podem certificar-se da qualidade do

esforgo feito, ex-post, i.e. depois da colheita. Existe assim inerente a toda a actividade

agricola um problema de risco moral (moral hazard) de fingir que se trabalha (to shirk),

i.e. que a qualidade do esforgo 6 elevada. Dai se retira como conclusio, que o factor

trabalho em si nio 6 um input efectivo, mas sim a quantidade de trabalho agregado

em conjungio com o esforgo de supervisS.o efectuado para evitar o risco moral.

2.2. Modelo de ESWAMN e KOTWAL (1986) de reform a agreria

Um dos modelos te6ricos de base microecon6mica de reforma agri.,ria 6 o de

ESWARAN e KOTWAL (1986). Os autores SADOULET e DE JANVRY (1995)

apresentam uma versio simplificada deste modelo, baseando-se tamb6m em FEDER

(198s) e CARTER e KALFAYAN (1987).

Nos paises em vias de desenvolvimento (PVD) existem duas caracteristicas

comuns i actividade agricola:

1) acesso ao cr6dito limitado pelo "colateral";

2) risco moral na contratagio de trabalho, o que leva a que seja necessiria a

supervisio desse mesmo trabalho.

O modelo tem entao as seguintes hip6teses:

A) O agregado familiar det6m um montante fixo de terra V qu" pode, ser

arrendado em parte e/ou obtermais de outros que lhe arrendem terras. Daqui resulta

a dimensio da exploragio agricola A, a qual pode ser maior, menor ou igual 
^ 

V . At

transacg6es de terra sio financiadas i ta)<a r.

B) Existe um custo fixo, no montante de K , para iniciar a operagio da

unidade agricola. Estes custos fixos sio todos os outros para al6m daterra e trabalho,

nomeadamente de capital.

C) O agregado familiar detdm uma dotagio total de tempo de E: 7, ou seja,

o nf mero de horas estA normalizado em 1, que ser6 repartido entre:

/i - trabalho na pr6pria exploragio (i de input);

/o - trabalho nas outras explorag6es (o de output);
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s(h) - tempo gasto em supervislo de trabalho contratado (fi);

/, - tempo gasto em lazer.

D) As transacA6es de trabalho sio feitas ) taxa salarial raz. O nivel total de

trabalho usado na exploragSo agricola 6 de:

L: l,+ 11 .

E) O agregado familiar tem acesso ao cr6dito, B(Z ), qr. 6 proporcional ao

nivel de terras detido A , que serryem de garante ou colateral ao emprdstimo.

F) O prego de venda do produto agricola (p), o sal6rio (w) e a renda (r) slo

ex6genos e nio h6 custos de transacgio associadas ) compra ou venda dos produtos

e/ou factores.

G) A fungio de produg5.o 6 a seguinte:

q : €.f (1, A),

em que e 6 um choque estocSstico com E(e) : 1, que representa a incerteza ou

imprevisibilidade dos factores ambientais, i.e. variag6es do estado do tempo, na

actividade agrkola. A fungio f 6 homog6nea de grau 1.

H) Dado o facto da produgio ser estoc6stica nio se consegue obter o valor

agregado de L a parEir de q. Assim, a mio-de-obra assalariada (h de hired) tem

incentivo a trabalhar menos ("to shirk"). No trabalho de natureza familiar nio existe

este problema de incentivos, porque a familia 6 o recebedor liquido dos lucros.

Assim, a supervisio de trabalho assalariado tem de ser feita por trabalho

familiar, para que nio haja problemas de incentivos, de modo a que o trabalho

superuisionado seja t6o eficiente como o trabalho familiar auto-motivado.

A fungio de supervisio:

s: s(h),

1sf 0h> 0;

;2OS

-)0.on
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especificada deste modo fazcom que os custos de supervisio aumentem mais

do que proporcionalmente com h, ou seja, he rendimentos decrescentes na

su pervisio.s

l) A fungio de utilidade do agregado familiar 6 separ{vel no rendimento (y) e

lazer (1,) e 6 neutra ao risco. Ou seja, temos a seguinte expressio Para a funqio de

utilidade:

U(y,1,)= y+u(1")

com u'ro e O'ulOl"' <0.

Assim podemos especificar o problema do agregado familiar:

o.fil,,*tp t(L, A) + w(l" - h) - r.(A -Z) - K + u(l)l

l,+lo+s(h)+lr-1

r.A+w.(h-1")+k < r.7+ B(2): B*

A primeira restriglo € a de afectaglo temporal entre as diferentes actividades,

e a segunda restrigio representa uma restrigio de activos.6

Note-se que o modelo tem como uma das variSveis end6genas a 6rea da

exploragio agrkola utilizada (A).

A solugao do problema (que se apresenta em anexo) revela que a estrat6gia

6ptima de rendimento do agregado familiar depende da afectagio inicial de activos.

O problema rem uma solugio f nica que d obtida pelas condig5es de Kuhn-Tucker.

Note-se no c6lculo da solugio que L : li+ h.

Com base em ROEMER (1982) este resultado torna as classes sociais

determinadas endogenamente, como consequOncia da escolha racional, partindo de

uma distribuigio desigual de rendimento. As estrat6gias do agregado familiarsio:

s Uma alternativa ao esforgo de supervisio seria escrever um contrato do saliirio contigente no n(vel de

produgio (w como fungio de g).
6 A segunda restrigio (a de activos) 6 est6tica, num modelo dinimico o cr6dito teria de ser re-

embolsado.
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QUADRO 1 - classes sociais de acordo com dotagio inicial de activos

Os agregados familiares que nio podem incorrer no cusro fixo de iniciar a

actividade agricola (Br <k 1po, conta pr6pria, iniciam a actividade agricola como

assalariados - sio assim os trabalhadores sem terra.

Quando os activos iniciais jd s5o maiores do que o cusro fixo inicial ( Br >k )
entio os agentes escolhem enrre rrabalhar para fora (1,) e para si (l). Sio entio
trabalhadores agricolas ou semi-proletd.rios (segundo os autores), i.e. camponeses.

Assim que os acrivos se rornam suficientes (B; <8. aB;) todo o trabalho

familiar 6 absorvido pela exploragi.o agricola.

os trabalhadores agricolas "ricos" (segundo os autores) surgem quando a

sua posigio de activos iniciais lhe permite contratar trabalhadores para fazerem

supervislo.

Com maior nivel ainda de activos surgem os agricultores ditos "capiralistas"

(segundo os autores) que apenas superuisionam a terra e que t6m um elevado nivel

de K.

Posigio inicial

dos activos

Contratar

Fora

Trabalho

p16pria

exploragSo

Supervisio Classe Social

BT lo li s(h) End6gena

B- <K + 0 0 Trabalhador

sem te,Ta

k <Br <Bi + + 0 Campon6s

B; <B- <B; 0 + 0 Exploragio

Familiar

B;<B- <B; 0 + + Agricultor Rico

BT>B; 0 0 + Agricultor

Capitalista

Fonte: SADOULET e DEJANVRY (1995, p. 260)
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Vamos entao analisar alguns resultados do modelo:

I +h
1) O rilcio trabalho/cerra -T 6 constante para a classe trabalhador

agrkola/campones e 6 estritamente decrescente com o aumento dos activos. Esta

situagio decorre do facto de o prego da terra ser constante, enquanto que o Prego

efectivo do trabalho aumenta para al6m deBi. No caso das explorag6es familiares,

aumentos dos activos iniciais B*, levam a uma reduglo do consumo de lazer, dai

resultando num aumento do prego do trabalho por conta pr6pria. Para os

"agricultores ricos e capitalistasrr o facto anterior 6. reforgado pelo facto de que o

cusro de trabalho efectivo aumenta i medida que os trabalhadores contratados

precisam de ser supervisionados. Este custo efectivo de trabalho sobe a uma t;xa

crescente com o aumento do n(mero de trabalhadores contratados.

2) O retorno esperado 1 @" produtividade m6dia da terra) 6 constante ao
A

longo da variagio dos activos para a classe de trabalhadores agrkolas/camponeses e

6 estritamente decrescente quando os activos aumentam para al6m de B1*. lsto

explica a relagio inversa entre produtividade da terra e o tamanho das exploragSes

agricolas, o que resulta directamente de 1) acima e da hip6tese de homogeneidade

de grau i da fungio de produgio.

Note-se que sio necess6rias duas distorg6es para obter este resultado: um

cusro de transacgio do trabalho (do qual resulta um prego efectivo do trabalho

crescente) e uma restrigio ao cr6dito resultante das exig6ncias de "colateral".

Se os agentes n6o tivessem restrigao de cr6dito, entio os agricultores das

grandes explorag5es agricolas que usavam a terra menos eficientemente deveriam

arrendar as terras menos produtivas e em excesso aos agricultores do tipo familiar e

mais eficientes. Sem custos de supervisio todas as explorag6es usariam o mesmo

ricio de factores. Se para al6m disso nio ocorressem diferengas substanciais na

restrigio de cr6dito, entao todas as explorag5es seriam de dimensio igual em

equilibrio.

Os autores do modelo notaram ainda que a relagio inversa entre a

produtividade da terra e a dimensio da exploragio poderia ser invertida atrav6s do

gasro de capital em t6cnicas que poupem o uso do factor trabalho. Nio s6 o uso

destas t6cnicas de poupanga do uso do factor trabalho reduziriam as deseconomias

57



fr'
Andlise Eontmiu de Refurma Agrdria em contexto dindnia por Migrel Rocha de Sousa q'ffi'-
de escala geradas pela necessidade de supervisio, mas poderiam tambdm surgir

economias de escala associadas i indivisibilidade. No enranro, ral ni.o 6 incluido no

modelo original de ESWAMN e KOTWAL (1986). Uma especificagio correcra do

modelo com reversio da produtividade m6dia da terra face i 6.rea explorada

implicaria a introdugio de custos de transacaio favor6veis is grandes explorag6es,

tais como acesso privilegiado ao cr6dito, custos fixos na transacgao de terras, ou

melhorias tecnol6gicas enviesadas para as grandes explorag5es.

Anexo: Formalizagio do modelo de ESWAMN e KOTWAL (1986)

Escreve-se o Lagrangeano do problema e utilizam-se as condig6es de Kuhn-

Tucker para obter as condig6es de primeira ordem para um mdximo:

t = p.f l(1, + h), Af + w (t,, h) - r (A - Zl - R + uQ ) + 4.[r - l, - t, - s (h) - t 
"f

A>0;

+ ),,.LBr - r.A - w(h - t) - Kl

AL

-.A 
- O.

AA

AL_./. =Q1
at,

aL.
-./ 

- 0.al,o '

aL_

-.h-0ah

aL__.1 _0
al" e

1,20;

Assim as condig6es de primeira ordem si.o:

*= o.t,u-r-L.r<o;

ff = tf ',,- h <o;

AL

T='',.-4-)r.w30;

#= o.f 'r+w'o-.lr.s'r-4.w < 0; h> 0;

of 
=u', -L .-o:

al" t' 1

#=r-r,-ro-s(h)-r"=o;

#= Br -r.A-r(h-t.)- x >o;

l,2o

l"

,\ tivre

4>0; 4.1u. - r.A - * (h - t,) -E)= o

)0;

O facto de incluirmos as condig6es de mdximo, as de nio negatividade e as de

complementaridade, rem a ver com o facto de o quadro da p6gina 56, a tipologia do

trabalhador ser gerada exactamente por algumas das solug6es de canto de Khun-

Tucker.
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Vejamos apenas um dos casos ilustrativos, do quadro 1, da p6gina 56, o do

trabalhadorsemterra.Asupervisio6nula(s(ft)=0),n6otrabalhaparasi (1 =0),.

apenas trabalha parafora (/, >0)etamb6m procura terlazer (/, >0).

Para al6m disso, nio possui terra (A=0), daitemos:

A=0;

l, =0

l,>o;

h=0;

l">0;

A=0;

l,=0

l,>o;

h=0;

L=o;

L=o;
Assim ficaremos com a nossa solugio implicita:

P,f ' t 1r,

P'f'r 1u'r"i

a',. = 4 =u',";

P--f'n<w'ni

l=1,+1"

Br .k;

De notar que )4 representa a utilidade marginal dolazer e o custo marginal do
trabalho fora.

Para obter uma soluglo analitica (explicita) para a expressio das vari6veis

seria necessirio especificar a fungio de produgio e fungio de utilidade a usar.

Note-se que seria poss(vel escrever uma equagio que representasse o 6ptimo

do consumidor/trabalhador que pondera o r6,cio dos ganhos marginais salariais face

aolazer contra o esforgo marginal de supervisio e o ricio de produtividade marginais
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do trabalho pr6prio ([) e contratado (h) na exploragio. Para os ourros casos o

procedimento 6 o mesmo.

2.3. A perspectiva de BANERJEE (1999)

Segundo BANERJEE (1999), no seu "Prospects and Strategies for Land

Reform"' u*^ reforma agriria redistributiva pode promover simultaneamente

equidade e eficidncia, o que vem responder directamente ) motivagio levantada por

n6s no inicio desta tese - compreender o trade-offefici€ncia e equidade nos mercados

rurais dos paises em vias de desenvolvimento. BANERJEE (1999) define uma reforma

agrdria redistributiva, em sentido estrito, como uma redistribuigio exclusiva de terras

dos agentes mais ricos para os agentes rurais mais pobres.

A implementagdo desta reforma agrilria seria feita atrav6s de um tecto limite i
dimensio da terra, que poderia ser excedido se os propriet6rios das terras estivessem

dispostos a pagar um prego suficientemente elevado. Aos novos donos da terra

redistribuida deveria ser permitido o arrendamento da terra. A venda da terra

redistribuida, embora devesse ser restringida, nio deveria ser banida: as vendas

deveriam ser permitidas, desde que nio se excedesse o tecto limite da dimensio da

terra, e dever-se-ia emPossar um organismo governamental respons6vel por comprar

aterra de volta iqueles que tinham necessidade urgente de a vender.

BANERJEE (1999) defende ainda que os programas de reforma agriria

deveriam ser acompanhados por programas de extensio rural (isto 6 assistencia

t6cnica prestada aos agricultores) e pacotes de apoio directo e de emergOncia ao

rendimento dos agricultores. Quando a reforma agrilria tradicional (no sentido de

BANERJEE, a reforma agrirria, tal como n6s a definimos, na Caixa 1) nio 6 possfvel,

Porque os mecanismos coercivos nlo funcionam, entio pode optar-se por reformas

agr5,rias apoiadas pelo mercado (market assisted land reform) ou por reformas do

sistema de exploragio da terra (tenancy). No entanro, estas duas rjltimas vertenres

embora mais facilmente implementeveis na opiniio do autor, t6m desvantagens

maiores. BANERJEE (1999, p.16) conclui que as reformas agririas, ral como n6s as

definimos, ou seja, as reformas agr6rias coercivas e redistributivas t6m uma s6r.ie de

vantagens: Por um lado, sio mais extensivas, por outro, ter5.o menores custos de

7 Agradego a Abhijir BANNERJEE a ced6ncia deste arrigo.
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implementaga'o e, adicionalmente, terio um efeito maior na produtividade. No

entanto) a implementaglo acaba por ser, na maior parte das vezes, a restrigio mais

acriva, o que implica em certos casos que as reformas agrSrias apoiadas pelo

mercado (market assisted land reform) e a reformas do sistema de exploragio da terra

(tenancy) sejam as que produzem melhores resultados econ6micos, entenda-se melhor

produtividade.

Segundo BANER-lEE (1999), i estrat6gia de acompanhar a reforma agrdria

com programas de assistdncia t6cnica e de apoio directo de eme196ncia ao

rendimento do agricultor, aLrmentando a participagio directa do agricultor no

processo de decis6o, chama-se o empowerment do agricultor. Estas estrat6gias de

empowerment, limitam a necessidade de venda das terras, aumentam a capacidade do

agricultor tomar riscos, e melhoram o poder negocial desse mesmo agricultor, de

modo a permanecer como propriet6rio da terra.

Ainda segundo BANERJEE (1999), o limite ou tecto miximo ) dimensio das

terras a vender, nio deve restringir a escolha do tipo de culturas ou decis6es sobre o

cultivo ou nio da terra. Deve-se optar por evitar manter, ou re-introduzir impostos,

especialmente associados aos inputs agrkolas, durante os Processos de reforma

agr6ria. ldealmente quanto mais c6lere for o processo melhor, mesmo que se venha a

re-introduzir as distorg6es referidas - os impostos sobre os factores produtivos.

2.4. Modelo de BANERJEE, CERTLER e CHATAK(2002) de empowerment

Este modelo de BANERJEE et al. (2002) analisa as leis de arrendamento

agricolas (tenancy) que garantem maiores incentivos aos arrendatirios agricolas,

regulando o montante ou fracAio de output que tem de pagar de renda ao senhorio.

Teoricamente, o efeito liquido da reforma do contrato de arrendamento (tenancy) 6

resultante de dois efeitos: um efeito de poder de negociaE5.o (bargainingpower effect)

que tende a melhorar a frac7io da colheita do arrendat6rio, e logo, melhora os

incentivos em geral, e um outro efeito: o de seguranga ou de manutengio da

exploragio (security of tenure), que tende a encorajar os investimentos do arrendat5rio

no terreno, mas que, por outro lado, tende tamb6m a eliminar as possibilidades de
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ameaqa de expulslo da terra feitas pelo senhorio. Os autores fazem tamb6m uma

an6lise empirica da operagio Barga, que aumentou a seguranga dos contratos de

arrendamento nos anos 70 no estado de Bengala (Oeste) na [ndia, e concluem que

esta reforma de arrendamento, tal como previsto pelo seu modelo, levou a melhorias

da produtividade agrkola. o efeito de empowerment do arrendat6rio 6 o resultanre

ganho de poder negocial, dada a natureza do conrrato agricola.

BANDIERA (2002) baseou-se nesre modelo de BANERJEE et al. (2002), como

Ponto de partida Para a sua extensao ao caso da reforma agriria. Vejamos entao o

modelo de BANDIERA (2002). Abstraimo-nos, aqui de apresentar a formalizagio de

BANERJEE et al. (2002), uma vez que esta tambdm esta conrida na an;ilise

subsequente de BANDIERA (2002). Nomeadamente, na relagio de ag€ncia definida

entre agricultor (A) e senhorio (S), defrontando este agricultor as restrig6es de

incentivos (incentive constraint - lC) e de responsabilidade limicada (timited tiabitity

constraint - LLC).

2.5. Modelo de BANDIERA (2002) de reform a agreria

2.5.1. lntrodu96;o ao modelo

A afectagio dos direitos de propriedade rem um forre impacto na

produtividade e crescimento quando, por causa da informagio privada, da

complexidade ou problemas de implementagio (enforcemenf), os contraros conduzem

a resultados inefi cientes.

O padrio da propriedade da terra leva a que os terrenos sejam cultivados ou

arrendados, uma vez que a maior parte das tarefas agricolas 6 nlo contratual e

determinam a produtividade agricola.

A evid6ncia dos contratos de arrendamento ("tenancy") segundo os autores

citados pela autora ISHABAN (1987); BANNERJEE, CERTLER e CHATAK (2002)]

sugere que a informagio assim6trica pode reduzir consideravelmente a produtividade.

Sendo a agricultura a principal fonte de rendimento para os paises em vias de

desenvolvimento, a definigio do modo como o sistema econ6mico opera a

distribuigS.o das terras e desta maneira afecta a produtividade 6 crucial para se

esbogarem politicas de combate i pobreza.
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Ainda segundo BANDIERA (2002) o objectivo do seu modelo 6 o

como 6 que a distribuigio da terra afecta a sua produtividade, nomeadamente

atravds da escolha de t6cnicas de produgio.

O seu principal objectivo foi o de estudar como 6 que a escolha de t6cnicas

contraruais, tais como airrigag5.o e a combinagio de colheitas, depende de facto do

proprietirio (dono) da terra cultivar a sua pr6pria parcela. Em principio, como as

t6cnicas sao contratuais, segundo a autora, o proprietiirio deveria estar aPto a

escolher a t6cnica 6ptima independentemente de quem cultiva a terra.

No enranro, na pr6tica, a rentabilidade de uma dada t6cnica pode depender

de outros inputs n5.o contratuais e, logo, da distribuigio da terra.

BANDIEM (2002) procedeu ainda a uma an6lise emp(rica da escolha de

culturas por parte dos agricultores nicaraguenses. Concluiu que os agricultores tdm

maior probabilidade de plantar uma ilruore em parcelas pr6prias do que em parcelas

que arrendern.t A amostra segundo a autora foi obtida para agricultores que cultivam

ambos a terra em terrenos seus e alugados e tamb6m para uma cross-section de puros

rendeiros e puros propriet6rios.

BANDIERA (2002) no seu estudo pergunta: "Pode a informagio assim6trica

dar uma explicagio consistente para a evid6ncia empirica?"

lntuitivamente a autora argumenta que por causa do risco moral os

agricultores escolhem um nivel de esforgo menor, ou seja, t6cnicas menos "esforgo-

intensivas" nas parcelas alugadas.

Qual ifi cando este argumento:

Primeiro, como as tdcnicas sio contratuais podem ser escolhidas pelo dono

da terra, independentemente de a cultivar directamente ou nlo. Ou seja, o facto de

os rendeiros defrontarem diferentes incentivos nio tem consequEncias porque em

(ltima instincia quem decide as tdcnicas de produgio 6 o dono da terra.

Em segundo lugar, como os agricultores que cultivam a sua pr6pria terra

necessitam de pedir emprestado para financiar o cultivo, surge o problema do risco

moral independentemente da estrutura de propriedade. Ou seja, o agricultor quando

6 contratado para cultivar a terra defronta um problema de risco moral face ao

senhorio; quando o agricultor det6m a terra, ainda segundo a autora, e pede

'A."u ver esta relagio deve-se ao facto de um investimento numa 6rvore ser um investimento de

longo prazo e os contratos de arrendamento serem de curto prazo.
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emprestado para financiar o cultivo, defronta tamb6m um problema

face ao agente que lhe empresta os fundos.

De facto um agricultor proprietSrio que se endivida para cultivar aterraface i
produgio futura pode querer exercer um nivel 6ptimo de esforgo na produgio menor,

se ao fazer isto reduz o valor esperado do reembolso.

BANDIERA (2002) desenvolve dois modelos nos quais a distribuigio de rerras

determina a escolha de esforgo nio contratual e t6cnicas de produgio conrratuais.

De acordo com BANDIEM (2002), a evid6ncia empirica de ambos os

modelos prev6 que a posse da terra pelos agricultores leve a uma escolh a de inputs

contratuais mais eficientes, se estes forem complementares na produglo.

No entanto a fonte de inefici6ncia difere.

No primeiro modelo da autora, o agricultor est6 sujeito a responsabilidade

limitada. A ineficiCncia surge porque a responsabilidade limitada assume-se como um

limite superior ao "castigo" qr" o senhorio ou o financiador pode impor ao

agricultor. Daqui decorre que a provisio de esforgo seja custosa.

A distribuigio de direitos de propriedade determina o pay-offde disputa ex-dnte

do agricultor, logo tamb6m determina a estrutura do contrato 6ptimo e o nivel

implicito de incentivos, o que, por sua vez, segundo a autora, dar6 origem i escolha

do esforgo e das t6cnicas de produgio.

No segundo modelo a ineficiEncia resulta do facto de as parres nio
conseguirem comPrometer-se a escrever contratos que sejam contingentes na

produgio. Assim neste contexto o dono da terra tem, segundo a autora, sempre

incentivos a expropriar o investimento da outra parte contratual. Daqui resultam

fracos incentivos quando o senhorio det6m a terra ou numa restrigio de crddito

quando o agricultor det6m a terra.

Ambas as teorias prev€em quando o agricultor 6 dono da terra que se atinja o

"first best" (6ptimo livre) e que, ainda segundo a aLrrora, a estrutura de propriedade

faga pouca diferenga quando os agricultores sio pobres.

No entanto os dois modelos t6m previs6es diferentes para a relagao entre a

escolha de t6cnicas e a riqueza dos agricultores.

De facto se a ineficiOncia for resultante da responsabilidade limitada, a

riqueza do agricultor determina o custo de provisio de incentivos, e assim afecta,
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segundo a autora, a escolha das t6cnicas quer quando o agricultor possui a terra,

quer quando a arrenda.

Ao inv6s, se a ineficidncia for resultante da incapacidade de se comprometer

num contrato (to commit) a riqueza do agricultor determina as condig6es de

emprdstimo e assim, segundo a autora, determina a escolha da tdcnica quando o

agricultor 6 proprietSrio, mas nio tem consequ6ncias quando o senhorio 6 dono da

terra. lsto porque o senhorio 6 incapaz de se comprometer com rendeiros ricos ou

pobres.

A andlise empirica de BANDIERA (2002) da escolha de colheitas, atrav6s de

uma amostra de agricultores da Nicar5gua, que, ou det6m, ou arrendam a terra,

revela que a riqueza 6 um determinante significativo na combinagio de colheitas,

apenas quando o agricultor 6 detentor da parcela a explorar. A evidEncia cross-section

sugere que a inefici6ncia nio deriva da responsabilidade limitada, enquanto que 6

consistente com as previsSes do modelo de committmentimperfeito.

2.5.2. Contexto do modelo de BANDIERA (2002)

BANDIERA (2002) considera dois agentes econ6micos: um senhorio (S) e um

agricultor (A). Para simplificar, a autora considera que apenas o agricultor pode

cultivar aterra. Adicionalmente, considera as hip6teses de que o senhorio 6 sempre

mais rico do que o agricultor, que ambos os agentes sio neutros face ao risco, e os

direitos de propriedade estio bem definidos e podem ser atribuidos quer ao senhorio

(S) quer ao agricultor (A).

BANDIERA (2002) explica que os direitos de propriedade bem definidos

significa que o dono tem controlo total sobre o activo, ou seja, pode vend€-lo, deixi-

lo como heranga, pode penhor6-lo.

No caso de BANDIERA (2002) nlo sio analisados casos interm6dios, como a

propriedade conjunta do activo como a atribuigio de direitos parciais (por exemplo:

o direito de cultivar mas n6o de vender).

Quando o senhorio (S) detdm aterra, contrata o agricultor (A) para a cultivar.

Quando o agricultor (A) detdm a posse da terra, pede capital emprestado ao

senhorio (S), caso seja necess6rio.

Existem, porsimplificagio de BANDIERA (2002), dois estados da natureza:

- bom - que denotamos por gde good;

- mau - que denotamos por b de bad.
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Existe, para simplificar, um continuo de t6cnicas indexado pelo parAmetro t.

Ambos os outPuts, quer no estado bom ou mau da natureza, e os custos de produgio

si.o crescentes em f.

A probabilidade de um bom estado da natureza (g) depende do esforgo (e)

nio contratual que o agricultor (A) dedica ao cultivo.

Por hip6tes e: e elr.;l

Em particular a produgio depende do esforgo, do estado da natureza e da

escolha da t6cnica de produgio da seguinte maneira:

(i) A produgio 6 g(t) no estado bom e b(t) no estado mau, obedecendo

i seguinte regra: g(t)> b(t),g'> 0,b'> O,Yt.

(ii) O estado bom da natureza ocorre com probabilidade p(e),

obedecendo i seguint e regrai p e (0,1), p', O,t4 .O .

Note-se que segundo BANDIERA (2002) i) e ii) implicam que o esforgo (e) e a tdcnica

(r) sio complementares na produgio.

Os custos sio os seguintes:

(iii)

(i")

A t6cnica f custa f.

O esforgo gera desutilidade d(e) para o agricukor (A), onde

1d(e) ,O " 
0'd\r) >Or.

0e 0e'

A escolha de f d assumida como espec[fica i parcela de rerra.

Assim sendo, esta an6lise aplica-se a problemas de escolha de combinagio de

culturas, que 6 o foco de an6lise empirica da autora, mas tambdm a an6lise da

escolha de esquemas de irrigagio, sistemas de drenagem e do nivel de mecanizag5.o.

A an6lise nio se aplica a tdcnicas suscepti'veis de nio serem controladas,

como por exemplo, manutengio ou investimentos que s6o facilmente transferiveis,

tais como a compra de tractores ou de ferramentas.

e Na verdade em rigor 6 uma derivada total (pois depende apenas de 1 variivel) mas dada a noragio

da desutilida de ser d(e)a primeira derivada ,"rr^ 9) 0 o que seria confuso e por isso se usou
de

a notagio da derivada parcial para essa fungeo d@).
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Sem perda de generalidade a autora assume que o senhorio (5) paga f e que

fica com todo o outPut, e que depois transfere cr, ca para o agricultor (A),

respectivamente no estado bom e mau da natureza.

Consoante a sua riqueza o agricultor (A) pode ter a necessidade, antes de se

dedicar i produgio, de pedir emprestado ao senhorio (S) o montante f para financiar

a aquisigio dessa t6cnica.

As utilidades do agricultor (A) e do senhorio (S) sio respectivamente:

Uu= p@).lcsl+[l - p(e)].lcul-d(e)

u, = p(e).lg(t) - c ) +ft - p(e)l.lb(t) - c uf - t

Note-se que se trata da utilidade esperada do estado bom e mau da natureza

e que ambos os agentes sio neucros face ao risco (como especificimos logo na

hip6tese inicial).

Como o esforgo (e) 6 n5.o contratual, o agricultor (A) escolherie de modo a

maximizar Ua, o Que di origem ir restrigio de compatibilidade de incentivos:

cr-Co=q(e)=
ad@)/

/0e
p'(e)

Demonstragio:

Partindo da expressio da utilidade, derivando em ordem ao esforgo,

considerad a avaridrvel que o agricultor (A) controla:

oY n 
= o e p'(e).c r - p'@).cu -od=(u) = ode 8 '\'D 0e

Pondo em evid6n cia p'(e) : p'(e).lcr-cuf=ry; temos de imediato a

expressio acima:

ad@)/

,/?' = q(e), se definirmos q(e) deste modo. QED. !
p le)

cs-co=

Assuma-se que quando os contratos sio assinados, o senhorio (S) tem todo o

poder de negociagio, independentemente da distribuigio dos direitos de

propriedade. Ou seja, segundo a autora sem perda de generalidade, esta 6 uma
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hip6tese adequada quando aterra e o cr6dito s6o escassos e o trabalho 6 abundante

(tal como se verifica na maioria dos pafses em vias de desenvolvimento (PVD)).

A utilidade de resenza do agricultor 6 u7 se det6m a terra ? u2 se nio det6m a

terra.

Por hip6tese ur2ttz, ou seja, se o agricultor nio produzisse estaria melhor

com a terra do que sem ela.

Se houver disputa entre o agricultor (A) e senhorio (S) quanro i distribuigio

de pay-offs, isto 6 se A e S nio chegarem a acordo, e se o agricultor (A) for dono da

terra, entao A pode cultiv6-la com base nos seus pr6prios recursos financeiros, se o

agricultor nio for dono da terra tem de procurar emprego noutro lado.

A hip6tese reflecte, segundo a autora, o facto de o poder negocial (de disputa)

do propriet6rio-cultivador versus financiador ser maior do que o poder negocial

agricu ltor-rendei ro yersas sen horio.

Subsequentemente a autora compara a escolha das t6cnicas segundo dois

modos alternativos de direitos de propriedade. Apresenta dois argumentos para

justificar porque 6 que a distribuigSo dos direitos de propriedade pode afecrar a

escolha do esforgo e das t6cnicas.

Ambas as teorias da autora prev6em 9ue, para dados intervalos de

parimetros, a escolha da t6cnica (t) e do esforgo (e) sio ineficientes; dependendo

essa ineficidncia da distribuigio dos direitos de propriedade da rerra.

O modelo da secgio seguinte 6 uma extensio, segundo a autora, dos de

MOOKHERJEE (1997) e BANERJEE et al. (2002), no qual procurou analisar a

escolha da t6cnica de cultivo.

A autora avanga a hip6tese que o senhorio (S) e o agricultor (A) conseguem

comPrometer-se num contrato e que o agricultor est6 sujeito i restrigio de

responsabilidade limitada.

A ineficiOncia surge do facto da responsabilidade limitada impor um tecro

m6.ximo ao "castigo" que o senhorio (S) pode impor ao agricultor (A) o que rorna o

fornecimento de incentivos custoso.

A distribuigio dos direitos de propriedade determina o pay-offex-dnte i disputa

do agricultor, daqui resultando o nivel de restrigio de participagEo.

Deste modo obt6m-se a estrutura 6ptima de contrato e o nivel implicito de

incentivos, que por sua vez determina o esforgo (e) e a t6cnica (r).
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O modelo da subsecaio seguinte assume que as partes nao conseguem

escrever um contrato contingente no nfvel de produgao. Neste caso, a distribuigio

dos direitos de propriedade determina o pay-offde disputa do agricultor ex-post.

De facto, como tanto o esforgo (e) n6o contratual como os investimentos

susceptiveis de serem escritos num contrato sio espec[ficos aos activos e a

propriedade garante controle pleno sobre o activo, o dono tem sempre incentivo a

expropriar a outra parte. Entenda-se isto que quando o senhorio (S) 6 dono da terra

este pode expropriar o investimento em esforgo (e) do agricultor (A). Se por outro

lado o agricultor (A) 6 dono da terra e pede emprestado a 5, este rjltimo quererit

expropriar os retornos do investimento contratado.

A subsecgio seguinte (abaixo) mostra o caso padrio (modelo de benchmark)

com responsabilidade ilimitada e compromisso total e credivel. Neste caso o "first-

best" pode ser atingido independentemente da distribuigio dos direitos de

propriedade. O resultado surge do facto de, segundo a autora, na aus6ncia de outras

restrig6es, o risco moral causado pela nio contratualidade do esforgo (e) poder ser

resolvido por um contrato de compatibilidade de incentivos adequado.

2.5.3. Solug6o padrio. Modelo de benchmark: responsabilidade ilimitada, compromisso total e credfvel

O valoresperado total deste caso 6: W = p(e).g(r)+[1- p(e)].b(t)-t-d(e)

Como o

maximizar a sua

senhorio (S) tem todo o poder negocial, este escolhe (e,t, c6) para

- restrigio

- restrigio

A solugio

(c. p.o. ):

utilidade sujeito is restrig6es:

de compatibilidade de incentivos;

de racionalidade individual.

do modelo seri ex, t* obedecendo )s condig6es de primeira ordem

p'(e).[s(t*)-O1r*11-0d!e*) =0. (FB e)
0e

p@\.ls'Q., - +1. ry - | = o. (FB t)

Como o valor esperado total 6:

w = p(e).g(r) +[1 - p(e)].b(t) - t - d(e)

em que se substitui e, t pelos niveis de "first best" ex e tx.
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ResolugS.o par:r obtengio do first best:

A expressio de bem-estartotal 6.: W = p(e).5(t)+ll- p(e)l.b(t)-t-d(e).

O nosso problema ser;i:

max S = p(e).[g (t) - 6(/)] - p(e).q (e) + b (t) - c b - t + )..\n@).q(e) + c u - d (e) - u,f

A primeira parte corresponde i utilidade esperada de acordo com o bom e

mau estado da natureza substituindo na expressio a restrigio de compatibilidade de

incentivos do agricultor (A) (de onde resultou q(e)) " na parte final da expressio (a

multiplicar por ),) considera-se a restrigio de racionalidade do agricultor (A), o

agricultor tem de ter uma utilidade superior i sua utilidade de te.se"tyo. ui.

fNota a expressio acima pode ser obtida substituind o q(e) = cr - cu .]

Resolvendo entao a expressio, obtemos:

#= o'r"r.ls(t)-b(t)l- p'(e).q(e)- p(e).q'(e)+,t.ln'{e).t@)+ p(e).q'<rl-ad!9-f=o

# = ,r,r.1g'@-b'(t)l+b'(t)-1= o

as 
= -l+)"=o

0ru

ad@)/
Sabendo que q(e)=# podemos substituir na primeira expressio o

termo q(e) e simplificando ficamos com:

ff =n'r,t.ls(r)-b(t)l-i(r)a%-p(e).q'(e).^.lorr%o,rrr+p(e).q'(e)-ryf=,

Simplificando ainda mais, ou seja eliminando os termos p'(e),

u{ = p'(e).[s(t)-b(t)]-9f) - r{,).q'(e). rlry. p@).q'(e)-T7=o

Observando que ainda se pode simplificar mais o riltimo termo em pardntesis recto:

ff = n' @).ts Q) - b (t)l - ry -, @).q' (e) + )*1n @).a'(e)l = o

Agrupando os termos em p(e).q'(e) finalmente obtemos:
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ff = n'@ lg(r) -D(r)l - ry Q- .1).lp(e).q'(41= 0

E conjuntamente com as outras equag6es do sistema temos:

as ..r
Z= P@).l{O-b'(t)l+b'(t)-l = o
dt

as 
= oe ).=l

0ru

Ora se ),=1, entio substituindo na primeira equagio simplificada obtemos:

^c t\_)d(r) =O
arz 

= p' (u).lg(t) - b( ., 
oe

Ou seja, rearranjando os termos desta riltima equagio ficamos com a solugio defirst

best:

ad/
g(t*)-b(t*) = /r,0', = q(e)

p (e)

Como a restrigio de racionalidade do agricultorvem saturada ()"=l) entio

podemos dizer que a receita do agricultor recebe quando ocorre o mau estado da

natureza 6.:

cb =ui + d(e*)- p(e*).q(e*). QED. !

lntuitivamente o senhorio (S) pode induzir niveis de first best de esforgo

criando uma diferenga suficientemente grande entre o que o agricultor recebe no

bom e no mau estado da natureza, e extrair excedente com uma transfer6ncia lump-

sum.

Como o nivel de esforgo de first best 6 escolhido (e=e*) ent6o tamb6m a

t6cnica de (f = /* ) de first besttamb6m seri a escolhida.

Note-se que a 0nica diferenga entre modos de produgio 6 que o agricultor (A)

recebe uma fracgio do excedente se o seu pay-off de disputa for maior quando este 6

propriet6rio da terra.

Como se argumentou acima, o senhorio (S) tem todo o poder negocial sob o

qual ambas as estruturas de propriedade sio irrelevantes para a escolha de (e,t). Se o

agricultor (A) tivesse maior poder negocial, a escolha de (e,t) seria a mesma, embora

a distribuigSo de excedente fosse diferente.
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2.5.4. Modelo de responsabilidade limitada e de compromisso total e credfvel.

O agricultor esta sujeito a uma restrigao de responsabilidade limitada:

cu*w) s

onde u/ 6, a riqueza do agricultor (A) e s 6 o seu consumo de subsist6ncia.

De modo a existirem incentivos ao esforgo nio contratual, a parcela de

rendimento a que o agricultor tem direito no estado bom da natureza tem de ser

superior )r do estado mau ( cr) c u).

O problema da secgio anterior do modelo de benchmark, com a restrigao

adicional de responsabilidade limitada ao qual estS associado o multiplicador 0 , e o

multiplicador ), esti associado i restrigio de racionalidade individual.

As condiE6es de primeira ordem s5o (c.p.o.):

p' @)|s o - b(t)l- # -t, - 11.[p(,).q'(,)] = 0

p(e).ls' @ - b' (t)l+ b' (t)- 1 = 0

).+0 =l

Demonstragio das condig5es de primeira ordem:

Assume-se que o senhorio (S) tem todo o poder negocial e que paga porf.

O problema formal deste senhorio 6 entio:

*f,r,,, = p(e).ls(t) -r"] +[t- p1e!].loft>- ruf-t

p'@)'l'r -"7- u4= 
0 (restrigio de incentivos)

p(e).c, +ft- p1e1l.cu - d(e)> u (restrigio de racionalidade individual)

cu +w- s ) 0 (restrigio de responsabilidade limitada)

Substituindo a restrigio de incentivos na fungio objectivo e escrevendo a

fungio Lagrangeana das duas outras restrig6es ficamos com:

Mqrs = p(e).lg(t)-b(t))+ p(e).q(e)+b(t)- cu -t + )..\r@).q(e) + cu - d(e)-u,f+ O.fcu +, - r]
e.l.cb

As condig6es de primeira ordem (c.p.o.) sio:

ff = r' ro.lg(t) - b(t)l * ff -t, - r.1. p(e).q(e) = o
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Tal como tinhamos visto para o modelo de benchmark (apos algumas simplificag5es).

Temos ainda de igual modo como no modelo de benchmark:

as ..r
fi = n@'lg' @ - b' (t)l+ b' (t)- 1 = o

Por fim, a (ltima condigio que difere do modelo de benchmark exactamente porque

temos duas restrig5es (a nova de responsabilidade limitada associada a d):

g= ),+0-l=0. E assim se obt6m as condig6es de primeira ordem supra-
0ru

citadas. QED. !
A autora demonstra que devido i restrigio de responsabilidade limitada, o

first best apenas pode ser alcangado somente se a riqueza do agricultor (A) for

sufi ci entem ente elevad a.

Ou seja, entio temos a seguinte restrigio:

w + ut > p@*).q(e*) - d (e*) + s

SenSo a restriglo de responsabilidade limitada fica saturada e quer o esforgo

(e) quer a t6cnica (r) sao mais baixos que o "first best" .

Resultado 1 de BANDIEM (2002):

lndependentemente da distribuigio dos direitos de propriedade, a escolha do

esforgo (e) e da tdcnica (r) de produgio depende da riqueza do agricultor. Se o

agricultorfosse pobre ambas as culturas seriam ineficientes.

2.6. Modelo de FAFCHAMPS (2001) de mercado das terras

2.6.1. Modelo neoclSssico de afectagio intra-agregado familiar.

O agregado familiar tem N agentes, cada um dos quais com dotagio total de

tempo T;, terrd Ai e eficiancia de trabalho ei, que representa a escolaridade, as

capacidades e a experi6ncia.

Sem perda de generalidade, o autor argumenta que A; pode servisto como um

vector de qualidades da terra e de activos produtivos, incluindo equipamento de

expIoraglo agrkola, gado e "workingcapital".

lnicialmente a dotagio de terras e a afectagSo dos individuos nos agregados

familiares 6 ex6gena.
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lgnoram-se os elementos nio produtivos do agregado familiar.

A escolha dos individuos de um agregado familiar6 a de afectar o rempo por

conta pr6pria, Para outros membros do agregado familiar e de lazer. Os agentes

escolhem como gastar o seu rendimento (excluindo-se o paternalismo - i.e. algu6m

ditar o padrio de escolha de um agente). As despesas de consumo individual sio

financiadas atrav6s do rendimento obtido a partir da produglo pr6pria, salSrio e

transfer6ncias de e para os outros membros do agregado familiar.

Para simplificar, o autor inicia o estudo com aus€ncia de mercado de factores.

Esta hip6tese 6 abandonada mais tarde.

Formalmente o problema do agente que pertence ao agregado familiar 6 do

tipo:

/\

'Yf: ,u 
(c') + v' lr -2 

" 
I\.,.)

s.a. uma restrigio orgamental:

r\
p.c, = rl ,1,.\e,.L,, l*2g,, *2g,,

\ , )i i
bem como as restrig6es de nio negatividade Lr20 e ainda gr20. A variivel c;

representa o consumo (tamb6m possivelmente um vector), Li16. o tempo de trabalho

do individuo I no rendimento do individuoi. A utilidade assumida 6 nio altruistica e 6

separSvel nos bens e no lazer.

As preferdncias podem variar entre os individuos, mas todos t6m acesso i.

mesma tecnologia, logo i mesma fungio de produgio F(.), que depende do tempo

total efectivo \e,.L,, e da rerra Ai. O lazer li 6 igual ao rempo total 7l menos o
J

trabalho total \L,,. Na decisSo do nfvel de consumo e de trabalho individuais
l

6ptimos os individuos tomam as transfer6ncias dos outros para si como ex6genas (Li1

e 8).
As condig6es de primeira ordem resultam em:

AU,

- 
= /e,'P

OC,

av' 
-,1...r.LaL " aL,
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onde L, =ZL, , e 4 6 o multiplicador de Lagrange associado ir restrigio
J

e mede a utilidade marginal do rendimento.

As transfer€ncias voluntSrias de trabalho e de dinheiro (numerSrio) sio contra

o interesse individual do agente, pois fazem baixar o n[vel de consumo. Logo, em

equilibrio, L, =0 e g,j = 0, para todos os i + j .

Num mundo de indiv(duos isolados a efici6ncia na produglo n6o 6 atingida.

lndividuos com poucas terras (baixo {) e logo, baixos retornos do trabalho, estariam

melhores se trocassem trabalho por consumo com individuos mais bem dotados, e

que beneficiariam de contratar algudm para trabalhar nas suas terras. A aus€ncia de

mercados leva a que decis6es de produgio sejam nio s6 uma decisio dos activos

individuais, mas tambdm dos gostos U'(.) " V'(.) " da efici6ncia individual de

trabalho ei. Este resultado vem dos autores SINCH, SQUIRE e STMUSS (1986) e

tamb6m de DE JANVRY, FAFCHAMPS e SADOULET (1991) com a anilise dos

modelos de agregados familiares unitirios com mercados incompletos.

Suponha-se agora, segundo o autor, que passa a existir um mercado

completo para o factor trabalho, onde os individuos podem negociar livremente i
taxaw por unidade efectiva de trabalho.

A produgio e as escolhas de consumo dos individuos, que trabalham

independentemente sio:

"Yf.!,

sujeito i restrigio orgamental:

r\
p.c, = Fl A,,1e,.L,, l+}w.e,.L,, -I w.€i.L1i

\,,)t l

assim como as restrig6es usuais de nlo negatividadeLr20.

Assim obtdm-se as condig6es usuais de primeira ordem:

aF(A,L)
OL,

O uso de trabalho e de output ji n5.o dependem das prefer6ncias individuais e

da eficiCncia de trabalho, mas sio uma fungio das dotag6es individuais da terra Ai.

A taxa de sal6rio leva ao equilibrio do mercado de trabalho. O fluxo factor

trabalho 6 origin6rio de individuos pobres em recursos para individuos ricos em

orgamental

(t,(r,)+v'(r, -4tr)
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recursos. Todos os agentes estio pelo menos tio bem como antes e alguns estio

estritamente melhor do que antes da introdugS.o do mercado de trabalho. Os

individuos com maior nivel de dotagdo t6m um nivel de bem-estar superior. A divisio

dos ganhos, segundo o autor, 6 reparrida entre vendedores e compradores da

actividade laboral, o que depende das respectivas elasticidades da oferta e da procura

de trabalho.

Ainda segundo o autor citado, a exist6ncia de um mercado competitivo do

trabalho leva a que os recursos laborais sejam afectados eficientemente dentro do

agregado familiar. Como todos os membros do agregado familiar defronram o

mesmo custo de oportunidade por unidade efectiva de trabalho (w), os trabalhadores

sio afectados eficientemente is unidades produtivas individuais. N6o hd. necessidade

de negociag5o dentro do agregado familiar (intra-familia). As rransacg6es inrra

agregado familiar n5.o passam necessariamente pela formulagio explicita de um

contrato salarial.

Formalmente, a situagio supra-citada pode ser representada atrav6s do facto

de as doag6es (gr) dos agentesJr para os agentes i serem uma fungio do rrabalho

fornecido pelos agences i a j:

g1i =W'€1'L

Desde que os "pontos prdmio" (gr,)ganhos por ajudar os outros membros

do agregado familiar sejam compatfveis com o sal6rio ganho fora do agregado

familiar, entio temos que a situagio que decorre do trabalho afectado dentro do

agregado familiar 6 eficiente. Em equilibrio, se os agregados familiares forem

suficientemente parecidos, as transacg5es entre agregados familiares podem ser

Pouco frequentes, sem necessariamente implicar que o factor trabalho esteja a ter a

sua melhor aplicagio.

A exist6ncia de um mercado de trabalho, ndo assegura por si s6, segundo o

autor, a eficidncia da produgio, a nio ser que Ai n5.o seja um vector, mas sim um

factor f nico de input a terra e a fungio de produgio F(A,L) exiba rendimenros

constantes ) escala (RCE). Neste caso, a existOncia de um mercado competitivo de

trabalho assegura que os rendimentos esperados sio os mesmos para todos os

individuos em todas as parcelas de terra, mantendo-se a hip6tese da tecnologia

comum. A eviddncia empirica de que os retornos esperados diferem entre os agentes
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indica-nos que o mercado de trabalho 6 ineficiente (CAVIAN e FAFCHAMPS (1996);

UDRY (1996)). Se assumirmos que Ai 6 um vector de inputs, entao para se atingir a

eficidncia de mercado, t6m de existir mercados para todos os factores produtivos

menos urn'0. Se isto nio se verificar, a produgio continua a depender das dotag6es

individuais iniciais.

Se a fungio de produgio n6o for de rendimentos constantes i escala (RCE), a

efici6ncia na produgio exige que existam mercados para todos os factores de

produgio. O autor relembra os artigos de FEDER (1985) e de ESWAMN e KOTWAL

(1986) para explicar que os rendimentos i escala podem nio ser constantes. Tudo

tem a ver com a presenga de imperfeig6es no mercado de inputs, tal como crddito,

gestao, experiOncia e seruigos de arrendamento de equipamento e infra-estrutura. A

troca pode tomar uma variedade de formas (arrendamento, vendas e parcerias). E

muitas vezes irrelevante esta distinglo, segundo o autor, desde que a eficiOncia seja

atingida. Como se caracterizar|enttro a produ96o eficiente?

A resposta depende dos rendimentos constantes i escala. Se em vez disso

forem decrescentes a atomizagio da produgio 6 6ptima: i.e. cada individuo deve ser

um produtor independente.

3. Teoria sobre direitos de propriedade, capital humano e start-uP costs

3.1. Teoria sobre direitos de propriedade: COASE (1950) e MICELI

(1ee7)

"ln the world ofRobinson Crusoe property rights play no role. Property rights are an instrument of

society and derive their significance from the fact that they help a man form those expectations

which he can reasonably hold in his dealings with others. These expectations find expressions in the

laws, customs and mores of a society. An owner of property rights possesses the consent of

fellowmen to allow him to act in particular ways. An owner expects the community to Prevent

others from interfering with his actions, provided that these actions are not prohibited in the

specification of his rights." - DEMSETZ (1967 , p. 3a7)

Thomas MICELI (1997, pp. 127-136 e cap.7) apresenta para o caso dos EUA

a forma de regulagio do titulo de propriedade, nomeadamente a transfer6ncia de

'0 E um caso de aplicagio da Lei de Walras ao mercado de factores. Para estarem em equil(brio r
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terras (cap.6, subsecgao 3) e o papel interventor do Estado na afectagao dos direiros

de propriedade. A sua abordagem 6, por ser o mais geral possivel, te6rica.

O autor distingue "property rules" (i.e. direitos de propriedade, do qual podem

resultar transferCncias voluntirias de propriedade, i.e. contratos, de "liability rules" (i.e.

deveres) do qual, por sua vez, podem resultar transferdncias involuntd.rias de

propriedade, i.e. "torts", na designag5o do direito americano.

Na questio dos direitos de propriedade, nomeadamente na quesrao dos

custos de transacgio, uma contribuigio fundamental 6 a de Ronald COASE (1960) -
veja-se a secgio 4.5, ou MICELI (1997 , pp.7-1O).

MICELI (1997) apresenta ainda em termos concretos dois gr6ficos, cada um

ilustrando a perda de utilidade do expropriado (apesar da compensagio) e o ganho

de utilidade do comprador da terra - veja-se MICELI (1997, pp.129-130).

DIXIT (2004) explora tamb6m, de algum modo, a forma como o vazio legal

pode gerar ineficiOncias no funcionamento do sistema econ5mico. Enquanto que o

trabalho de MICELI (1997) descreve as relag5es formais e procedimentos legais de

funcionamento de uma economia, DIXIT (2004) aborda exactamente o modo de

como as instituig6es privadas podem suprir esta aus6ncia. Ou seja, como as ONC's,

as instituig6es para-sociais ou acordos sociais, de algum modo, podem substituir a

aus6ncia do Estado e, deste modo, criar uma boa"governdnce". Entende-se que uma

boa "governdnce" representa um sistema eficiente e equitativo em que he

"accountability" dos participantes. Esta (ltima visio 6 crucial para a nossa tese,

especialmente porque abordamos o caso da reforma agr6.ria em zonas em vias de

desenvolvimento, logo onde a definigio de direitos de propriedade est6 mais numa

"zona cinzenta". Nio se trata de a propriedade ser de A ou B, mas de atribuir um

grau de pertenga - em termos de l6gica fuzzy ("logica vaga") - fazendo, assim, todo o

sentido ter uma fungio de representagio do direito de propriedade. Obviamenre, que

esta observagSo apenas abre mais uma linha de investigagio para a questio dos

direitos de propriedade, e nio s6 da reforma agriria, em contexto de sub-

desenvolvimento, mas jifora do alcance e objectivo primordial da tese. De qualquer

modo, passemos i secAlo seguinte onde se analisa a questao dos direitos de

propriedade e sua relagio com a reforma agriria em contexto de sub-

desenvolvimento.

mercados basta que o equilibrio se verifique para n -'l mercados
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3.2. Modelo de BELL (2003) de reform a agrfiria

BELL (2003) considera o caso em que os direitos de propriedade estio

concentrados nas mios de alguns, uma elite, nomeadamente no caso de plantag6es,

ou no caso de uma classe campesina pobre claramente diferenciada da dos

latifundi6rios. Uma redistribuigio dos direitos de propriedade das terras em favor

destes crabalhadores, ou seja, campesinos, segundo BELL (2003), torn6-los-i

agricu ltores i n dependentes.

Um dos primeiros efeitos econ6micos da reforma agrd,ria, ser6 o da

redistribuigio das rendas de escassez associada d terra, em favor dos campesinos.

Segundo, BELL (2003), os efeitos de equilibrio geral sobre inputs, outputs e o prego de

factores, que sio essenciais na avaliagio de qualquer reforma, sio mais dificilmente

obteniveis. Em particular, BELL (2003) salienta que a distingio entre a intensidade

dos factores entre empresas agrfcolas para um mesmo equilibrio e a diferenga entre

equilibrios para a mesma empresa pode ser diferenciada.

BELL (2003) avanga com a ideia que a primeira questao ji foi abordada pela

literatura, isto 6 o diferencial entre intensidades para o mesmo equilibrio e diferentes

empresas, mas que a segunda questao, a diferenga entre intensidades dos equilibrios

para a mesma empresa nio tem sido abordada. Note-se que a nossa linha de

contribuigio din1mica, do. modelo de ARROW adaptado ao capital humano, e em

especial o modelo tamb6m dinAmico de JOVANOVIC de sobreviv€ncia de empresas,

por n6s tamb6m adaptado i reforma agriria, enquadra-se nesta segunda linha de

investigaglo.

3.2.1 . Modelo Geral de BELL (2003) de reforma agrdria

BELL (2003) comega por assumir que na produgio agrkola h6 rendimentos

constantes ir escala (CRS) e que esta se faz com recurso a terra (H) e trabalho (t).

Assume por simplicidade que a agricultura 6 o rinico sector da economia, e dai o

produto agrkola 6 o bem numer6rio. Se a agricultura nio for o rinico sector, entao a

an6lise far-se-ia tendo em atengio o prego relativo do output agrkola face aos outros
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sectores. Assume adicionalmente que hd. dois tipos de agregados familiares (h:1,2), e

que somam n agregados no total. Cada agregado familiar teri- Hh hectares de terra e

tere como oferta inel6stica de uma unidade de trabalho (tempo). A utilidade 6

maximizada escolhendo o tempo entre lazer e trabalho.

Se convencionarmos que a quantidade total de terra 6 E, c".o, a seguinte

equagio, para as parcelas de terra:

(1) n' .Ht + n' .H' =E
Como todos os produtores escolhem o mesmo r6cio de trabalho/terra para cultivar

as diferentes parcelas, entao toda a produgio pode ser tratada como uma agregada

exploragS.o. Logo, a produglo total ser6:

(2) Y= f(r'.I +n'.1],H),

onde a funglo de produgio (f(.)) 6 bem-comporrada e Lh denota o monrante de

trabalho fornecido por cada agregado familiar do tipo h.

Num equilfbrio competitivo o prego dos factores ser6 igual aos valores

respectivos dos seus produtos marginais:

(3) yt = .fr@' .t) + n'.1) ,81

e para aterra,virS. a renda (R):

(4) R = .fr(nt .l) + n' .L' ,H1,

ondefi(.) representa a derivada dafungd.of(.) em ordem ao argumenrolr.

Como a irea total 6 fixa, a taxa salarial 6 decrescente com (n'.1) +n'.11) e a

renda por hectare, R, 6 crescente com a mesma vari6vel.

O rendimento total de cada agregado familiar do tipo h €:

(5) Mh =w+ R.Hh, h=1,2

O montante de trabalho que se decide fornecer depende de w e de Mh:

(6") I] =l(.,M^)
Podemos definir o input agregado de trabalho como:

(6b) L: nt .l (w,M') + n' .E 1w,M'1

Relembrando a equagao (1), podemos ver pela equagio (6), qual o efeito da

redistribuigio de terra entre agregados familiares, podendo assim estabelecer como 6

que a redistribuigio afecta l. Diferenciando a equagio (6) em ordem a Ht e norando

quew e R satisfazem (3) e (4), obtemos:
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aL (,aL ,af) aw (, al , oL2 ) a,
aH' 

= ['' a, 
*' ' * )' ur' 

*l''' *' * o 'M 
)' all' 

+

(7) / s,t al) aR (at dz2),,-,+l n'.H' ++ n'.H'. -- 
^ l.+ *l !;-31.(r'.n)I aM', aM', ) aH' laM' aM' ) \ ''

A primeira expressio do termo do lado direito 6 o efeito substituigio, que

resulta da depend6ncia dos sal6rios da distribuigio dos rendimentos. Os termos

remanescentes representam o efeito rendimento, em que o rendimento (total)

depende de w, R e Hh a partir da equagio (5).

A partir das equag5es (3) e (4) temos o seguinte:

(8) #=f,,#
e

(e) #=f,,.#
Substituindo (8) e (9) em (7) e re-arranjando obtemos:

(1 0a)

{' 
-l? *. o *).(o #. o #)l r, - (''''

=(#-#)o'o

ffi

#.*H'#)^\#

Um caso especial que se pode obter, 6 aquele em que as prefer6ncias sejam

quasi-homot6ticas. Neste ,^ro, L = #, e a equagio (10a) simplifica-se para:

I lt
(1ob) 

l, 
-L(" *. - *).#7^, -(", # t,)\ ff = o,

de onde se retira qu" ! = g .

aH'

Significa isto que, neste caso especial (caso padrlo), qualquer redistribuigio

de terras deixar| os factores e o output inalterados, e s6 tem como resultado uma

pura redistribuigio de rendimento (total) agregado.

A intuigio para o resultado 6 a seguinte. Considere-se dois agregados

familiares, cujas prefer6ncias s6o id6nticas e quase-homotdticas. Se ambos tiverem
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solug5es interiores na afectagio de tempo, e se o prego dos factores de produgio

forem constantes, entio qualquer re-afectagio de terra, deixarS inalterado nio s6 o

rendimento global mas tamb6m a oferta global de trabalho. Logo, com oferra

inel5stica de terra, ambos os mercados continuario a chegar ao equilibrio, em que se

estabelecem o prego dos factores iguais aos iniciais. Neste caso padrio, a reforma

agrdria 6 puramente redistributiva. Observa-se tambdm que, segundo BELL (2003), a

reforma agriria, na sua vertente operacional, ao invds da vercente da propriedade, a

distribuigio das terras 6 indeterminada: entenda-se o rendimento total depende

aPenas da dotagio inicial de activos e 6 independente de o agregado familiar, no seu

equilibrio, ser fornecedor (l(quido) de trabalho e ou de terra.

Outros casos resultam de o facto de o produto ser sensivel i distribuigio de

dotagdes. A parcir da equagio (1oa) fica claro que 6 o term 
( at a/ )

' [M - 
'fr )que 

leva

a que a redistribuigio de terras afecte o outPut e os pregos. Como 6 o caso, se o grupo

2 for dos ricos (isto 6 por hip6tese de parrida H2 > Ht ), enrio, a menos que a

reforma seja de tal forma radical que empobrega os ricos, teremos, dado o facto de o

lazer serum bem normal, que o termo supra-citado, seja ne 
( at aI: \gacivo:l*-#).0

Dai se infere que a oferta de trabalho agregada e, logo o output agregado desgam,

como consequ6ncia de uma reforma agriria. CERSOVITZ (1976) analisa um caso em

que h6 latifundi6rios que nio trabalham, camponeses sem rerra (os que n6s

designamos campesinos) e um terceiro grupo de trabalhadores denominado de

pequenos agricultores. Este tipo denotado como tipo 3 serve de padri.o de

comparagio. Se os sem-terra tiverem acesso a algum lazer, ao menos depois da

reforma ter sido implementada a seu favor, entio a oferta de trabalho agregada cairia

e o output agregado diminuiria.

BELL (2003) apresenta um argumento geom6trico, associado is alterag5es no

prego dos factores produtivos. A figura seguinte apresenta esse mesmo argumenro:
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FIGUM 1 Reforma agrena igualit6ria

Fonte: BELL (2003, p.38a)

Nesta figura podemos obsenrar que o limite superior do conjunto de

possibilidades de lazer 6 dado por l1 =l-t. O conjunto OB, o seu limite superior

representa a fungio de produgio dos sem-terra, sendo esta fronteira descrita pela

fungio f 1l,H lnt) no intervalo 0 <.C < 1 . (Note-se que se assumiu que os

latifundi6rios nio trabalham, e dados os rendimentos constantes i escala, permitem-

nos analisar o que se passa com a exploragio H lnt antes e depois da reforma

agriria.)

Antes da reforma o equilfbrio estabelece-se no par (A, C) tal que a tangente de

fO em A seja paralela i linha atrav6s de OC. Por seu turno, C localiza-se

verticalmente abaixo de A e OC 6 tamb6m tangente ) curua de indiferenga que passa

por C, e se chama u's. O declive comum 6 o salirio que 6 igual i produtividade

marginal do trabalho (condigio de equilibrio do mercado de trabalho), que se

estabelece em L*, e em que os agregados familiares que apenas t6m dotaglo de

trabalho fornecem exactamente esse mesmo montante L*.

Ap6s uma reforma agrilria perfeitamente igualitiria, nio haver5 negociagio

de qualquer esp6cie e o equilibrio resultante seri o de um ponto na fungio de

produgio OB na qual a tang6ncia da cunra de indiferenga se verifica. Este novo ponto

6ptimo, digamos D, ser6 ) esquerda do ponto inicial A (do agregado), porque o lazer

6 um bem normal, logo a oferca de trabalho dos sem-terra diminuir pois aumenta o

seu rendimento com a (nova) posse das terras. A concavidade estrita d""f(.), implica
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que a produtividade marginal (logo o sal6rio) serd mais elevado. (O

tangente af(.) em D 6 maior do que em A.) A renda por hectare depois da reforma

ser6. mais baixa do que antes da sua implementagio. Reformas agr6rias menos

radicais, nas quais os sem-terra recebem apenas parte da dotagio do rendimento

total, terSo o mesmo efeito qualitativo, novamente pelo facto de o efeito rendimento

associado ) reforma agr6,ria surgir do ganho de uma renda (real ou potencial)

associada i" terra.

Consideremos enteo outro caso, em que h6 grupo substancial de pequenas

emPresas agricolas, e que da( decorre que existe um mercado de trabalho

segmentado para trabalho contratado e trabalho familiar, com o sentido de que as

emPresas familiares nio transaccionam unidades de trabalho nesse mesmo mercado

de trabalho. Dada esta autarcia das empresas familiares existirlo diferengas nas

tdcnicas de cultivo, levando a que as empresas familiares "explorem" o trabalho

familiar, uma vez que a produtividade marginal dos trabalhadores das pequenas

explorag5es, e consequentemente o seu sal6rio ser5 menor, do que seria no mercado

de trabalhadores contratados nas grandes explorag6es. Tal como a FICUM 2
descreve, um pequeno agregado familiar tem um conjunto de oporcunidades descrito

por OE, que 6 apenas a fungio de produgi" f G,H') " 
que escolhe a afecragio no

ponto c, no qual a curva de indiferenga ,3s 6. t^ng"nte a oE. Faga-se uma reforma

agriria, em que aPenas os Pequenos agricultores tenham acesso a novas terras, isto 6

fazendo com que os trabalhadores tenham de procurar emprego no mercado de

trabalho, tal como tem acontecido nas reformas agri.:rias em termos hist6ricos, tal

como nos diz BELL (2003). Logo, agora cada (nova) pequena exploragio agrkola

ter;i de dimensio Eln', e dai um conjunto de oporrunidades maior, mesmo em

autarcia, tal como 6 descrito por OF. Depois da reforma, para o mercado de trabalho

estar activo, entio as empresas familiares tCm de estar a contratar trabalhadores.

Logo BELL (2003) assume gue estas famllias nio t€m nenhuma aversio especial a

fazer estes contratos de trabalho, depois da reforma agr6.ria, independentemente do

que os poderia afastar, antes da reforma, do mercado de trabalho. O efeito desta

reforma agrilria sobre o output e sobre a taxa salarial 6 indeterminado. Assim, o efeito

rendimento a favor das familias do chamado grupo tr6s, ou seja, com pequenas

terras, tem um aumento do rendimento (efectivo e/ou potencial) associado ao

aumento das terras, mas o efeito substituigio 6 indeterminado pois o resultado final
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do sal;irio dependeri das prefer6ncias dos agentes sem terra. Note-se que a

magnitude do efeito rendimento ser6 tanto maior quanto maior for a redistribuigio

de terras, ou quanto maior for a desigualdade inicial da distribuigio das terras.

Outras variantes possfveis s6o, segundo BELL (2003), o facto de que os

latifundi6rios sio puramente ineficientes, no sentido de que nio conseguem estar na

fronteira de produgio, ou porque entao sio monopsonistas no seu (cada) mercado

local, isto 6, em cada aldeia. Nestes casos, uma reform a agrS.ria radical igualit6ria

pode resultar quer numa subida, quer numa descida da produgio agricola.

BELL (2003) conclui que no seu modelo e nas variantes apresentadas

baseadas em CERSOVITZ (1976), os resultados redistributivos da reforma agrilria

dependem da configurag5.o inicial dos direitos de propriedade e das raz5es pelas

quais os r6cios de output e de trabalho face ) terra (isto 6 a producividade da terra e

da intensidade factorial) variam, se 6 que variam. Afirmag6es mais substantivas

entram no dominio dos modelos de equil(brio geral com mercados incompletos,

territ6rio ainda inexplorado paraa reforma agriria.

Note-se que Michael Carter realiza desde os anos 70, na Universidade de

Wisconsin, uma sdrie de modelos de equilibrio geral agricolas, mas em que a questao

das reformas agriirias ainda nio foi explorada.

FIGURA 2- Reforma agrdna que exclui os "sem-terra"

FONTE: BELL (2003, p.386)

L*
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3.2.2. Modelo BELL (2003) de Reforma Agrdria como projecto de grande escala

BELL (2003, p.390-7) analisa num segundo modelo a reforma agrd:ria como

uma avaliagio de um projecto de grande escala. Comecemos por especificar o caso

do modelo padrio. Neste primeiro caso, assumimos tal como anteriormente que nio
hd efeitos da reforma agrilria nos vectores de pregos sombra e de mercado. Deste

modo s6 h6 dois efeitos a considerar: o valor social do efeito de redistribuigio do

rendimento total entre os agregados familiares e o valor social da variagS.o do cabaz

de consumo agregado das famllias rurais.

Dado que os pregos de consumo estio constantes, 6 suficiente examinar o que

acontece aos rendimentos totais, quando Hl aumenta a custa do grupo 2.

Relembrando as equag6es (1) e (5) temos:

a'1. =* e
aH'

aM2 _ _r', ,
aH' n'

Logo, somando para todos os agregados familiares, o valor social de uma pura

redistribuigio de rendimento total, isto 6, de uma "pequena" reforma agriria dHt 6:

l@'-e').n'.n).aUr, onde a pobreza comparariva dos benefici6rios implica que

e'>02. Este argumento 6 o argumento padrio a favor de uma reforma agr6,ria a

partir de um ponto de vista da equidade.

Uma vez que passamos a abordar o consumo neste modelo, estendemos a

nossa abordagem de modo a incorporar uma maior variedade de bens, incluindo os

bens produzidos fora do sector agrkola. O vector da procura de um agregado

familiar do tipo h 6 denotado de x'(q,Mo) . se as prefercncias forem ambas

homot6ticas e iddnticas, enrao o vecror da procura agregada, ap6s uma

redistribuigio dos rendimentos (totais), ficar| inalterado:

(1 1 ) X(q,M) = n'.x' (q,M') + n'.x' (q,M')

Logo, a melhoria resultante de bem-estar de uma "pequena" reforma agr6.riaserit

(12) dw =lp' - e' ).n' .nf.au,

A equagio (12) corresponde ao caso de pura

atribufda ao grupo 2, dos mais ricos, ou seja,

activos.

confiscagio, isto d sem compensagio

dos que t6m maior dotagio inicial de
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No entanto podemos conceber que o Estado intervenha no processo de

reforma agriria, afectando receitas provenientes de outras fontes no montante

d(<l) , como forma de compensagio de rendimento transferido Para os que

abdicam da terra.

Deste modo, a equagio (12) vem:

(13) dw =l@' -e')- a(t-o'))n'.R.dH'

Como 02 6 segurarnente menor do que a unidade, o esquema de compensagio pode

ser visto como uma necessidade polftica que reduz os ganhos da reforma.

BELL (2003) assegura, neste seu modelo generalizado de avaliagio da reforma

agrlria como um projecto de larga escala, que o primeiro passo 6 o de relaxar a

hip6tese de preferdncias iddnticas, mas com o fim de preservar o caso padrSo, temos

ainda de assegurar que o input de trabalho 6 independente da afectagio da terra.

BELL (2003) considera as seguintes prefer6ncias sobre lazer e todos os outros bens,

podem ser representados na forma separavelmente aditiva:

(14) U'71' ,x!,1= p.ln(th)+ 0'G!), h =1,2.

onde Q'(.) 6 uma fungio homog6nea de grau y , mas que pode variar livremente

entre grupos. Note-se que a taxa marginal de substituigao [MS) entre bens

indiferenciados, bens que n5o olazer,6 independente do montante delazer escolhido.

Escrevendo o problema do consumidor, somando as condig6es de primeira ordem, e

apelando ao teorema de Euler, podemos mostrar que o agregado familiar gastarit

uma fracAio fixa de rendimento em lazer:

lh(q-,,w,M'r=(*)(+)

Dada a hip6tese de o prego dos factores ser independente da distribuiglo da terra, a

oferta de trabalho agregada, que podemos obseruar dada a afectagio das terras, 6:

L = n, .r) + n, .r: =( p 
\.( 

n' .u' + n' .u'\.
\9+r)[ w )

o que confirma que a hip6tese do caso padrio 6vilida.

Depois de termos obtido este resultado, podemos analisar os efeitos de uma

"pequena" reforma agriria no custo social do consumo agregado. Recuperando a

equaglo (12) e o argumento que os pregos-sombra provavelmente n5o sio afectados

pela reformaagriria no caso padrio:
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a [ax (0, M 
) I aH' f = n.l"' . ax' (q, M' 

) I ur' + n2 . ax' (q, ito' 
) I ur'7

(1s) ( a*, ax, \
= "'lar'' aW |'"n

onde se fezuso das equag5es (1) e (5).

Como a oferca agregada de trabalho n5.o se altera, podemos expressar a

equagio (15) utilizando os factores de conversio do consumo (Consumption

Conversion Factor-CCF), do seguinte modo:

116) "( +-#)r n : (ccc -ccF:,).n,.*,\/(a
a partir do qual podemos retirar a conclusio de que dependendo da variagdo da

despesa, a variaE5,o de bem-estar pode ser num dos sentidos, dependendo das

diferengas entre pregos de mercado e de sombra e das diferengas entre as prefer€ncias

entre os bens que n5.olazer, representadas pelas diferengas entre Qt(.) " 0'(.).

Juntando todos os efeitos e retomando a equagio (12), podemos re-escrever a

equagio do bem-estar resultante de uma "pequena" reforma agriria.

(17) dw =l@' -ccF:t)-(r' -ccF:'zt)fn,.n.an' .

A intuigio subjacente a esta expressio 6 a seguinte: uma transferdncia de um

Real (o, outra unidade monetd.ria) para um agregado familiar do tipo h e

socialmente desej6vel, mas a resultante pressio sobre os recursos associada ao

aumento de consumo 6 socialmente cusrosa. Se CCFI, <CCF:,, enr5.o os ganhos de

uma pura redistribuigio de recursos sio reforgados, o que depende n6o s6 das

diferengas de preferdncias, mas tamb6m das escolhas de politica do governo; escolha

essa que est6. no centro da divergdncia entre pregos de mercado e pregos sombra.

BELL (2003) ilustra que, para ir mais al6m do que de uma "pequena" reforma

agr6ria, teremos de parcir de uma reforma agrd.ria radical, utilizando de novo como

ponto de parcida o modelo padrio de BELL.

Assim BELL (2003) avanga com a hip6tese de que os factores de conversi.o do

consumo (CCF) s6o independentes do nivel de distribuigio da terra, e que o vecror de

pesos 0 obedece i seguinte lei de variagato: 0 =1"(M')-"(M\)l(U' - U').

Assumamos que a fungS.o de utilidade social 6 iso-elS.stica quanto ao

rendimento (total):
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(18) u(M1=Y'l*;;'-n)'n *t

[v. [t +tn(tt /ttto)f,, =,

onde Mo define a linha de pobreza.

Esta normalizaE5.o tem o conveniente de que u(M) = Mo e o valor de 0

correspondente para qualquer M:

(1e) 0(M): u'(M) =(UlUo)'

tal que, 0(Mr) = 1, como desejado.

BELL (2003) analisa uma reforma agriria radical em que se passa de H' (da

equagio (1)) para tl2 ldaequagio (2)).

Relembrando a equagio (5) obtemos a melhoria de bem-estar a parrir da

redistribuigio de rendimento (mudando as vari6veis para M) e integrando a equaglo

(17) em ordem aos limites associados ao rendimento total:

LW = n l_I,',,',i' lo (M' ) - c c F:tf .rr'
^ p+R1H-ntH'lzql"'r

"' lffi;';;i;; l'('' ) - ccF:'If o''

(20) :(#)lwl"-[#)'.']
*( n'.,\l( ,'<rl\'.' _( u'e)\'.'l
[ rr lll M, ) -l ^r, ) ]

+(ccr.i - ccF.?)."' .n.lu'{D - H' 0)
onde Mh(k) designa o rendimento do agregado ripo h (h:1,2), antes (k:1) e depois

(k:2) da reforma agriria, respectivamente, sendo estes os limites de integragio da

equagio (20).

Analisemos mais um outro caso de uma generalizag5,o feita por BELL (2003),

com a hip6tese de que uma reforma agrilria pode afectar a produgio,

nomeadamente atrav6s de alterag6es das intensidades factoriais, que podem variar

com a dimensio da empresa. Nomeadamente, o facto de as pequenas explorag5es

serem mais trabalho-intensivas do que as grandes explorag5es, uma vez que as

pequenas explorag6es costumam ter mais mio-de-obra familiar.
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Para simplificar, BELL (2003) assume para este modelo que a supervisS.o de

mio-de-obra nos latifrindios 6 t6o eficiente como o desempenho de mio-de-obra nas

pequenas explorag6es. BELL (2003) avanga com a hip6tese de que a procura de

temPo de supervisio 6 crescente com o n(mero de trabalhadores superuisionados.

O tempo total de trabalho na empresa, dado que escolhe / unidades de lazer e

contratar Lo trabal hadores:

- lt-\, se Ln =0(21\ L=1\ / 
[1-l+Lr-s(L), se Lo>0

Assumindo que a fungio de superuis5,o s(.) 6 estritamente crescente, estricamente

convexa, e duplamente diferenciSvel em L6.

Fagamos com que as prefer6ncias do agregado familiar se definam a parrir do

rendimento liquido gerado a partir da produgio:

(22) y= y-w.Lo

medido em termos de output (o numerdrio) e lazer, e supondo, por simplicidade, que

estas p referdn ci as sio se p aravel m en te ad itivas:

(23) U(x,l) = S@)+v(l)

onde Q e v sio ambas estritamente crescentes, estricamente c6ncavas e duplamente

diferenci6veis. BELL (2003) assume ainda que ambas as fung6es respeitam a

condigio inferior de INADA, ou seja, que ambos os bens serio consumidos em

quantidades estritamente positivas.

O problema do consumidor 6 o de escolher / e [O,t] e (x,L,Lo)> O ae modo

a maximizar a utilidade sujeito i.s restrig6es de fungio de produg6o (y= f (L,H)) e

de fungio de trabalho (equagio 21 ).

Assumindo t pdra I uma solugio interior, mas nio necessariamente uma

solugio interior para L6, as condig5es de primeira ordem podem ser escritas como:

(24) -0'."f, i v'= 0

e ainda

(2s) (t-r)l -w10,

(26) Zo > 0.
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Dados os rendimentos constantes i escala (CRS), a produtividade marginal do

trabalho 6 decrescente com o aumento do r6cio terraftrabalho. De tal modo, que no

caso de uma solugio interior, a concavidade estrita de s em Ls, implica que L/H e Le

se movem em direc96es opostas, no que se refere a um aumento da dimensio da

terra; ou seja, a intensidade laboral (L/H) decai16 com o aumento da dimensio da

exploragio. Segundo BELL (2003), isto esta de acordo com a intuigio de que o custo

marginal do trabalho contratado e wl(l-s'), que 6 crescente com Lo. No caso onde

o agregado familiar nio participa no mercado de trabalho temos

(t -s1O;).1 (t-t,u)- w < 0 , logo, nesre regime, um aumento de H trar6 um

aumento delazer, e logo um decr6scimo da intensidade laboral.

Depois desta anilise preliminar, procedemos depois i an6lise dos efeitos de

uma redistribuigio das terras, comegando para tal com uma solugio (totalmente)

interior e temos pelo Teorema do Envelope, as seguintes variag6es:

fic=_ft.dl+f2.dH

e

dL=-dt+(t-s').dlo

Diferenciando totalmente as equag6es Q\ e (25), e substituindo pelos valores de dx

e dL, apos alguma 6lgebra, obtemos as seguintes equag6es:

(27) (0" f, + v").ar -l'" .0' I0 - s')).a4 = (0" .f,f,).aru

e

(28) -f,,.dt * [(t - s').7, - 
" 

.f,lQ- s')).a4 = -f2,.dH

Fazendo as multiplicag5es cruzadas e eliminando o termo comum de dH, obtemos a

seguinte solu96o:

f,,('"lQ- '')).0'+l(r- s').f,, - s. .f,lQ- y)77t,.0"

-f,, (0" (f,)' *u")+ .f,,.f,f,'y"

A partir desta expresslo, com as hip6teses sobre a tecnologia e as prefer6ncias

podemos concluir que / e Lp se movem na mesma direcgio, e logo que a parcir da

equagio (27) ambos sio crescentes em /L

(2e\ dl 
=\/dlo
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BELL (2003), conclui, a partir da equagio (29), que se s nao for rio
fortemente convexa, entao dlf dLo < l. Relembrando a equagio (25), a descoberca de

que L6 6 crescente com H, entao isto leva ao resultado de que a intensidade de

trabalho/terra L/H diminui i medida que a dimensio das explorag6es aumenta, tal

como os defensores das reformas agr6rias tendem a assumir.

Suponhamos que alguma terra 6 redistribuida de empresas agrfcolas

comerciais (os ditos latifrindios), o grupo 2 segundo BELL (2003), para as empresas

familiares do grupo 3. Os agregados familiares sem terra (os nossos ditos campesinos)

continuam a fazer a sua oferta de trabalho, perFeitamente el6stica a uma taxa de

saldrio w. L)ma pequena reforma agriria do tipo dH'(<0) induzir6 as seguinres

mudangas no output produzido por cada membro do grupo, respeccivamenre:

(30) dy, =lr (-* + (t - q #). t,)*,
e ainda:

--z f er3 I
(31) ay' = -\l--f,'.++ 7| l.an'n'| otl- l

Logo, a mudanga resultante do output agregado ser6:

(32) o, = *l(r; #- r, #).(r-,) #*e| - fi\)au,

Como o r6cio trabalho/terra em grandes explorag5es 6 mais baixo do que em

pequenas explorag6es, isso implica que o produto marginal da terra, tambdm se16

menor em explorag6es maiores: f| -f: > 0. Como a reforma agriria reduz a

diferenga no tamanho da exploragio, induzir1 um aumento no output agregado. No

entanto o efeito sobre os inputs agregados 6 i. priori pouco claro. O emprego de m6o-

de-obra assalariada nas explorag6es latifundi6rias (definidas como comerciais por

BELL (2003)) cair6; assim como o uso de inputs de trabalho familiar nas empresas

familiares. No entanto o rinico factor que contrabalanga estes dois efeitos 6 a menor

ocupagio de tempo em lazer pelos membros dos agregados familiares donos dos

latiftindios. De qualquer modo, tal como foi visto nos dois modelos anteriores de

BELL (2003), sio necess6rias hip6teses adicionais para que o output agregado suba

ineq u ivocamente.
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Assim o pr6ximo passo 6 o de avaliar o efeito da reforma no bem-estar social.

As variag6es nos cabazes de consumo sio, respectivamente:

(-f,'.or + 7].aru',aP)

(-r(#).',(#) t *)"')
Notando a partir da equaglo (24) que taxa marginal de substituigio (TMS) 6 fi, e

ignorando a pequena alteragio induzida pela reforma, a variagio equivalente (do

consumidor) dever6 ser, f].dH2 e, -("'1"').t:.au', respectivamente para cada tipo

de consumidor.

De modo a calcular o efeito da reforma agr6ria, BELL (2003), analisa o

processo como um projecto de investimento do estado, no qual se negoceia atrav6s

dos pregos sombra e se transfere para o sector privado (vide BELL (2003, capitulo

13.6)). As dotag6es dos agricultores sio tratadas como factores fixos, e que nio sio

negocidveis fora do projecto de reforma agrilria.

Assumindo adicionalmente que os pregos sombra nio se alteram com uma

"pequena" reforma agr6ria, e relembrando que 6 necessirio permitir mudangas na

afectag5.o de consumo, ficamos com:

(33) LW = (z.dy - tt,.dlo) *l@' - ").f| -(e' - ").ti).,' .dH' ,

em que n6 o prego sombra do output, e nr 6 o prego sombra salarial, isto 6 do

trabalho e adicionalmente: e3 > e2 .

Comparemos a expresseo (33) com a expressio anterior do modelo padrio

(17) de BELL (2003). Note-se que a diferenga entre os produtos marginais da terra

reforga o maior peso social atribuido ao grupo 3 do que ao grupo 2.

Segundo BELL, a extensio do modelo tal como ele a fez para incluir alguma

compensagio de expropriagio (atravds da afectagio de receitas oriundas de outras

actividades do estado),6 simples. Basta incorporar, tal como elefez numa das suas

secg6es anteriores, o parimetro d na equagio (33).
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3.3.Teoria sobre capital humano- BECKER (1964)

A nossa abordagem de capital humano segue a an6lise pioneira de BECKER

(e6a):

Becker distingue dois tipos de capital humano:

i) experiEncia como "on the jobtrainingl'- capital humano especifico;

ii) educag5o como anos de escolaridade - capital humano geral.

Nos nossos modelos seguintes nio 6 muito relevante esta distingio, porque

no nosso modelo, apesar de simples, assume-se que a variS.vel capital humano 6

continua e reflecte os anos de escola e os anos de experiCncia. Como 6 usual neste

tipo de literatura podemos porvezes obter como tipo de proxy para esra variS.vel, a

idade do agente. No entanto, tal requer que os agentes mais idosos sejam mais

experientes que os jovens, o que parece ser uma hip6tese razoivel. Embora o trabalho

de Becker sobre o capital humano seja a pedra angular, ele baseou as suas

concepg6es no trabalho prdvio deJacob Mincer (nomeadamente a nogio de capital

humano como on the job training) e recuando mesmo )s origens cl6ssicas da economia,

utilizou as nog6es de Adam SMITH (1776), que no seu seminal Riqueza das Nag6es

nos apresenta as vantagens da especializagio do trabalho - tamb6m esta uma forma

de on the job training, logo de capital humano. Para al6m disso, BECKER (1964)

reconhece que o esforgo em l&D depende do nivel de capital humano e logo isto

condiciona o crescimento econ6mico.

BECKER (1996) no seu livro Accountingfor tastes refere-se ao capital humano

como toda a experiCncia acumulada, ou como educagSo por cada individuo em cada

contexto diferente (pais, regiio, ou mesmo a um nivel mais micro o agregado

familiar). Nesta nossa visio, veremos na secgio 6, que no modelo (mesmo em termos

est;iticos) existe um limiar (threshold) que limita o acesso i nossa tecnologia (agrd.ria)

e isto tem entao consequ€ncias sobre os resultados em termos de custos e de bem-

estar.

Um dos maiores problemas da medida de capital humano 6 o de que as

estatfsticas usuais, por simplicidade, medem em principio anos gastos (passados na

escola). Logo, se um estudante reprova mas continua a frequentar a escola (no

mesmo ano) 6 reportado pelas mesmas medidas de capital humano, como um

aumento desta vari6vel, mas existe claramente inefici€ncia. Dai que o estudante com

sucesso escolar tem imbuido nele mais capital humano do que o estudante que
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reprova. Deste modo, as medidas de capital humano deveriam ter este

conta para assimilar esta crftica.

E de salientar de igual modo que as medidas de capital humano, por vezes

tambdm incluem vari6veis como a sa0de, porque um agente mais saud6vel, aprende

mais e mais facilmente, isto 6 pode estudar; e produz mais e mais facilmente, ou seja,

pode trabalhar. Esta abordagem permite enteo incluir variAveis de sarjde como

capital humano.

3.4.Teoria sobre capital humano na agricultura - HUFFMAN (2001)

HUFFMAN (2001) resume a literatura econ6mica sobre o uso e aplicagio de

capital humano, em concreto o papel da educagio, na agricultura.

A sua exposiglo centra-se em duas vertentes: a primeira, trata da modelagio te6rica e,

a segunda, analisa casos concretos de aplicag6es empiricas de determinagio do

impacte do capital humano na produgio agrfcola, nomeadamente atrav6s da anilise

de eficidncia de fronteiras de produgio. Neste capitulo abordaremos apenas a

primeira vertente, chamando desde logo a atengio, para o facto de que na nossa

parte empirica tamb6m realiz5,mos esse segundo tipo de abordagem t para o caso

concreto de uma reforma agriria do Brasil.

Abordemos entao os seus dois modelos chave: o primeiro 6 um modelo a tr€s

periodos com produgio de capital humano e investimento, e o segundo 6 um modelo

estatico a um periodo.

3.4.1. Modelo a tr€s perlodos de capital humano na agricultura

Neste modelo os agentes sio neutros

planeamento inter-temporal de tr6s perfodos.

Em cada per[odo o agregado familiar

capitaf humano, ou seja, consome lazer, L1,,i

de utilidade inter-temporal bem definida:

U = U (Lr,, X r,, Lr,*r, X r,*r, Lr,*r, X u*r)

face ao risco e t6m um horizonte de

agrkola consome servigos de bens de

=1,2,3, e bens, Xrr, e tem uma fungio

(1)
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O agregado familiar confronta-se com restrig6es tecnol6gicas na produg6o de

capital humano e de output agricola.

Primeiro, a produgio de capital humano em cada periodo, ou seja o

investimento este dependente do uso de dois inputs variiveis: servigos de capital

humano L21, a paftir do capital humano inicial ou investimento passado em capital

humano, um input tambdm adquirido, Xzj, e um factor individual fixo ou de

habilidade individual ou factor gendtico 42:

(2) Zri = Fr(Lr,,Xr,,Ar), F2(0,Xzj, Ar):0, Fr(Lr,,0, A) > 0

F2(.) exibe rendimentos decrescentes i escala em L2 e X2.

Logo se os pregos dos inputs est6o fixos para o agregado familiar, entao o

custo marginal 6 crescente com um maior uso de 221. Para a escolaridade esta

hip6tese reflecte o facto de existir um limite superior ) capacidade de aprendizagem

de um individuo em cada perfodo.

Em segundo lugar, a produgio agrkolafaz-se recorrendo a dois inputsvariilveis

e um input fixo. Os inputsvariiveis s6o os servigos de capital humano, bj, e os inputs

adquiridos, X3i, e o input fixo 6 a tecnologia e as condig6es agro-clim6ricas, 43:

(3) Zri = Fr(Lj,X3,,A3)

A fungio de produgio agricola apresenta rendimentos decrescentes i escala

em L3 e X3 na zona pr6xima da solugio 6ptima, isto devido is limitag5es narurais

colocadas pelas condigSes agro-clim6ticas.

Com o objectivo de facilitar a modelagio os investimentos em capital humano

alteram a quantidade de seruigos de capital humano disponiveis, mas nao afectam a

taxa salarial por unidade de servigo de capital humano. Logo, este 6 um modelo em

que o investimento em capital humano aumenta as unidades de tempo dedicadas ao

capital humano em cada periodo, emvez de aumentaro sal6rio hor5rio, ou o sal6rio

por unidade de tempo efectivamente trabalhado. Esta (ltima abordagem, a da

subida dos sal6rios, 6 a abordagem do hedonicwage de MINCER (1974) e de WILLIS

( 1 e86).

O agregado familiar tem inicialmente uma dotaglo de capital humano Kf ,

admitindo-se que o capital humano sofre uma depreciag5o i raxa d, com 0 < d < l,
devido i obsolescdncia dos conhecimentos. Assim, o capital humano disponivel em

cada periodo 6:
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(4) L, =dK, ="il!-6)' .K: +r(r-5)'--' .2,,,f

onde a(> 0) , 6 a t;xa invariante de conversio de stock de capital humano para

seruigos e y 6. igual a 1, ajustando o investimento de capital humano (um fluxo) em

stock. Os servigos de capital humano reparEem-se em quatro actividades: lazer, L1i

produgio de capital humano, L2.1, produgio agrfcola, L3i,etrabalho assalariado, t,:

(5) L, = Lri + L2t + Lr, + 1,, Lr,,Lr,,L; >0.

Como os seruigos de capital humano afectados em cada periodoTpara produgio de

capital humano, produgio agr{cola, e trabalho assalariado podem ser zero, entio

imp6e-se a restrigio de nio-negatividade nestas escolhas.

O agregado familiar defronta uma restrigio orgamental multiperiodo do

seguinte tipo:

(6) fP;t'4t 
+wr'Lt 

= i $ P,'x, +c,

i=t (t+r)'-' 1i (t+r)i-' '

em que P, e o prego (esperado) do output agrkola e P,r6. o prego (esperado) dos

bens de consumo adquiridos, dos inputs usados na produglo de capital humano ou

inputs usados na produgio agrkola, respectivamente. O sal6rio (esperado) por

unidade de bens de capital humano 6 W1, e C,20 6 um custo fixo associado i

produgio do agregado familiar ou irs actividades de consumo, por exemplo, licengas

ou tarifas, e r 6, uma taxa de desconto fixa.

Se substituirmos a equagio (3) na equagio (6), " fungio de produglo e

restrigio orgamental multi-periodo numa s6 restrigio:

(7) yP;r'4T3i'x3r'4)+wt zl 
- + $ 1,'x, +c,

t=t (l.rf - * ,=L Q+rY

O problema do agregado familiar pode ser assim escrito como maximizar a utilidade

(equagio 1) sujeita is restrig6es (7), (2), (4) e (5), incluindo as restrig6es de nio-

negatividade.

Para aquele problema, as condig6es Khun-Tucker de primeira ordem sio:
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I:j >0, t; (-1,+w,)=0,

MP, ,Lzr+t '"t+l
=-!MP" P,,-,

considerando ainda as equag6e s (7), (2), (4) e (5), ona" 
1'/. 

,,-,6 a utilidade
/ lt+r)"

marginal dos servigos de capital humano no per(odo j, " 
( 6 a utilidade marginal do

rend i mento descontado.

Fagamos, entao, a an6lise econ6mica das condig6es de primeira ordem.

As equag5es (8) e (9) representam a condigio 6ptima usual de combinag6o

de bens em cada periodo. Os ricios das utilidades marginais dos dois bens devem ser

iguais ao ricios dos seus custos marginais ou pregos sombra, ou seja,

M(JL,ilW*,,=1,1P,,. As equag6es (10)-(12) e (13) implicam que a produgio de

capital humano (investimento) ocorra a um a custo minimo, ou seja,

MPr, 1,
E 

-.7[Px, Pr,

As equag5es (1a) e (1 5) implicam que a produgio de output agrfcolaseja feita,

em cada periodo, a um custo minimo:

MP, 24it_=_
Mpx,, p,

Dado o foco no capital humano deste modelo de HUFFMAN (2001), as

equag6es (10) a (14) tdm um significado especial. Primeiro, dio-nos informagio

sobre a dimensio 6ptima do investimento em capital humano em cada perfodo. E a

quantidade ou taxa paraa qual ovaloractual do retorno marginal da unidade deZz6.

igual ao valor actual do custo marginal. Para o periodo f, isto implica:

PV: =MC, - 
i'= 

- 
O''=

12'l 12'l Upi: Tarii

Em segundo lugar, o investimento em capital humano (o seu reforgo ou

diminuig6o) na agricultura, poderi ser analisado atrav6s do valor actual do retorno

marginal de Zz. Hi dois efeitos: um, a mudanga no valor actual resultante do

acr6scimo de produgio agrkola, atrav6s da afectagio de uma unidade adicional de

capital humano em trabalho agricola, e o segundo, a mudanga no valor actual dos

rendimentos marginais do trabalho resultantes da afectagio de uma unidade

adicional de capital humano em trabalho nio agricola.
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A afectag5.o de uma unidade adicional de servigos de capital humano entre

produgao agrkola e produgio fora da agricultura 6, segundo HUFFMAN (2001),

muito sensivel ao impacto relativo do capital humano na produtividade marginal do

trabalho agricola e na produtividade marginal do trabalho nio agrfcola. Ou

especificando melhor,6 sens(vel i elasticidade da procura dos servigos de capital

humano que cada individuo defronta.

Se a produtividade marginal do capital humano 6 baixa na produg5.o agricola,

talvez zero nas tarefas agricolas para alguns agregados familiares, e se for elevada

para tarefas nio agr(colas, e sendo 6ptimo investir em capital humano, entao, esse

mesmo agregado familiar, vai apostar no acr6scim o dafrac7io dos servigos de capital

humano dedicados i.s tarefas nio agr(colas. Segundo HUFFMAN (2001), esre

resultado ser6 esperado em paises nos quais a maior qualificagio 6 recompensada

em actividades fora da agricultura, e em que as novas tecnologias se estao a

desenvolver lentamente. Alternativamente, as tarefas especializadas fora da

agricultura podem ver o seu salS.rio (especializado) inalterado apesar do aumento das

qualificag6es, nomeadamente devido iL exig6ncia do esforgo fisico da tarefa efou

devido a caracteristicas institucionais especificas. Mas, ao inv6s a agricultura pode

estar a comegar a receber um fluxo constante de inovagio tecnol6gica, que requerem

o uso de qualificag6es para as utilizar. Neste contexto alternativo, as qualificag6es e a

educagio (ou seja o capital humano), n5o terio impacto no aumento de sal6rio em

actividades fora da agricultura, mas t6-lo-io efectivamente na produtividade marginal

do trabalho da agricultura. Logo, se o investimento em capital humano, expresso

pelas condig6es acima for 6ptimo, entao neste caso o agregado familiar afectarS. uma

frac7i.o maiorde servigos de capital humano no trabalho agrkola.

No primeiro caso, seriam esperadas migrag6es dos campos para as cidades,

uma vez que, sendo 6ptimo investir em servigos de capital humano, e como as tarefas

nio agricolas eram mais valorizadas, enteo os individuos deslocam-se para

actividades mais rentiveis. Mas se estivermos no segundo caso, entao como a

agricultura, a par da inovagio tecnol6gica, remunera melhor o seu capital humano,

entao nio haver6 6xodo rural.

Em terceiro lugar, dada a vida dos agregados familiares em tr6s perlodos, uma

comparagio do valor actual do retorno marginal de um investimento do periodo r e

f+7, demonstra que o adiamento da decisio de investimento em um periodo reduz
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significativamente o valoractual do retorno marginal. Logo, o modelo de HUFFMAN

(2001) diz-nos que, a fazer investimento em capital humano, mais vale faz6-lo cedo

na vida do agente, pois quanto mais tarde, menor ser6 o valor actual da rentabilidade

dai retirada. Este resultado 6 extremamente intuitivo. Adicionalmente, como o

individuo niovive para al6m det+2,n5,ofu.sentido investirem capital humano nesse

periodo, pois incorre no cLrsto, mas nio tem o retorno.

Em quarto lugar, como o custo marginal do capital humano 6 crescente,

entao, ser5. 6ptimo para um agregado familiar, fazer o seu investimento em capital

humano para o mesmo individuo em mais do que um perfodo, mesmo com umavida

finita e uma reduglo do retorno marginal a isso associada. Afectar em virios

periodos o investimento em capital humano, 6 uma decisio 6ptima, quando a

poupanga de custos excede a redugio do retorno associada ao adiamento da decisio

de capital humano (veja-se a figura 3).

MC\WTPr,4f

FIGURA 3 - Produgio 6ptima de capital humano

Fonte: HUFFMAN (2001, p3a3)

Em quinto lugar, se o periodo de vida fosse estendido atd quatro periodos,

por exemplo devido a melhores condig6es de saide, isto levaria a um aumento da

procura de investimento em capital humano, e ceteris paribus, a um aumento da
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duragio do tempo de vida do capital humano (por exemplo, educagio) investido por

individuo.

Numa solugio interior, com excepgio de Lr,*r: Xz,*z = 0, o modelo implica

que o investimento em capital humano 6 feito na margem at6 que:

MU.

='' = PV,t .MP, = P;,.MP:' =w,.,, Z)t Lai rJ raiI
Dado o horizonte temporal finito, a afectagSo 6ptima de servigos de capital humano

em t+2 ser6, na margem igual a:

MU.\t 
= Pl MP3' =w -f )l ta1 I

5

Nestes dois cen6rios as decis6es de produgio agricolas sio separ6veis, a partir

do consumo dos agregados familiares, a produgio de capital humano e decis5es de

oferta de trabalho, ou seja, as decis5es de input/output sd.o decis6es estiticas de

maximizagio do lucro, com Wlcomo prego de Q1. Por outro lado, como o periodo de

vida dos agentes 6 finito e como um investimento, tomado no inicio da vida dos

agentes, em capital humano, aumenta a capacidade de seruigos de capital humano

afectados mais tarde na vida desse mesmo agente. Neste caso o custo de

oporrunidade dos servigos de capital humano utilizados na produgio desse capital

humano (consumo) 6 o lazer do qual se abdicou (or aumentos futuros da

produtividade).

HUFFMAN (2001) descreve, para a investigagS.o empirica, uma lista de

vari6veis end6genas e ex6genas deste modelo. Respectivamente, como end6genas em

cada periodo temos as variiiveis: quantidade de bens para consumo, para lazer e

inputs comprados, inputs para a produgio de capital humano (investimento), servigos

prestados pelo capital humano; inputs adquiridos para a produgio agricola, para

seruigos de capital humano ou inputs simplesmente adquiridos; e a oferta de trabalho

(servigos de capital humano) para actividades nio agricolas. Um limite superior is

vari6veis ex6genas ser6 a lista seguinte, para cada periodo:

Ws, Wg*1, Wsr2rP1s, P17*7, P7s*2, P2s, P2s*1, P2s*2, P* jr, P* 3tn1, P* 3t*2, Psr, Psr*t, Prnz, Cr,

Cy1, Cy2, Az, A, d, 6 e r.
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3.4.2. Modelo estdtico a um Per[odo

A partir dos modelos de SINCH et al. (1986) e HUFFMAN (1991,1996) o

agregado familiar agr(cola toma as decis6es de afectagio de recursos para cada

periodo maximizando a utilidade sujeita i restrigio de recursos e de tecnologia. O

agregado familiar retira utilidade do consumo de um bem produzido caseiramente Y7

e a partir do lazer L:

(17) U =U(\,L)

Em primeiro lugar o agregado familiar defronta uma restrigio de tecnologia, a

partir da fungdo de produgio do agregado familiar:

(18) F(\,Y,Y3,H,X,A,E)=0, Y3> 0, X ) 0 ,

onde Yr 6 o output caseiro, Y2 e Yj s5,o outputs para o mercado (para vend a). O output

Y3 pode ser ou nio produzido, dai ser imposta uma restrigio de nio negatividade. H

6 o n(mero de horas de trabalho dedicadas ) agricultura pelos membros do

agregado familiar, e X 6 o montante de inputs adquiridos, que podem ser utilizados ou

nio, dai a imposigio de uma restrigio de nio negatividade.

A vari6.vel A 6 a tecnologia e condigSes agro-climiticas, e E 6 um indice de

educagio dos decisores do agregado familiar.

A fungio de produgio permite adoptar novos inputs (e descartar-se dos

antigos) e permite ainda reduzir e/ou aumentar o n(mero de outputs produzidos. Para

al6m disso, tamb6m permite estabelecer relag6es de substituig5o e de

complementaridade entre os inputs variSveis e a escolaridade dos decisores do

agregado familiar, permitindo melhorar a eficiCncia t6cnica na produgio.

Para desenvolvimento do modelo HUFFMAN adopta a seguinte formulagio:

(19) Y, = -f (\,Y,H,X,A,E), Y3> 0, X >0

Em segundo lugar, o agregado familiar defronta a restrigio temporal:

(20) T=L+H+H., H.>0

em que f representa o tempo total por ciclo de produgio, que pode ser afectado em

lazer L, trabalho agricola do agregado familiar H, e trabalho salarial n5.o agrkola H,.

Existe uma restrigS.o de nio negatividade para o trabalho n5.o agrkola, H*, porque

este pode ser zero.

Em terceiro lugar, o agregado familiar defronta a restrigio orgamental

seguinte:
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(21) I = Pz.Y, + Pr.Y, +W,.H 
^ 

tV =W*.X ,

em que 1 representa o rendimento total do agregado familiar, que 6 gerado do

seguinte modo: Resulta davenda dos bens 2 e3 aos pregos P2e P3, do trabalho nio

agrkola do agregado familiar e deV 6 o rendimento liquido do agregado familiar das

actividades caseiras (i.e. non-farm non-labour), liquido dos custos fixos associados i
produgio do agregado familiar. Wx 6. o prego de mercado dos inputs, e X sio os inputs

adquiridos. Este terceiro termo da equagio representa o lado da despesa da restrigio

orgamental e o segundo termo a receita.

Por hip6tese, todos os pregos sio ex6genos e apenas o sal6rio do trabalho

nio-agrfcola depende da educageo (D e das condig6es econ6micas locais (@),

logo:ll/. =W(E,@).

Se substituirmos Yz dado pela equagao (19) na equagio (21), entio duas das

tr6s rescrig6es combinam-se, e o agregado familiar defronta a seguinte equag6o:

(22) Pr.-f (Y'Y,H,X,A,E)+ Pr.Y, +W..H. *V =W*.X

O agregado familiar tomar6 decis5es de consumo, produgio e oferta de

trabalho (ou seja, utilizando o conjunto de escolha C: Yt L, Y3, X e H*; atrav6s da

maximizaE5.o da fungSo de utilidade equagio (17), sujeita is duas restrig6es: a

orgamental - equagio (22) e a equagio de restrigio temporal (20), incluindo-se

ainda as restrig6es de n6o-negatividade.

Deste modo, as condig6es de Khun-Tucker de primeira ordem s5.o:

(23\ au 
= -L.P.9!L\ / aYt "aY,

(24)

(2s)

(26)

(27)

(28)

AU

aLz

o(r?r.a)=0,

.(,

H-'(4'w-

L.p!!L-L =0."aH z

u(r* *.)=0,

Lr.W. - )2 <0, H_

13 > o, ,(,
o" *e)= oa\ ')

x>0,

>0,

# ,.)=0,

-4)=0,
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Com as equag6es adicionais, a restrigeo orgamental (22) e a restrigio temporal (20),

em que )1, representa a utilidade marginal do rendimento monet6rio e, )rrepresenta

a utilidade marginal do tempo humano.

Se ocorrer uma solugio interior, entao as equag5es (23), Qa) e (28) implicam

uma taxa marginal de substituigio 6ptima entre os bens caseiros Y1 e o lazer L igual a

aulaYt P,.aY,laYl

au lal w^

ou seja, igual ao r6cio dos seus custos de oporcunidade (afrlafr<0). Se Ys for

produzido,entaoovalordaredugiomarginal deY2paraproduzirYsterideserigual

ao prego de Ys (ou seja: -P2.AY2fAY.=P, ). Numa solugio interior, o trabalho

familiar e os inputs adquiridos tdm de ser de tal modo que os valores das

produtividades marginais de um input sejam iguais aos seus respectivos pregos:

equag6es (26) e (27).

Como orientagio para a investigagio empirica, este modelo de HUFFMAN

tem uma configuragio ligeiramente diferente das variiveis end6genas e ex6genas do

modelo a trds periodos. Asvariiveis end6genas s5,oY7, os bens caseiros, L, a decisio

de lazer, Yz, Ys, os bens para venda no mercado , X, a compra de inputs varid,veis, H, as

horas de trabalho agrkola e, H., as horas de trabalho ni.o agricola. As vari6veis

ex6genas sio os pregos Pr, Pz, Ps, Wx, W*, e ainda V, A, e E. Em particular numa

solugSo interior as variSveis de produgio agricola do agregado familiar podem ser

separadas das de decisio de consumo e de oferta de trabalho desse mesmo agregado

familiar. As decis6es de inputs agricolas sio entio de molde a maximizar o lucro,

desde que o prego do trabalho de familia seja igual ao sal6rio nio agricola.

HUFFMAN (2001) acrescenta em jeito de conclusio que se o agregado familiar em

vez de uma exploragio tiver uma pequena horta, entao a capacidade de aplicagio

deste modelo aumenta, passando tamb6m a ser v6lido para a maior parce dos

agregados rurais e tamb6m para alguns urbanos.

Quanto i natureza do capital humano HUFFMAN (2001) tamb6m avanga

que a escolaridade e a experi6ncia podem ser produtivas ou improdutivas

dependendo das condig6es econ6micas em que os agentes se inserem. Em ambientes

com flexibilidade de recursos, a agriculturater6 de competir com outros sectores pela

m io-de-o b ra especi al izad a ( o u n 5o es peci alizada).

105



Andlise Econflmica de Refurna Agrdria en conturto dindnico por Miguel Rocha de Sousa

Os sal6rios da mio-de-obra especializada nio necessitam de ser exactamente

iguais entre sectores, mas, em equilibrio, o diferencial de compensagio dos salArios,

nomeadamente incluindo o valor n5.o monetirio dos atributos entre tarefas nio

agricolas e agr(colas tem de ser igual. HUFFMAN (1996b) descreve que o diferencial

compensat6rio entre tarefas agricolas e nio agricolas tende a ser pequeno.

A escolaridade formal segundo HUFFMAN (2001) 6 imporrante e reveste-se de

tr6s factores: criagio de capacidades, cultura local e tamb6m, em parte, screeningisto

6, sinalizaEio para o mercado de trabalho. A educagio prim6ria segundo HUFFMAN

6 essencial pois reveste-se de: literacia, numeracia, e soluglo de problemas, que 6

bastante rltil para os agricultores. No enranro, HUFFMAN (2001) afianga que em

alguns ambientes a experi6ncia 6 mais importante do que a escolaridade.

Especialmente em ambientes estAticos (a nivel polftico, econ6mico e t6cnico), a

experidncia acumulada parece ser um investimento mais importante do que a

escolaridade. lsto porque a experiCncia agricola acumulada tende a nio se depreciar

em ambientes com uma certa constAncia de parAmetros. No entanto, numa

sociedade dinAmica, em que a esfera politica, econ6mica e a pr6pria tecnologia esti.o

em mudanga, nesse caso a formagio escolar (acad6mica) tende a ser mais valorizada,

pois confere maior capacidade de adaptagio ao mundo em mudanga.

Assim o papel do capital humano 6 essencial para o mundo agr(cola, e nos

nossos modelos desta tese enquadr;i-los-emos no contexto da reforma agriria.

Mas vejamos primeiro uma contribuigio, a de CICCONE e MATSUYAMA

(1996), sobre as dificuldades de acesso e de rentabilizag5.o desse mesmo capital

humano em contexto de sub-desenvolvimento. O nosso objectivo 6 perceber como os

limiares de acesso coarctam o acesso i pr6pria tecnologia e o uso que se faz do

capital humano, para se conseguir escapar dos equilfbrios de pobreza. Depois,

integraremos na nossa contribuigio te6rica a an6lise de reforma agriria em modelos

estaticos e dinAmicos com capital humano, tendo sempre como fim escapar desses

mesmos equil(brios de pobreza.
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3.S.Teoria sobre start-uP costs - CICCONE e MATSUYAMA (1996)

CICCONE e MATSUYAMA (1996) utilizam um modelo dinimico de

competigao monopolistica, para demonstrar que uma economia que herde um

pequeno n0mero de inputs especializados pode ficar "presa" num equilibrio de

pobreza e de sub-desenvolvimento. A capacidade limitada de inputs especializados

forga os produtores a utilizarem uma tecnologia trabalho intensiva, o que por sua vez

se traduz num pequeno incentivo i introdugio de novos inputsinterm6dios. Os start-

up costs, que por sua vez fazem com que os produtores de inputs interm6dios estejam

sujeitos a rendimentos marginais crescentes ) escala, e a externalidades pecuni5rias,

que resultam da substituiglo de factores no sector de bens finais, desempenham um

papel essencial no modelo.

CICCONE e MATSUYAMA (1996), estendem o seu modelo b6sico de

competigao monopolistica, tendo em atengio os "spillovers" tecnol6gicos associados

i introdug6o de novos produtos na tradigio dos modelos de crescimento end6geno

de LUCAS (1988), ROMER (1986,1987,1990), e CROSSMAN e HELPMAN (1991).

3.6. Teoria sobre capital humano, start-uP costs e reforma agrd;ria -

GERBASCH e SIEMERS (2005)

CERBASCH e SIEMERS (2005) demonstram neste seu estudo rinico e

contemporAneo a esta tese (ROCHA DE SOUSA (2005)) que h5 um nexo de relagio

causal entre transfer6ncias da terra (reformas agrilrias) e a formagio de capital

humano. Uma redistribuigio sucessiva de terras permite aos seus benefici6rios educar

as suas criangas, escapar da pobreza e evitar o trabalho infantil. Estes autores

concluem, na sua an6lise, que o acesso livre ao mercado de terras deveria serevitado

durante algum tempo. Mais, ainda concluem que 6 inevit5rvel a existdncia tempor6ria

de um estado de desigualdade entre os pobres. Finalmente, concluem que hi uma

transigio de uma sociedade rural pobre para uma sociedade mais desenvolvida e

fundada no capital humano, a partir das reformas agr6rias.

A sua abordagem 6, a par desta tese, a rlnica conhecida at6 i data, que junta

Factores chave de sucesso das reformas agririas: anilise de reformas agrilriastrCs
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dinAmicas, o capital humano utilizado no processo e os custos de acesso a essa

mesma tecnologia - isto €, os start-upcosts. A abordagem de CERBASCH e SIEMERS

(2005) baseia-se nos modelos de Cerag6es Sobrepostas (OLC) para dinamizar a

relagio entre capital humano e as reformas agr6rias. Tamb6m centram a an6lise nos

thresholds, isto 6 limiares de acesso ir tecnologia de capital humano, tal como n6s

procedemos nesta nossa tese) na secgio da contribuigio estdtica.

A nossa abordagem, ao invds dos modelos discretos, faz tamb6m uso de

modelos dindmicos (continuos) de crescimento econ6mico, mais concretamente o de

ARROW e o de JOVANOVIC, tamb6m incluindo o papel chave do capital humano

nas reformas agrilrias. As nossas conclus5es, como veremos, tendem a ser

complementares; tamb6m a viabilidade dinAmica das (nossas) reformas agrd.rias esti

dependente da (re)acumulagio do capital humano, ap6s o choque da safda dos

latifundi6.rios e a entrada dos campesinos nio instruidos. A nossa principal

conclusio 6 a de que uma reforma agriria ser5. economicamente tio bem sucedida,

quanto maior for o efeito de heranga (isto 6 aquilo que nos nossos modelos

chamaremos de transmissio de conhecimentos dos latifundiS.rios para os

campesinos), mais r6pido sendo o efeito de recuperagio do capital humano e maior

o efeito no crescimento econ6mico.

Vejamos ainda uma das poucas contribuig5es da dinimica de reformas

agririas, no modelo seguinte de HOROWITZ(1993).

3.7.Teoria dinlmica sobre reforma agrilria - Modelo de HOROWI\Z

(1 ee3)

HOROWITZ (1993) 6 um dos poucos modelos que esboga a an6lise dinAmica

da reforma agriria, em que os agentes t6m de escolher entre aceitar essa reforma

agriria ou entrar em conflito aberco. De modo semelhante a CERBASCH e SIEMERS

(2005), e aos nossos resultados desta tese, a reforma agriria 6ptima resulta de uma

sucessio 6ptima de redistribuigio da terra. No entanto, HOROWITZ (1993),

utilizando um contexto de teoria dos jogos cooperativos tem como objectivo evitar o

conflito. Ao inv6s, o trabalho de CERBASCH e SIEMERS (2005), tal como a nossa

tese, visa estabelecer as condig5es de sa(da de equilibrios de pobreza em contexto de

capital humano. Assim, a nossa contribuigio original 6 mais na linha de HOROWITZ

108



ffiAndlise Econfimica de Rcfurma Agrdria em contexto dindmico pr Miguel Rocha de Sousa

(1993), atravds dos instrumentos, o uso de um modelo dinimico de crescimento de

reforma agriria, mas com o objectivo mais pr6ximo do de CERBASCH e SIEMERS

(2005): reformas agr6.rias que fagam sairdo equilibrio de pobreza. Este 6 o contexto

do nosso estudo, embora possamos demonstrar que em grande parte a contribuig6o

desta tese, nomeadamente o trabalho de ROCHA DE SOUSA (2005) de Julho, foi

quase simultAnea, ali6s como costuma suceder em todos os processos de

investigagio cientifica, ao de CERBASCH e SIEMERS (2005) - artigo de Agosto de

2005.

Antes ainda de dar por conclufda a revisio da literatura fagamos a recensio

de apenas dois dos modelos mais importantes, numa das vertentes da reforma

agr6ria, que nio 6 despicienda: a dimensio de economia politica. Embora nestatese

nio fagamos a abordagem desta problemitica, este autor perspectiva investigagio

subsequente na 6rea e conv6m apenas referenciar que, a literatura neste campo,

especialmente tamb6m com a dimensio do capital humano, esr6. em franco

desenvolvim ento.

4. Modelos de economia polftica de reform a agreraa

4.1. Modelo de CONNINC e ROBINSON (2002) de reformaagrilria

Segundo os autores CONNINC e ROBINSON (2002), um tema dominante na

literatura moderna do desenvolvimento agrkola 6 o facto de os padr6es contratuais e

de propriedade serem definidos pelos problemas de incentivos levantados pela

dificuldade de verificar o esforgo dispendido (monitorizar). Esta situagio 6 agravada

pelo facto de as acg5es dos agentes nio serem directamente observiveis.

Estes autores introduzem um t6pico novo na literatura de politica econ6mica

agricola que 6 central na nossa tese: o papel do capital humano na reforma agr6,ria.

Uma teoria coerente de organizagio agrdria deveria ser capaz de explicar,

segundo os autores, as diferengas entre os diferentes continentes e regi6es e a sua

respectiva evolugio ao longo do tempo. Exemplificando, na aus€ncia de economias

de escala, esta teoria dos autores prevd que a Srea actual sob regime de

arrendamento (tenancy) seja maior em regiSes onde a terra esta menos bem
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distribufda. Este facto decorre de o mercado de arrendamento ter uma fungio

redistributiva ao afectar terras a partir de situag6es mais desiguais, ou seja, os

agregados familiares mais dotados com terras, vio facilmente arrend6-las

explicando isto uma maior prevalOncia deste tipo de contrato quando hi maior

desigualdade.

Apesar de as comparag5es agregadas do arrendamento de terras (tenancy)

entre regi5es dependerem de factores agro-climS.ticos e factores tecnol6gicos, os

autores esperam no entanto uma menor inciddncia do arrendamento em regi5es

como a Asia, onde a desigualdade da terra 6 mais baixa - em rigor a partir da

segunda metade do sdculo XX, onde tivemos reformas agrlrias na China, no Japio,

na Coreia do Sul e Taiwan. Ao inv6s espera-se uma percentagem de terra explorada

de acordo com o arrendamento (tenancy) na Amdrica Latina, pois nesse espago a

desigualdade tem sido mais elevada.

Os autores mostram que a evid6ncia nio estd de acordo com as hip6teses

supra-citadas, recorrendo ao QUADRO 13 - vide Anexo 16 no final da tese.

4.2. Modelo de BALAND e ROBINSON (2003) de reforma agreria

BALAND e ROBINSON (2003)11 no seu "Land and Power" estudam o impacto

da corrupgSo eleitoral na afectagio de recursos, no equilibrio do mercado de factores

e na desigualdade dos mercados agricolas. Os autores centram-se no controle dos

votos dos trabalhadores agricolas exercido pelos senhorios. Mostram que, se a

relagSo de empregabilidade estiversujeita a risco moral, entao as rendas resultantes,

isto 6 as que sio concedidas pelos empregadores, dio-lhes vantagem comparativa no

controle da actividade polftica dos trabalhadores. lsto gera um incentivo adicional i
posse da terra e leva a uma elevada concentragio da terra, que 6 ineficiente. Os

autores testam ainda o seu modelo atrav6s da introdugSo do voto secreto nas

eleigSes no Chile de 1958.

" ACEMOCLU e ROBINSON (2006) analisam os dererminanres econ6micos e as origens econ6micas
das ditaduras e das democracias. Esta vertente de teoria dos jogos pode ser interessante para modelar,
de igual modo a reforma agrdria, tendo em atengdo estes mesmos determinantes.
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5. Desafios da literatura

Ap6s termos revisto a literatura, o nosso desafio, de explicar a viabilidade

econ6mica das reformas agr6rias, assenta assim teoricamente, em duas bases: i) em

rermos est6ticos, usar o instrumental analitico dos start-up costs e threshold costs da

teoria microecon6mica, e ll) usar em termos dinAmicos dois modelos de crescimento:

o de ARROW, que tem em conta o efeito de aprendizagem ao longo do tempo, e o de

JOVANOVIC, com entrada e saida de empresas, em ambos os casos adaptado ao

capital humano. Estas sio as nossas contribuig5es te6ricas.

Uma das ideias fundamentais desta tese 6, dada a vastidao da bibliografia

sobre reforma agriria, e especialmente a econ6micalz , identificar Pontos

inexplorados e que meregam a nossa anilise de reforma agr5,ria.

De facto o entrosamento causal entre capital humano, e o limiar que

rentabiliza esse mesmo acesso (start-up e threshold costs), e a dinAmica desse mesmo

processo de reforma de agriria, permanece, nesta tripla vertente, largamente

inexplorado. Tal como referimos atr6s, o estudo "rival" de CERBASCH e SIEMERS

(2005) 6, em simultXneo com o nosso, o (nico que aborda esta problemitica, desta

nova forma.

Passemos entao ) nossa contribuigio estetica, tendo em atengio os thresholds

ou start-upcosts de acesso ao capital humano, num contexto de reforma agriria. De

seguida abordamos os nossos modelos dinAmicos d /a ARROW e JOVANOVIC, e

depois analisamos uma experiCncia concreta de reforma agriria do Brasil, a do

Programa de C6dula daTerra, em que as nossas conclus5es te6ricas sio em grande

parce confirmadas pela an6lise empirica.

" A literatura de desenvolvimento econ6mico tambdm 6 vasta e aborda em Parre este tema:

BHARDAN e UDRY (1999,2000a, 2000b), analisam modelos microecon6micos de desenvolvimento,

CHANC, H.-). (2002,2007) recorre ao mdtodo hist6rico para explicar o sucesso do desenvolvimento.

Por ourro lado, MILANOVIC (2005) tem uma abordagem inovadora ao procurar realizar a primeira
distribuigio mundial do rendimento dos agregados famlliares, e nio apenas por via dos paises. Em

ROCHA DE SOUSA e CAETANO (2006,2007) procur6mos analisar a relagio entre o IDE-

lnvestimento Directo estrangeiro e o IDH- lndice de Desenvolvimento Humano. A questio do

desenvolvimento rural em particular 6 abordada por ELLIS (1988, 1992) e UPTON (1996).
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5. Modelo de Refurma Agrdria

6.1. lntrodugio

A motivagio desta tese d a de compreender o trade-offefici€ncia/equidade nos

mercados agricolas, tendo como objecto de estudo a reforma agriria, que na nossa

definigio (Caixa 1) representa a redistribuigio de latiftindios de empresdrios

instruidos para minifdndios de campesinos nio instruidos. O nosso objectivo 6 assim

o de analisar a viabilidade econ6mica destas reformas agririas, ou seja o de

determinar quais as circunstincias em que estas seriam bem sucedidas.

Detect6mos nos cap[tulos anteriores de revisio da literatura que a relagio

entre o capital humano, o seu limiar de acesso, nomeadamente a forma de o

rentabilizar no processo de reforma agrilria continuam largamente inexplorados.

Nesta linha de raciocinio vamos construir modelos de an6lise de reforma agr6ria com

capital humano, tendo em atengio os " start-up costs" e "threshold costs" .

l)m"start-upcost", como o nome indica 6 um custo de inicio de actividade, ou,

especificando melhor, 6 um custo de entrada num mercado, onde pode j6 existir um

incumbente, ou, no caso de um mercado totalmente novo, tratar-se-6 de um custo

para se tornar este o incumbente do mercado. Um "threshold cost", ou limiar de custo,

caracteriza-se por ser um custo que tem um comportamento especificado a partir de

um determinado limiar; ou seja, 6 uma funglo que se comporta de uma determinada

maneira a partir de um certo ponto ou limite. A literatura de economia industrial tem

analisado em detalhe os "start-up costs", e a de economia do desenvolvimento tem

analisado os "threshold costs", veja-se por exemplo AZARIADIS e DRAZEN (1990).

Estes autores definem limiares apartir dos quais hd multiplicidade de equilfbrios para

o processo de crescimento econ6mico, nomeadamente tendo em atengio que h6

externalidades associadas a esse mesmo crescimento. Em suma, AZARIADIS e

DRAZEN (1990) definem um processo descontinuo de crescimento econ6mico, ou

seja um em que, excedendo-se um cerco limiar, se d6 um arranque do processo de

crescimento econ6mico. Se nlo se exceder o limiar "cr(tico" (o "threshold") entio nio

se d6 o arranque do processo de crescimento econ6mico, e o pafs em causa nio se

consegue desenvolver.
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No nosso caso, vamos primeiramente analisar os "stdrt-up costs" ef ou "threshold

costs" , em modelos esteticos e a sua interacgio com o sucesso da reforma agri,ria,

tendo sempre em atengio o "trade-off' eftci|ncia e equidade. Assim, procuramos

responder i pergunta da Caixa 1, mas utilizando instrumentos conhecidos da

economia industrial e do desenvolvimento, aplicando tudo isto a um novo objecto: a

realidade do capital humano e a sua condicionante para o sucesso e/ou viabilidade

da reforma agriria.

Temos no entanto de ter um ponto de partida para a nossa an6lise de reforma

agr6ria. So fari sentido analisar a reforma agriria, tal como a definimos na Caixa 1,

se antes (i.e. ex-ante) da implementagao deste processo, a distribuigdo da terra for

ineficiente e iniqua. Assim, procedemos ) anilise da distribuigio mundial do

rendimento por zonas geogrS.ficas e i distribuigio mundial da terra. Nomeadamente

atrav6s da anS.lise do indice de Cini de concentragio (ou de desigualdade) da

distribuigS.o da terra. Conclui-se que a maior concentragio da rerra enrre 1966-90 se

verificou na Am6rica Latina: o indice de Cini para a concentragio da terra, nos anos

de 1966 a 1990, foi de 81%o, enquanto que o indice de Cini para o rendimenro na

Am6rica Latina, para o mesmo periodo de referdncia foi de cerca de 50%. Veja-se o

Anexo 16.2. (no final da tese) para an6lise mais detalhada. De qualquer modo, esres

valores para o indice de concentrag5.o da posse da terra, justificam empiricamente

que a distribuigio da terra e do rendimento antes (ex-ante) da implementagio do

Processo de reforma agrilria 6 infqua e ineficiente. Salientando-se em especial o caso

da Amdrica Latina, dai o termos procedido a uma an6lise empirica da reforma agriria

no Nordeste do Brasil na parre V desta tese.

RAY (1998) refere que nio hi eficiEncia da terra, nomeadamente devido ao

esforgo e i nutrigio, e tal como vimos tambdm na nossa revisio da literatura,

nomeadamente, devido ao esforgo de monitorizag5:o e de implementagio dos

pr6prios contratos agricolas. Assim justificamos a necessidade de intervengio por via

da redistribuigio da terra, tendo em ateng5'o o trade-off efici}.ncia vs equidade. Na

nossa parte emplrica analisaremos em concreto a eficiOncia de um programa de

reforma agrj,ria (via mercado), o do Cddula daTerra, que tamb6m visa objectivos de

melhorar a equidade - i.e. tem o objectivo final de integrar o pequeno agricultor

minifundiSrio na sociedade rural brasileira.
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Passemos entao i nossa formulagio te6rica. Temos de parrir da hip6tese de

que a eficiCncia em grandes explorag5es 6 baixa, para ser entao vi6.vel redistribuir para

pequenas parcelas, e assim conseguir ganhos (potenciais) de eficiCncia. Ou seja, o

produto total agricola aumentaria e a pr6pria produtividade tamb6m com a reforma

agr5,ria. Levanta-se, no entanto, de imediato uma questio fundamental: Se a

eficidncia em explorag6es mais pequenas 6 maior, porque nio vendem os grandes

proprietirios as terras aos mais pequenos, resolvendo-se deste modo tudo pelo

mercado? A resposta a esta questao torna-se evidente quando se verifica que os

pequenos agricultores defrontam restrigSes de liquidez, t6m dificuldade de acesso ao

cr6dito e dificuldade de obter "colateral" para conseguir comprar efou arrendar

terras. De igual modo, existe o problema do risco moral na monitorizagio do esforgo

dispendido na exploragio da terra,tal como vimos na secglo de revisio da literatura.

Adicionalmente os pequenos agricultores tamb6m tdm maior dificuldade de

acesso ao capital humano seja ele especifico (assist6ncia t6cnica) e ou capital

humano geral (educagio). Al6m disso, o capital humano tamb6m exige uma certa

complementaridade com o capital ffsico, ou seja, nio basta ter a instrugio para

cultivar a terra, tambdm 6 necess6rio ter capacidade financeira para o fazer,

nomeadamente ter capital fisico, como instrumentos, sementes, produtos fito-

sanit6rios e/ou pequenas m6q uinas.

Parcimos assim na nossa an6lise, nos modelos deste capftulo 6, em que a

eficiCncia em grandes explorag5es 6 menor do que nas mais pequenas. Definimos que

h6 um limiar minimo de rentabilizag5.o do pr6prio capital humano - o tal "threshold"

que permite tornar rentevel a utilizagio da terra. No nosso primeiro modelo os

resultados s5,o pr6-status quo, ou seja, nio vale a pena fazer reforma agrdria (tal como

a definimos na Caixa 1) porque a grande empresa tem poder de mercado. Assim que

flexibilizamos esta hip6tese, no nosso modelo 2 de "start-up cost" vari6vel, os mais

pequenos acabem por tervantagem, pois assumimos h6 ganhos de produtividade do

trabalho por a terra a explorar ser mais pequena.

Para fazermos esta an6lise de reforma agrilria vamos considerar os mesmos

coeficientes tecnol6gicos (i.e. para ser neutro quanto i efici€ncia) e passamos da

grande para pequena exploragSo agricola.
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lntuitivamente espera-se que uma reforma agreria sem melhoria do capital

flsico e do capital humano, tal como os casos empiricos analisados pela literatura

econ6mica o demonstram, seja um falhango.

Uma das quest6es que se levanta 6 entio: Como se pode ter mais eficiEncia e

mais equidade num contexto de reforma agrlria?

O modelo de base ter6, assim, de abordar os seguintes trds t6picos: (i) o problema

do cr6dito, pois existe o problema da falta de "colareral"; (ii) o problema do capital

humano e a sua diferente distribuigSo nas zonas rurais; e finalmente (iii) o problema

do conhecimento tecnol6gico.

Assim na nossa vertente devem surgir duas grandes classes de modelos: o

modelo da grande empresa e o modelo da pequena empresa.

A) O modelo da grande empresa, representa o grande latifundiiirio ou

empresa agrkola, que recorre ao uso de assalariados, tem elevado cr6dito (pois

consegue deter uma elevada parcela da terra que pode usar como "colateral"), e tem

em geral um nivel de capital humano mais elevado.

B) O modelo da pequena empresa, baseia-se no agregado familiar (modelos

estilo household produaion), defronta restrig5es de crddito e de capital humano.

Nestas duas classes de modelos levanta-se a questio de como passar do

grande para o pequeno modelo? Surge assim a seguinte problem6tica nesra

passagem do latiftlndio dos agentes instruidos para minifrindios dos campesinos nio

instruidos: por um lado, o problema de obter "colateral" para a pequena empresa;

por outro lado, o problema do baixo capital humano para pequena empresa de cariz

familiar ("household"), e adicionalmente a hip6tese de que aquela pode explorar porsi

pr6prio a terra (sendo esta a pr6pria definigio de pequeno agricultor).

Centraremos a contribuigio formal e te6rica da tese nos modelos de"start-up

cost", definindo-se este como o custo de inicio de actividade ou de limiar ("threshold")

de capital humano que permite sair do limiar de pobreza e assim aceder a uma

reforma agriria bem sucedida.

Tanto quanto sabemos, a literatura correspondente estas quest6es, atd i data

de inicio desta tese, apenas citava CICCONE e MATSUYAMA (1996) em que se

analisava o contexto de"start-upcost" e as externalidades pecuniS.rias no processo de

desenvolvimento econ6mico, via capital humano. A contribuigio destes autores era a

de procurar equil(brios econ6micos fora do equilibrio de pobreza. A fuga a esres
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equilibrios de pobreza, era conseguida atrav6s da superagio de um dado limiar-

"threshold", e assim os seus modelos apresentavam multiplicidade de equilibrios. A

sua abordagem baseava-se no uso de um modelo dindmico de concorr6ncia

monopolfstica. Todavia, a abordagem de reforma agriria neste contexto de "start-up

cost" continuava e continua largamente por explorar. Apenas um artigo recente de

CERBASCH e SIEMERS (2005) faz uso dessa abordagem. No entanto essa

abordagem 6 feita no contexto dos modelos OLC - overlappinggenerations model - i.e.

modelos de geragio sobrepostas. Este facto apenas vem reforgar a ideia de quio

interessante e fundamental nos parece ser o tema desta tese. De qualquer modo a

contribuigio desta tese, especialmente no que concerne aos modelos estAticos tem a

ver com o "start-up cost" e, nos modelos dinimicos, com a questao do "learning by

doingj' (LBD) no modelo de ARROW e no modelo de JOVANOVIC, voltando-se a

colocar a questao do "threshold",i.e. o limite ir sobrevivCncia das empresas.

No nosso modelo 6.2.1. (at6 secgio 6.2.4) o "start-up cost" 6 dado como um

limiar de capital humano que se tem de exceder de modo a sair da pobreza. Neste

modelo como veremos, uma vez que o "start-upcost" est| fixo por um limiar critico,

temos um resultado sempre contra reforma agrida.

No modelo 2 de"start-upcost" alternativo, secgio 6.3., desta feita a hip6tese d

a de que mais capital humano melhora a produtividade do trabalho.

Contrabalangam-se dois efeitos: um efeito pr6-eficiGncia de passar de latifrindio para

minifrindios de concorrOncia perFeita, versus um efeito pr6-aprendizagem de passar

de minif0ndio para latifrjndio. A comparagio de 6rea A com B no gr6fico dessa

secglo permite visualizar qual dos efeitos 6 o dominante e da( inferir se vale a pena ou

n?'o realizar reforma agr5ria, tal como a definimos no sentido da Caixa 1 da nossa

introdugio.

No capitulo 7 desta nossa tese, o "start-up cost" generalizado 6 variivel e

definido em fungio de se exceder um limiar de rendimento. Supomos dois tipos de

reforma agriria: a do tipo i) Reforma agrilria uniforme, em que o latifrlndio 6

substituido por um s6 tipo de minif(ndio; a do tipo ii) Reforma agrilria nio uniforme,

em que o latifrindio 6 substituido por meso-frlndios e micro-f(ndios. O limiar

("threshold") 6 definido em termos de capital humano, ou seja, existe um limiar de

capital humano que 6 fungio do tamanho da terra de tal modo que quando se

123



Andlise Ean6mica de Rcfurma Agrdria em contaco dindmico por Miguel Racha de sousa

excede este limiar se torna viS.vel e rentevel o investimento em capital

viabilidade de reforma agriria depende da an5lise de bem-esrar.

No capitulo Sfaz-se uma abordagem da 6ptica social da reforma agr6ria num

contexto de um modelo a quatro factores. Sio determinadas as condig6es de

optimalidade de um planeador social e o n(mero 6ptimo de meso-parcelas e micro-

parcelas.

No capitulo 9 introduz-se incerteza, baseando-nos no modelo de BHADURI

(1977), fazendo-se uma extensio a este modelo atrav6s, de novo, do conceito de

"start-up cost" inicial, i.e. investimento adicional em capital humano, acima de um

dado limiar crftico. No modelo do capitulo 9.5 fazemos uma an6lise de um modelo

de cr6dito com"stdrt-upcosts" a dois estados: no primeiro obserya-se se se tem acesso

aos limiares ou nio e no segundo calculam-se as condig6es de optimalidade. Por fim

de seguida, na parte lV, apresenta-se um modelo dinimico de reforma agr6.ria

utilizando a nogio de "learningby doingi'de ARRoW (capitulol0), e no capftulo 11

utiliza-se o modelo da empresa de JOVANOVIC para esbogar a sobrevivdncia dos

latifrindios.

6.2. Modelos de empresa sem incerteza esteficos com (start-up coso>

Comecemos por modelar o problema do maximizar o lucro de um grande

latifrjndio, que assumimos, por hip6tese, tratar-se do rjnico produtor da regiio.

Estamos assim perante o problema tipico do monopolista. Nore-se que este facto

poderia nio implicar directamente um monop6lio, pois depende do que se produz.

Por exemplo o grande latiftindio pode produzir caf€ ou algodio, produros esres que

seriam vendidos no mercado internacional. Esclarecida esta "reserua", admitamos

que, neste caso; a grande empresa agrkola se comporta, de facto, como um

monopolista.

humano. A
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6.2.1 . Modelo 1 com <<stdrt-up cost>>

lntroduzimos uma nog6o de <<start-upcosb>13, tal que a fungio custo reflecte o

facto de o capital humano inicial (110 ) exceder ou nio um valor crftico (H.) de

acesso por exemplo i tecnologia, definindo-se O@ -f1) como o investimento

adicional em capital humano. Assim, este valor crftico H* 6. o nivel minim o (threshold)

a que corresponde O@ - Hr), o <<stdrt-upcosD inicial. Trata-se de um limiar de acesso

a um 'conjunto' de conhecimentos, i.e. limiar de capital humano - que pode ser

analisado como anos de escolaridade, e no nosso caso, mais realisticamente, como

assist6ncia t6cnica aos agricultores. Por vezes, o pr6prio nivel de sa(de humana d

considerado capital humano, pois um bom nivel de sarjde 6 condiglo necess6ria para

um bom desempenho laboral e bom desempenho na pr6pria formagio e na escola.

Uma maneira intuitiva de considerar este "start-up cost" de capital humano 6,

por exemplo, admitir que os quatro anos iniciais de instrugio primiria sio cruciais,

pois permitem aprender numeracia e literacia, fundamentos b6sicos da instrugio e da

insergio em qualquer economia de mercado. Assim, poderiamos dizer que a

instrugio bisica, nomeadamente estes quatro anos, constituiriam o limiar ou

"threshold" de capital humano. Por outras palavras, agricultores sem esta instrugio

bdsica, nio conseguem, por exemplo, proceder i leitura da rotulagem dos produtos

quimicos a aplicar (e dai que nio consigam sem auxilio externo, implementar estes

mesmos procedimentos). Este 6 o caso de um limiar de acesso ao capital humano

baseado na mais bdsica instruglo (no fundo, alfabetizaglo b5sica) que tambdm tem

repercuss5es ao nivel do p16prio capital f(sico, a inumeracia limita a capacidade de

entrada destes campesinos nos mercados de capitais, ou mais simplesmente na

obtengio de um simples empr6stimo banc6rio, mesmo de uma instituigio de crddito

rural. De igual modo, a iliteracia tambdm concorre neste mesmo sentido que a

inumeracia, ao limitar a capacidade de ler e compreender a celebragio de contratos

(escritos) formais, nomeadamente as cl6usulas que prev6em a regulag6o

(monitorizagio) do esforgo do mandat6rio.

Vejamos assim as hip6teses do nosso modelo:

13 O ,rstart-up cost>>, como o nome indica, 6 o
entrada de novas empresas no mercado.

custo de inicio de actividade, ou seja, condiciona a
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Hip6teses:

i) Modelo a um factor: H,i.e. capital humano.

ii) O(H -ll6 a fungio custo do capital humano (investimento adicional

obedece a:

l*.It^. H'
0@ - H^)=1 '-

lo,.(n-ru), Ho)-H*

onde Q'= 0r> 0 , e 6 constante para o ramo relevante.

em H) que

Ou seja, esta fungio define um custo proibitivo de acesso ao capital humano

Para as Pequenas empresas (Hoall-), pois estas n5o t6m massa crftica de capital

humano para a ele conseguir aceder. Dito de outro modo, os campesinos nio
conseguem aceder a um custo finito do capital humano b6sico. Ao inv6s, as grandes

empresas, i.e. os latifundi;irios ( ,F1o > Hr ) defrontam um cusro marginal fixo do

investimento adicional em capital humano, por hip6tese de simplificagio.

Adicionalmente, assumimos que o limite quando H tende para zero do custo do

capital humano tamb6m 6 infinito. Ou seja, H* trata-se do referido exemplo citado

acima, o limiar de acesso ao capital humano - os quatro anos de ensino b6sico, que

Fornecem o acesso i literacia e numeracia, i.e. i alfabetizag5;o b6sica.

A fungio lucro da empresa da geral, quer seja grande ou pequena, serd. enti.o:

(1) 1T(H)= p(Y(H)).Y(H)-d@ -Ho)-CFr

Note-se neste caso que o custo de capital humano 6 o custo adicional de

capital humano (investimento em capital humano), pois assume-se que o custo

de Ho j5. foi incorrido e 6 irreversivel.

A hip6tese que est5 subjacente 6 a de comegar por analisar o impacte do

capital humano na fungSo lucro consoante o tamanho da exploragio, uma vez que

no contexto de reforma agriria se passa de grandes latifrindios para pequenas

exploragSes. Note-se que o modelo pode parecer irrealista por apenas incluir o

capital humano, mas este 6 um ponto de parcida para modelos mais completos onde

avaridvel terra e outros factores se tornem end6genos.
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Assim, podemos considerar, nesta an6lise inicial, que o

capital fixo e do trabalho estlo incluidos nos custos fixos totais.

custo da terra, do

6.2.2. Modelo 1A com <start-uP cosb> e grande empresa

Vamos procurar obter as condig6es de primeira ordem para este monopolista:

,G(2) +" = p***.*,-d,=o\/ dH dH dYdH

Re-arranjando a expressao (2) fica-se com:

tl
I a.lav dPdY-
lo-fr1*=- dY'drr)
I dH)

donde facil mente resulta:

tr
l,-#r-l

/"\ | "'/au )- I
\"',, p €y,p

o' 
: representa a elasticidade da procura prego directa do bem.em que ty.p=- ap.y ,

Tal significa a obtengio da condigio de que o"mark-up" (prego face ao custo

marginalla) deve ser igual ao inverso da elasticidade, de forma a maximizar o lucro do

monopolista.

Comparando com o caso de concorrEncia perfeita (N empresas) sem <<stdrt-up

cosb>,i.e basta assumir que as empresas se encontrariam no segundo ramo da fungio

custo do capital humano e que o prego do output que enfrentam seri ex6geno. lsto

porque a elasticidade da procura individual seria infinita, logo teriamos como

condigio de "first-besf" do modelo, a usual condigio: prego igual ao custo marginal,

nio havendo perdas de efici6ncia. Contudo, o caso que nos interessa 6 o de pequenas

empresas que defrontam o <<start-up cost>>, para ser compar6vel ) situagio de

monop6lio.
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6.2.3. Modelo 1B com <stdrt-up cost>> e pequenas empresas

Neste caso, admitimos que existem N pequenas empresas que resultam da

divisio da grande empresa monopolista, mas nenhuma delas rem poder de mercado,

e tao pouco consegue aceder ao <<start-upcost>> do capital humano, ou seja, Ho 1H*,
logo o custo do capital humano serd. proibitivo. Por outras palavras, esramos a

assumir que os campesinos nio atingem o limiar de instrugio suficiente e que, como

tal, isto leva a custos incomporc6veis em termos de exploragio da terra, nesta an6lise

de um modelo a um facror em exclusivo (o capital humano).

Assim a maximizagio do lucro levar6. no curto prazo a um prejuizo proibitivo.

(4) t(H)' = p.Y(H)-*-Cff--oo < 0

Claramente, este facto leva a que, no longo prazo, todos os pequenos

agricultores, os ditos campesinos, queiram abandonar a actividade, pois defrontam

prejuZos insustentiveis. Note-se que a hip6tese acima sobre a iliteracia dos

campesinos, leva-nos, assumidamente, i determinagio desta solugio. ou seja, se

suaviz6ssemos a hip6tese de tal maneira a permitir aos campesinos atingir o limiar

(i.e. o "threshold") do capital humano, enrao naruralmente a solugio, para as

pequenas empresas dos campesinos, seria diferente.

6.2.4. Estdtica comparada do Modelo 1 com <<start-up cosb>

No modelo 1A obtivemos as condig6es de optimalidade para a grande

emPresa, que apesar de ser ineficiente face a uma situagio de concorr6ncia perFeita

sem <<stdrt-up cosb> (aquilo a que chamariamos de <<first best>> te6rico) torna-se mais

eficiente do que a situagio com de concorroncia perFeita com <<start-up cost>>.

Vejamos, com H*x da grande empresa a obedecer a (3) e Hr* > H* :

(5) |t(H..)o = p(Y(H*)).Y(H*)-O(H..)-Cff >O

Assim temos N pequenas empresas no agregado a terem um prejuho insustentS.vel

( -N.* - -oo ).

Em relag6o a este modelo de <<start-up cost>>, e apenas a um factor produtivo

(capital humano), podemos concluir que, apesar de ser ineficiente face ao <<first-best>>

'o No caso de concorr€ncia perFeita reriamos += p.d.!=-d,=i d'

dH . dH ,, 
'Jep=fr-. Ou seja,

/dH
P:cmg.
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(sem <<start-up cost>>)t o monopolista tem um lucro maior do que os

pequenas explorag6es resultantes da reforma agrfuia.

prejufzos das N

Assim, a exist6ncia de um <sturt-uP6osb>, neste modelo estatico muito simples,

6 contra a exist6ncia de Reforma Agr6ria, em que se passa de uma parcela

latifundi6ria (estilo monopolista regional) para N pequenas parcelas idCnticas

campesinas, mas que nio asseguram o acesso ao capital humano, o gue,

intuitivamente, explica aquele resultado.

Os resultados aqui obtidos sio muito sensiveis ) hip6tese do <<start-up cosb>

inicial, ou seja, a nio desejabilidade de reforma agrdria vem exclusivamente do facto

de as pequenas empresas defrontarem um custo de <<stdrt-up>> em relagio ao capital

humano incomporr6vel.

Na secgio seguinte 6.3. generalizamos o modelo 1, fazendo variar o <<start-up

cost>>.Procedemosaumaextensiodestemodelol inicial incluindoavari6vel trabalho,

procurando contrabalangar dois efeitos: o efeito pr6-efici0ncia de passar de

monop6lio (latif0ndio) para as pequenas explorag6es, com o efeito de aumento do

<<start-up cosb>. A questao que se torna obviamente relevante prende-se com a

determinagio de qual dos efeitos dominari. No caso visto at6 agora domina

claramente o efeito <<start-up cost>> e por isso a reforma agr6.ria nunca 6 desejdvel, desde

que nio se atinja o limiar de capital humano para as pequenas empresas agricolas

campesinas.

5.3. Modelo 2 de <<start-uP cosb alternativo

Nesta secgio consideramos a vari6vel capital humano (H) como vari6vel de

estado que influenciaY e analisamos num contexto de <<start-up cosb (mais geral) o

que ocorre em termos de eficiCncia com a introdugio do trabalho (t).

Hip6teses:

i) modelo a2 factores: H,i.e. capital humano e L, i.e. trabalho.

i) HG > HP : o nivel de capital humano (inicial) dos latifundi6rios 6 maior do que

dosminifundiirios-6estaaversio de<<start-upcost>>.Esta hip6tese6crucial epermite

caracterizar este novo modelo, sendo mais geral e realista: neste caso apenas

assumimos que o capital humano (inicial) dos latifundi6rios 6 maior do que o (inicial)

dos campesinos. Naturalmente, se i parcida o capital humano dos latifundiirios 6
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maior que o dos campesinos, torna-se para estes mais facil investir nesse mesmo

capital humano, de modo a rentabiliz6-lo, especialmente na sua relagio com o

trabalho, o que nos leva i hip5tese seguinte.

iii) A hip6tese fundamental 6 a de que o acr6scimo de capital humano (investimento

em capital humano) melhora a produtividade do trabalho, ou seja, em termos

al96bricos:

a,y _u(u%r) r oALAH AH

A fungio lucro da empresa agricola passar6 enrio a ser:

nT(L) = p(Y (H, L)).Y (H, L) - w.L

Note-se que nesta especificagio da fungio lucro, H 6 apenas variiivel de estado,

sendo L avariltvel de decisio.

6.3.1. Modelo 2 de grande empresa

Temos uma hip6tese assaz simples (todavia, mais realista do que a do modelo

anterior) que 6 a de que o capital humano do latifundi6,rio 6 maiordo que o capital

humano do minifundi1rio campesino: HG > H' .

Assim a resolugSo do problema do monopolista (latifundi6rio) conduz a:

dr 
-oP .oY .Y+ r.oY -r'=odL AY AL AL

Resolvendo, como 6 usual, para o monopolista fica-se com:

w
D--' aYlal _ I

p -%

Como, pela hip6tese iii) % u crescenre com H, enrao *ly (que d o cusro'aL IAL \-r----
marginal deste modelo) 6 decrescenre com H, o que implica que a grande empresa

tem um custo marginal mais baixo (que a pequena empresa concorrencial).
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6.3.2. Modelo 2 de pequena empresa

Para a pequena empresa, a maximizagio do lucro resulta de imediato da

verificagio da condigio: prego igual ao custo marginal:

w
L- 

-

' aYlal

6.3.3. EstStica comparada do Modelo 2

Assim, comparando a secgio 6.3.1 da grande empresa com a secgio 6.3.2 da

pequena empresa, podemos fazer uma an6lise de bem-estar muito ilustrativa apesar

de ser em contexto est6tico e em equilibrio parcial.

Temos dois efeitos de sentido contr6rio numa avaliagio de reforma agritria

(RA),

Efeito A) O efeito pr6-eficiOncia de passar de monop6lio para concorr6ncia perfeita;

Efeito B) O efeito pr6-aprendizagem de redugio do custo marginal do trabalho pela

passagem de pequenos agricultores (campesinos) para grandes agricultores com o

aumento do nivel de capital humano.

Se A>B entio a reforma agrilria 6 desej6vel pois o ganho de eficiCncia compensa a

perda de capital humano (aumento de Cmg por redugio de H).

Se AcB entao a reforma agrina 6 indesej6vel pois o ganho de eficiCncia nio

compensa a perda de capital humano (aumento de Cmg por redugio de H).

Vejamos graficamente com a hip6tese de Cmg constante (linear - w fixo, apenas

fungio de H).
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FIGURA 4 - An6lise de bem-estar da RA no Modelo 2 de start-upcosf akernarivo

Naquela figura pode obseruar-se o seguinte: o monopolista latifundidrio

defronta um custo marginal mais baixo resultante da sua vantagem de"start-upcost",

Le. como o nivel de capital humano (inicial) do latifundiirio 6 mais elevado enrao a

sua produtividade do trabalho ser5. mais elevada - a tal hip6tese iii) avangada a que

cham6mos efeito pr6-aprendizagem. Com este custo mais baixo, o monopolista vai

Procurar no seu 6ptimo igualar a receita marginal ao custo marginal (mais baixo do

Rmg qPqG

\
A \ cmg(HP)

B F
Cmg(HG)

E

\"
t\

Mo n opol i sta I atifu n d i d ri o

(empresa G)

Concorrdncia Perfeita - campsinos

(minifundidrios P)

Excedente liquido do Consumidor: D Excedente liquido Consumidor : D+C+A

Excedente liquido do Produtor: C+B Excedente liquido do Produtor: 0

Excedente total = D+C+B Excedente total : D+C+A

Comparagdo dos excedentes totais:

RA desejiivel: Excedente Total conc PerF> Excedente total Monop6lio 1,A>q

M indesej6vel: Excedente Total conc PerF< Excedente total Monop6lio 1Acg,1
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que o dos campesinos), dai resultando como excedente do consumidor a 6rea D e

como excedente do produtor airea C+B, o que tudo somado nos dii um excedente

global de D+C+8. Para os campesinos nio instruidos temos a solugio de

concorrdncia perfeita entre eles, dado o seu maior nImero. O seu custo marginal 6

mais elevado derivado do nivel (inicial) de capital humano que 6 mais baixo, mas no

entanto dado a exist€ncia de competigio face ao latifundi6rio, o n[vel total de

produgio dos campesinos (dada a maior eficidncia da estrutura de mercado) 6 maior.

Assim, temos como excedente do consumidor em concorrdncia perfeita para os

campesinos: D+C+A. Para os produtores campesinos, dado que assumimos um custo

linear e constante (o que se poderia facilmente generalizar a um custo marginal

crescente), o excedente do produtor 6 nulo. Daqui se infere que juntando os dois

excedentes para a estrutura de campesinos em competigao perfeita, ficaremos com as

6reas D+C+A.

Assim, a figura permite-nos fazer uma comparaEio sobre a viabilidade do

bem-estar de uma reforma agr5,ria.

Em suma, a reforma agriria s6 6 desejivel se o efeito pr6-eficidncia [A]

dominar face ao efeito pr6-aprendizagem [B], mesmo em termos estaticos; ou seja,

se o efeito de ganho de eficiOncia na estrutura de mercado pelos campesinos, mais do

que compensar a perda de aprendizagem da substituiglo do latifundidrio pelos

indmeros campesinos. Em termos gr6ficos, a reforma agr6,ria s6 ser6 vi6vel se a 6,rea A

que representa o ganho de eficiCncia for maior do que do que a Srea de ganho de

aprendizagem pe I o I atifu n d i 5ri o, a irea B [A> B ].
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7. Modelo 1 de <<start-up cosb> vari6vel generalizado

7.1 . As hip6teses de parrida: RA uniforme e nio uniforme

At6 aqui neste modelo consider6.mos um <<start-up cost>> fixo. Vamos relaxar esta

hip6tese e assumir que hi tr6s tipos de explorag6es de acordo com a sua dimensio:

latiftindios (L), e dois tipos de minifrindios, os de dimensio m6dia (aqui livremente

chamados meso-ftindios) e os de dimensio efectivamenre pequena (aqui chamados

micro-frindios); as suas dimens6es da terra explorada (por ha) sio, respecrivamenre,

Ei para os meso e Fj para os micro.

A abordagem que se segue tem como objectivo analisar o que acontece

quando ocorre uma M, que vamos assumir poder ser de dois tipos:

l) Reforma agrilria uniforme, i.e. os latifrjndios de dimensio L sio substituidos por

mesoftindios (Ei), i.e. todos s6o substituidos porterrenos de dimensio m6dia.

ll) Reforma agrina nio uniforme, i.e. os latifrindios de dimensio L sio substituidos

por dois tipos de parcelas: meso (E) e micro (F7) terrenos.

Vamos postular a exist6ncia de uma fungio de bem-estar socialls

principal hip6tese de trabalho 6 que, para al6m de ser adiriva nos

componentes individuais da sociedade, se assume que mais factor terra

sempre uma melhoria de bem-estar, ou seja formalmente:

AU^AUAU
->0. 

>0: -- >0aE, aF, AL

Assumamos que Tt(h,) 6 o limiar de acesso (<threshold>) i tecnologia do

capital humano para uma dada dimensio fi da terra, que 6 decrescente com o

aumento do capital humano individual (hi). Por outras palavras, admite-se que mais

educagS.o, experi6ncia ou sa[de reduzem este limiar (<threshold>), ou "start-utp cost",

1sA exist6ncia de uma fungS.o de bem-estar social nem sempre 6 fi,cil de verificar. O Teorema da
lmpossibilidade de ARROW, retrata exactamente as dificuldades de passar de uma ordenagio de
prefer6ncias individuais para as sociais. SEN (1982, cap.5 a 8) resolveu em parre esre problema ao
aumentar o espago de possibilidades, atrav6s do reconhecimento do desenvolvimento humano.

, U(.) cuja

diferentes

rePresenta
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logo formalmente: *aO. Consideramos este facto

0h,

pr6prio agricultor, mas podemos tamb6m assumir

positivas para o stock de conhecimento m6dio global

I,r
regiio (, =L;:=4),ou seja, #.0.

em relagio i educagio do

que existem externalidades

da agricultura (educagio) na

CASO l: Reforma agrilria uniforme

Craficamente, podemos intuir que os latifrindios s6o divididos em

mesofrjndios, tal como se mostra na FICURA 5.

FIGURA 5 - Reform a agr5,ria uniforme

Ei

16 fi (mesofridios) iguais a partir de latifrlndio

CASO ll: Reforma agrida nio uniforme

Temos tr6s tipos de parcelas supra-citados, I Ei, Fl,lati-, meso- e micro-

frindios.

A anilise de bem-estar faz-se recorrendo i fungio de bem-estar social que

especificaremos na pr6xima secgio.

O critdrio de acesso ) tecnologia do capital humano, i.e. do ,rthreshold> de

<<start-up cosb> 6, via rendimento, ou seja Y(E,)>Y(T,(h)), o que significa que os

meso-f(ndios conseguem exceder o <<threshold>> de rendimento e sair, assim, do
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equilibrio de pobreza, enquanro ral nio aconrece com os micro-f0ndios, j6 que

Y(Fr) <Y(T,(h,)) .

Em termos grdficos, a situagio coloca-se tal como mostra:

FIGURA 6 - Reform a agriria nio uniforme

ni.Fi

ni.Ei

7.2. O problema na 6ptica social

Assumamos que temos o seguinre problema na 6ptica social:

Yn (J(Yi, E,,N,;t,) =iY,
i=l

- t / -\o .^1%sa Yi(E,,M,,i,):1a,.(e,-i, )' *or.(*,)o )" , o<p<t

p.\ = r.E, +w.N,

em que U(.) 6 a fungio de utilidade social a qual agrega Y; , ou seja as produg6es

individuais de cada exploraglo, Ei 6 o meso-frindio medido em 6rea (ha), 4 um

parAmetro que representa o limiar de acesso i tecnologia de capital humano que

torna aterra rentevel (medido em 6rea, porexemplo ha), Ni o montante de trabalho,

p um parl.metro que se relaciona com o inverso da elasticidade de substituigio entre

factores (em rigor ESr. *. =6 =.L I e p um factor de rendimentos i escala nar-p
exploraglo que varia entre 0 e 1.
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Neste contexto temos assim dois efeitos de sentido contrdrio

dimensio das explorag6es na vertente de reforma agr6ria (RA):

a) efeito de rendimentos decrescentes i escala, no sentido de reduzir a dimensio das

propriedades, nomeadamente dos latifrjndios - medido pelo par1metro 0<p<1.

b) efeito de "threshold" ou de limiar de acesso ao capital humano, no sentido de

aumentar a dimensio dos miniftindios, i.e. para o investimento em capital humano

realizado ser rentevel, tem de existir uma dimensio m(nima da exploragio (6rea em

ha), medido pelo parimetro fi. No fundo para que a produgio (Y) seja poss(vel.

Esta hip6tese de rendimentos decrescentes i escala (o valor do parimetro

O<lt<l) 6 crucial para a anilise tradicional de reforma agriria. A intuiglo econ6mica

6 a de que, dada a exist6ncia de rendimentos decrescentes d escala, se a terra original

(latifrindios) for repartida por meso-frindios, entao apesar de cada parcela de terra

ser menor (e a 6rea total agregada ser a mesma), ser6 mais produtiva. H6 no entanto

um "efeito contririo" que tende a atenuar o efeito de redugio da escala, que 6 o

facto de existir um limiar minimo de acesso a partir do qual se torna rentAvel explorar

a rerra, dai que a redugio nio deva ser feita at6 minifrlndios, mas sim at6 meso-

frindios. Os meso-ftlndios sio assim explorag6es de dimensio m6dia que permitem

simultaneamente combinar: (a) os beneffcios de rendimentos e escala e (b) os

beneficios de se exceder o limiar de rentabilidade do capital humano (medido em

irea).

Analisemos formalmente o nosso problema.

No nosso problema a primeira restrigdo 6 um caso de uma fungio CES, mas

do tipo Stone-Ceary, i.e. existe um limiar de acesso, t; € um limiar que afecta a

produgio, se E for inferior a esse limiar (f,) a produgio sai prejudicada. Os

coeficientes d1 e d2 sio coeficientes de produgio respectivamente face i terra (E) e

face ao trabalho (N,).

A segunda restri96o 6 uma restrigio orgamental, assumindo lucro anormal

econ6mico nulo; i.e. depois de remunerar os factores trabalho (com sal6rio w) eterra

(com custo r) nio h6 excedente.

ffi
em relagio ir
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Note-se que se p=l temos factores substitutos perfeitos, se p:0 temos uma

fungSo Cobb-Douglas e se F-o entio remos uma fungio de Leonrief (factores

perfeitamente com plementares).

7.3. Procuras 6ptimas de factores

Resolvamos o problema para obter as procuras 6ptimas de facrores,

deduzamos depois a fungio oferca do produtor e em seguida calculemos a fungio

lucro.

O nosso objectivo ser6 calcular a variagio no 6ptimo, derivado da alteragio

do limiar (i.e. do "threshold"). Para calcular a sensibilidade do 5ptimo a alterag6es

dos parametros utilizaremos a nogio de fungio valor ("value function"). A

diferenciabilidade desta funglo depende do valor assumido pelo parim etro p. Desre

modo, Procuraremos calcular a relagio 6ptima entre os factores e o limiar de acesso

(r;), substituir na fungio objectivo para obter a fungio valor, e depois utilizar o

Teorema do envelope para aferir da sensibilidade desta a alterag5es dos parimetros.

Substi

Lagrangeano

L(Y,(E,,N,,ti

tuamos a primeira restrigio na fungio objectivo (f.o.), e escrevamos o

para a segunda restrigio:

,1, ^ -P/ I
),4) =; 

tlr,.( 
e, -i, 

)o * o,.(w,)o 
)' 

o 
* 

^,.\p.Y, 
- r.E, -,.N, I I

)

com E )i,.
Derivando o Lagrangeano para obter as condig5es de primeira ordem ficamos com:

# : 
fl^,.(8, 

-t, )' * o,-(r,t,)o)i-' .o.^,.(4, -i, )o-' * r,1, #-,] = o

# = 
;l^,.(e, 

-i, )' * o,.(n, )' )i-' 
.o.o,.(ry )'-' . 

^ l, #-,] = o

+=p.y,-r.E,-w.N,-0a),,''t

Podemos reescrever as condig6es em termos das derivadas de ){:
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o'' * t.l ,.9l-r'l=,0E, 'L' aE, ]
oY' * 

^.1 
,.9L- rl = oaN, 'l' aN, l

p.Y, =r.E, +w.N,

Considerando as duas primeiras equag5es:

Ir+ ,a., ,l # = t,.r

U. a d.a%w,= t,.w

as quais, sendo conjugadas, permitem a sua resolugio em ordem a ),. Simplificando,

obt6m-se, entio, a condiglo usual de ricio de pregos dos factores igual ir taxa

marginal de substituiglo dos factores (e igual i pr6pria taxa marginal de

transfo rm ag5o dos factores ) :

OY,

r 
=0E,w 0Y,

AN,

Resolvendo para o caso concreto da CES (Stone-Ceary), as produtividades marginais

dos factores sio facilmente calcul6veis pela regra da derivagio da fungio potdncia, e

assim vamos obter o seguinte caminho de expansSo:

N, l* o, lo-'
=t-- |

E, -i, lr' or' )

Resolvendo a expressdo em ordem a N; (trabalho) ficamos com o caminho 6ptimo de

expansio:

I

w, =(Y.o,'lo [r, -;,]' [r ar) L

Note-se que o 6ptimo da terra s6 6 v6lido para valores iguais ou superiores ao

threshold (r;), ou seja, caso se verifique a seguinte condigio: E, >i, .
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y. (p,w,r;i i, o1, a2) ={r, (-* r)' .1,' . r, (:)* (;)^ (*)' r tl'

Simplificando a fungio oferta, resulta ser exponencial no limiar de acesso

("threshold" ) face aos rendimentos i escala p:

(no'

Y- (p,.,,;t,, a,. a2) = 

{,, E)' .,, (:)o (+)^ (#)'}' r'

Como 6 usual, a fungio lucro obt6m-se pela conjugagio da fungio oferra com as

procuras de factor:

7.5. Fungio lucro

r(p,w,r;i,,a,or)= p.Yr(p,w,r;i,)at,a2)-r.E-(p,w,r;i,,a'ar)-w.Nr7p,w,r;i,,o,ar)

Substituindo na expressio anterior os resultados atris encontrados fica-se com:

Andliw Ean6mica de Reforma Agrdria em contexto dindmio pr Migtel Rocha de sousa

Para obtermos as procuras de factores basta usar a outra restrigio

ficando com:

Er (p,*,r;-t,,ot,a2) =l +1i,
L5 -r )

onde ( =1,{,,.,, (:)*[*1, ]' -, (;)" [;)" I
L t 

\r) \a,) ) \') \o,) 
]

Assim, teremos tambdm para o trabalho a seguinte procura de fact

N. (p,w.r;i,.o1,a2, = lfr.).- [q)o l-L(;' G) l['.;]'
7.4. Fungio oferta da empresa

A fungio oferta da empresa meso-fundiaria serl;
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,z\1,,w, r;i,, q, q = e{q(*\ ..ffY gY- W\f r," -,V], - -[
Simplificando, observamos que a fungio lucro tamb6m 6 nio

"threshold":

ff)1"il,
no

,,\1,,w, r;1,, q,,, =,1, G+l 
. . ffyt gy- G=;f 

,, -W*] .,. 
[rJ "- 

p")-- 
] 

i, 
. {,

7 .6. Teorema do envelope:

A questio que se coloca 6, entio, a seguinte:

Qual 6 o efeito da variagdo do <<threshold cost>> no impade de viabilidade de M?

Para dar resposta a esta questio, basta analisar a derivada da fungio bem-

estar em ordem ao <<threshold cost116

Usando a Value Function (fungio valor), i.e. em que se substitui o valor do

parAmetro em estudo pela relagio 6ptima, ou seja, f (*;i,) 6 a fungio de produgio,

x1l,1e a relagio 6ptima entre os factores, podemos escrever a fungio valor:

u1i,1= y1x1i,),i,) .

Pelo teorema do Envelope (VARIAN (1992: p.490-1;;17, obtemos o seguinte

resu ltado:

4Yg - af @(i,),i,) @ * af Gq-,),i,)
dti 0x )ti )ti

Ora, como usamos a funglo valor o primeiro termo do segundo membro vem nulo

af @Q')'i') 
= 0, daivem o referido resultado (Teorema Envelope):

ox

'u Fazemos desde logo a aniilise para o caso da RA nio uniforme (caso ll), o caso mais simples (caso l)
resulta como sub-caso deste. Estamos a assumir que a fungdo U(.) 6 diferenciiivel, para al6m da forma
funcional especifica nos componentes de parcelas de terra.
17 Em rigor deve utilizar-se o teorema envelope com restrig6es (e ndo livre) - ver PIRES (2001 ,192-3).
A intuigio dos resultados nio se akerari substancialmente.
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@_af @(l_,),i,)

dt, 0t,

Ou escrevendo melhor:

@_af@(!),i) _
dt, 0t,

Assim, para o nosso caso:

U (i, ) = U (Y (E. (i, ), N- (i, ),i, ))

Esta fungio valor reflecte como se comporta o 6ptimo em fungio do paramet oi,,
i.e. o limiar de acesso i terra medido em 6rea, i.e. o limiar que permite rentabilizar o

capital h umano disponivel.

Diferenciando a fungio valor M(.) acima, ficamos com:

W) _ au .ayG) .@ +au .ay(i,) .@+au .ayli,)
dti AY AE 0t, AY AN Ot, AY At,

Ora, pelo Teorema do Envelope os dois primeiros termos sio nulos e ficamos apenas

com:

ag _ au 
.aY 

g,) _ au 
.aY(E(.),_N(.),i,)ldt, AY At, AY Oti -l tL=Lltt) 

^ 
N=N(rt)

o que deixa apenas duas derivadas para calcular.

Quanto i primeira podemos di."r, 
d=V--- 

=1
dY

Em relagio ao remanescente da derivada, basta diferenciar parcialmente a "Value

function" da produgio em ordem a fi, o que corresponde a diferenciar parcialmente a

fungio oferca em ordem ao limiar f;, obtendo-se:

I

ry-au.ay{i,) -ou.ot'et,w,r:l,,q.q) -au l^f , \' ,- (*fi (qYi (E*r\')'
d?, ay' at, ay' a, *= 

*'\*l-E-,) ."1; ) A G=) It '- / \ ' \ z'/ \) ' )

Ou seja, a utilidade aumenta se o limiar for excedido.
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7.7. CONCLUSOES do Modelo 1 de "start-up cosd' generalizado

Apesar de estarmos perante um modelo estatico e de equilibrio parcial ainda

assim 6 possivel retirar algumas conclus5es interessantes sobre a politica de gestio da

terra. Note-se que as an6lises de equil(brio geral, normalmente tendem a infirmar as

tendEncias do equilibrio parcial. Ou seja, os efeitos gerais podem ser atenuados, mas

normalmente tendem a ser do mesmo sentido.

Conclusio A do MODELO 1 (p > t) - Polftica pr6-latifunddria

Seopardmetroderendimentosdescalafursuperiordunidade(p>l),entdondovalea

pena fazer reforma agrdria, i.e. reduzir a dimenfro do latifilndio. Neste caso a polftica 6ptima, jd

que os dois reftridos efeitos sdo no mesmo sentido, i o de ter um rtnico latifindio, o maior posslvel,

porque se excede o "threshold"de capital humano e em simultdneo a produtividade aumenta com

os ganhos de escala.

Conclusio B do MODELO 1 (O<p<l) - Polftica pr6-mesofundi4ria

Se o pdrAmeffo de rendimentos d escala for 0<p<1, entiio vale a Pena fazer reforma

agrdria (i.e. reduzir tamanho de latifilndio). Neste caso, a polftica 6ptima, jd que os dois referidos

efeitos sdo de sinal contrdrio, 6 a de ter um meso-fiindio, ou seja, uma exPloragAo menor que o

latifiiindio de panida para beneficiar dos ganhos de escala face d situagiio inicial, mas

suficientemente maior que o minifilndio de modo a exceder o limiar ("threshold") que rentabiliza

o investimento em capital humano.

A conclusio que de facto 6 mais interessante e mais inovadora 6 a Conclusio

B, cuja intuigio vimos supra, e que se pode repetir e salientar outravez.

Esta hip6tese de rendimentos decrescentes i escala (o valor do parAmetro

O<p<l) 6 crucial para a anilise tradicional de reforma agr6ria. A intuigio econ6mica

6 a de que, dada a exist6ncia de rendimentos decrescentes i escala, se a terra original

(latif(ndios) for repartida por meso-frindios, enteo apesar de cada parcela de terra

ser menor (e a 6rea total agregada ser a mesma), ser6 mais produtiva. Hi no entanto

um "efeito contr6rio" que tende a atenuar o efeito de redugio da escala, que 6 o

facto de existirum limiarminimo de acesso apartir do qual se torna rentavel explorar
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a terra, daf que a redugio nio deva ser feita at6 minifrindios, mas sim at6 meso-

f(ndios. Os meso-f(ndios slo assim explorag5es de dimensio m6dia que permitem

simultaneamente combinar: (a) os beneficios de rendimentos i escala e (b) os

beneffcios de se exceder o limiar de rentabilidade do capital humano (medido em

irea).

Vamos entio proceder a uma and.lise grilfica sobre a intuigio e a

determinagio 6ptima da dimensio da terra no contexto da fungio Stone-Ceary.A

dimenslo 6ptima da rerra, nio 6 o latiftindio, nem 6 o minif(ndio, mas sim uma

parcela de dimens6o interm6dia, o meso-frindio, que combina os dois efeitos

referidos supra.

n(+) = p."(p).(,,)'

c(,,) = c(o)t,
0

DRS

It*

p=1

IRS

tl

FIGURA 7 - Dimensio 6ptima da terra 6 meso-f6ndio.

Esta figura ilustra graficamente a conclusio B da politica pr6-meso-fundid.ria.

Temos no quadrante inferior a relagio do parimetro de rendimenros i escala (p)

144

n(t),R(ti),C(ti)

Cmg(t1)=Rmg(t)



Andlise Econfimica de Refurma Agrdria em contexto dindnico por Migtel Rocha de Sousa

com o limiar ou"threshold"(ti). Ai definem-se as zonas de rendimentos decrescentes i
escala (DRS- "decreasingreturnsto scale") para (0<p<1) e de rendimentos crescentes i

escala (IRS- "increasingreturns to scale") para ( p >l).

No quadrante superior vemos que a evolugio da receita total (R(r/) face ao

custo total (C(t)). O ponto 6ptimo para rendimentos decrescentes ) escala,6 aquele,

que para 0<p<1, ou seja, ir esquerda de 1, em que temos a receita marginal igual ao

custo marginal, o que ocorre no ponto A. Este ponto que nos d6 o lucro m6ximo

para esse caso, atrav6s da dimenslo do segmento [AB], e ao qual correspondem um

"threshold" 6ptimo de acesso ao capital humano (t,.) e de efeitos de escala 6ptimo

(li), qr" pode ser retratado no ponto C do quadrante inferior.

De igual modo, a conclusio A tamb6m este contida neste grifico, i direita

dos pontos D no quadrante superior e, abaixo de E no quadrante inferior, ou seja

para valores superiores a 1, temos uma solugio "aberta". Neste caso, como p>1,

6ptimo ser6 ter um latifrindio de maxima dimensio possivel; a partir de um certo

ponto o lucro serd sempre crescente. Note-se que o ponto D, no quadrante superior

representa um ponto de lucro nulo, e i direita de D, haver6 inicialmente prejuho,

mas a paftir de uma certa escala teremos lucros crescentes.

7.8. Extens6es intuitivas ao Modelo 1 generalizado.

Atd aqui assumimos apenas trds tipos de parcelas, s6 para quebrar a

uniformidade dos modelos de dois tipos de parcelas. A extensio do resultado a

qualquer dimensio das parcelas tamb6m 6 possfvel, mas o que se ganha em realismo

perde-se em complexidade muito agravada, embora seja de notar que as regras

bisicas continuam a ser as mesmas deste capitulo. Assim podemos intuir os

seguintes resultados.
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INTUICAO1 do MODELO 1 com <startupcost>varidrvel

"Viabiliade de M com starr-up cosr vari6vel"

Se a mddia ponderada de ganhos de bem-estar das parcelas que excedem o limiar de

"threshold" face ds perdas das parcelas que ndo excedem esse limiar for positiva, entdo, utilizando

um critdrio de eficiAncia deve-se fazer reforma agrdria. Caso contrtirio, ndo.

INTUICAO 2 do MODELO 1 com <stdrt up cost> variSvel

"Melhoria de viabilidade de RA com polfticas pr5-activas de capital humano"

A melhoria do nivel de capital humano (educagdo, experi€ncia, assistAncia tdcnica agrbola,

sartde) leva a uma redugdo dos <thresholds>, o que permite gue as reformas agrdrias sejam mais

facilmente vidveis, i.e. em termos de bem-estar social atinge-se mais facilmente um ganho mddio

ponderado liquido com reforma agniria com a melhoria do capital humano.

Ambos estes resultados justificam politicas de educagSo e assist6ncia t6cnica

claramente pr6-activas em termos de reforma agriria. Como veremos na parte

empirica da tese, estes resultados te6ricos estio de acordo com a realidade empfrica

observada para o NE brasileiro.

INTUIQAO 3 do MODELO 1 com <start up cosb> varidvel

"Papel do Estado interuentor na economia com capital humano"

O Estado ao intervir na economia atravds de assist€ncia tdcnica (uma das formas de

capital humano) pode baixar o limiar de acesso ("threshold") ao rendimento de subsist€ncia e

assim, sob as hip1teses acima, i.e. face d dimensdo dos efeitos rendimento, das produtividades

marginais e do efeito "threshold" conseguir que haja melhoria de bem-estar liquida da reforma

agrdria.

Em suma, a intervengdo do ktado na economia pode ser benAfica ndo s6 a nfuel da re-

estruturagdo das parcelas agrholas, mas tambdm por facultar um melhor dcesso ao "threshold" de

capita I h u m a n o ( n o me a d a me nte, a ssi st€ nci a tdc ni ca).

Analisemos entao, na secgio seguinte, uma generalizag5.o, em que optamos

pela 6ptica social, mas em que apenas especificamos como fungio de bem-estar
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social uma fungio aditiva do tipo Benthamiano, logo mais geral que a fungio Stone-

Cea\, com o fim de analisar a reforma agriria.

7.9. A 6ptica social do MODELO 1 Generalizado

Atd aqui a nossa an6lise fez-se de um ponto de vista de optimizagio livre da

fungio de bem-estar social, incluindo a restri96o da reforma agrilria (da limitaglo

das terras), i.e. a substitui96o de latifrindio por meso e microfrindios.

Nesta secglo analisamos tamb6m a questao do ponto de vista social,

maximizando uma funglo de bem-estar Benthamiana, sujeito i restrigio de recursos

finitos da terra (tal como na secgio anterior) e mais uma restrigio adicional de

rendimento, i.e. uma restrigio de viabilidade da reforma agrina, i.e. ex-post o

rendimento global das parcelas minifundiSrias (meso e micro) tem de ser superior ao

rend i mento global da exploragio I atifu n di 6ri a.

A abordagem na 6ptica social pode parecer inadequada, mas como sabemos

pelo segundo teorema fundamental do Bem-estar da microeconomia, se se atingir

um 6ptimo de Pareto, este pode ser descentralizado, ou seja, poderiamos chegar ao

mesmo resultado por via do mercado (na aus6ncia de externalidades). Caso haja

externalidades, entio mesmo para uma 6ptica descentralizada para se atingir o

6ptimo social 6 necess6rio a intervengio do estado (nio necessariamente a nivel da

definigio do tamanho das parcelas de terra), mas sim pela definigio de um imposto

ou subsidio Pigouviano que internalize a externalidade do capital humano.

Formalizando a 6ptica social com as duas referidas restrig5es:

Y#,,, w(YL(L),Yi(E,)'Yi(Ft);7,)

s. a.

pr.Yr 3 p,.n,.Y, * p,.n,.Y, (RO RA vifivel ex-post)

L + n,.E, + n,.F, = R (Restrigio ffsica de recursos)
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Escrevendo o Lagrangearo e aplicando as condig6es de Khun-Tucker para um 6ptimo,

teremos, como vari6veis de decisio o tamanho dos mini-frindios (meso e micro) e o

"threshold"ls:

y.F:, ! = w (Yt (L),\ (E ),Y t (F,);r,) * 4.1p, .n, -Y, + p, .n, .Y,

/1\ a(. _aw 0Y' , n -- 0Y' , 
"(\ 

uq= a\ aE+ 4.p,, ur,+ 
)r.n, <o; (2) E,2o;

(4\ 9L-aw .AY' . u'
' ' aF, aY, dF, 

-4'P'n' 
6PJ+L'ni 

<o; (5) F'20;

(s) 4 > 0; p1 
ffl, =o;

ffi

- p,Yr)* a.lt+n,.E, +n,.F, - Rf

py {.r,=o
OL,

(6\ ol .F =o,AF]
l

al, _aw aYL aL +aw .ay, .aE, _aw aY' 
.aF, ,

._, aT ay,' aL' aT a\' aEi' aTi ' Ayt' AFt' aTi '

. I aY, aE, aY, aF, av, aLf . I at aE aF 1*nlo,n, u,.*-+0,,,dd-o,i Tf f Lli.+.fi+n,. u7)<o

@ #,= |'P''Y'+ )''E' 30; (11) n,>0; (12)
at
;-
ofr,

'fi, =0)

@ + :l-p,.n,.y,* p,.n,.y, - p,yrl20; (14) 4> 0 ; (1 q*.A=O'44. rr a4,

n *:L+n,.E,*n,.F,-R=0 ; (17) 4 livre"il2tt

A questS.o que se levanta neste problema 6 como se pode considerar o capital

humano. Tal como na secgSo anterior, este pode ser considerado por via do

rendimento exceder o "threshold", para se sair do equilbrio de pobreza.

Note-se que E; F1 e Titdm restrig5es de nio negatividade, o que 6 intuitivo pois

dizem respeito, as duas primeiras parcelas ao tamanho das courelas e Ti 6 o
"threshold" de rendimento de subsistoncia (para uma dada courela de terra), que

" O limiar aqui aparece como variivel de decisio pois pode ser objecro de politica econ6mica na
l6gica social.
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tambdm n5.o faz sentido que seja negativo. (Note-se que na parte emplrica da tese se

define uma vari6vel redutora das perdas de eficiEncia como o rendimento para auto-

consumo, i.e. para subsist6ncia - veja-se capitulo 13.6 e 13.7 dos resultados da

estimagao de uma fronteira de produgio).

Resolvamos entao as condig6es de K-T para um 6ptimo assumindo que a RA 6

viivel na RO, ou seja, a equagio (13) vem com uma desigualdade positiva:

ff) + :lp,.t?,.y,+ p,.n,.y,- p,yrf> 0 e (1 g) L=0.d4.

Ora, os minif(ndios (meso e micro) tCm dimensio positiva, logo nas duas primeiras

condig6es (1) e (+) teremos 6ptimos interiores, pois (2) e (5) s6o estritamente

positivos e substituindo pelo valor ),, = 0, teremos

(20) E,>o; (21 *:%.%*L.n,=oaE, 0Y, aE,

(22\ F >o : (23\ at -aw .a\-*L.n =o\/r"'oF, oY,oF,zl

Resolvendo (21) e (23) em ordem a Le igualando ficamos com a seguinte condigio:

(24\ )^=-aw .aY' ln =-ow .9!-1n\ /' aY,aE,' 0Y,0F, r

Re-arranjando fi camos com :

0y,,_ AW
-ll t rt

(25) 1r=-Y-=-#, obseruando que a primeira fracaio 6 um r6cio de

' in.
AY,

produtividades marginais das courelas em mddia pelos r; e njterrenos minifundiirios,

e que, segundo a condigio de optimalidade, tem de ser igual ao ricio dos efeitos

rendimento das pequenas courelas em relag5o i funglo bem-estar.

Deste modo podemos re-escrever a condigio de optimalidade social desta M
em relagio is courelas minifundi6rias por:

TMST., ER..
(26) 

d=-d; 
em que (27)rMSrE,.Fr

AW

OY,'-

OY,

AE,:--
%
OF,

149

e que (28) ER,



ffiAndlise Eanfimica de Reforna Agritia em ontat<to dindmico por Migtel Rocha de sousa

(2g\ ER- =AT\-- / ---ri aY,

Uma outra interpretagio, talvez a mais interessante 6 a de que a taxa marginal

de substituigio dos minifrindios terd de ser igual ao r5cio dos efeitos rendimenros

m6dios por parcela, ou seja formalmen te: TMST, , = -? 
/ n, 

.__ _ _.__ _ Li.b t ERr, I n, 
,

56 assim se atingir6 o 6ptimo social.

lntuitivamente a condigio de 6ptimo diz-nos que se o efeito rendimenro

m6dio dos microftindios (d. Fl) subir, entao a produtividade marginal dos

microftindios (ceteris paribus) tem de descer, isto recorrendo-se a uma maior extensao

de F7 (porque assumimos que a produtividade marginal das parcelas, como 6 usual, 6

decrescente)

Falta analisar a relagio de "threshold", como 71. tamb6m ser6 estritamente

OW OY,

positivo, entao temos um 6ptimo inrerior, substituind o 4=0 " 4=-W
a\ aE,

ficamos:

I a, 9L1
a( _at|/ ayr aL , aw ay, aE, aw ay, aF, I ay,'aF, lf 67 AE

aT - at, aL'aT- a\ aE, c- a\ 1 uT-l-@llul*",'u1-*'''
L u\ uq)

aF.1, l_0
aT, )

aw aYL aL aw a\ aEt aw aYi aFt t I
AYr'AL'AT, +Ay,'AE,'AT, *AYt'AF,'AT, *l_ t lI AL ,.. AE, AF,f n-@- u, u\ " *T-l-vqllq*'' uT*n''E)=,\r1 ,\1 a\a1 La\ar,l-

Ora, substituindo pelas express6es das TMST, das Produtividades marginais e

dos efeitos rendimento obtemos a condigio de optimalidade para o "threshold" (T)

-, 
ryL, 

* u,.r, . E rhr, - ff ,r s r, r,. E r h r, + E n tr, l*flr, *, + n,. E rhq + n,. E rh r,l = o
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OY,

isto com as definig6es para os termos: TMSTL,F =-ft ; ERL=# ;

a1

ER =0W ,EThr, =L.' oY,' L ar,

Assim poderiamos re-escrever a condigio de optimalidade como uma espdcie

de condigio BOWEN-SAM U EISON :

Condigio *

-! .77ag7, ,.EThrr-*.rrrrr..r..EThr,+EThr,=[==] - ].7 rrrrr+n,.EThr,+n,.EThr,)
ER, ''") ' ER, E''rt t r 

lER,,PmgE, )L

Ou seja, a soma das TMST ter6 de ser igual ao somat6rio dos efeitos "threshold" total

dos minif0ndios face ao latif0ndio, ponderado pelo efeito rendimento e pela

produtividade marginal do meso-frindio.

Formalmente, poderiamos resumir

G(yo,rMSro.u,,Erhro)= f(r>,.,{rrrMsr^.k,.Erh,rt)=l^h)lrr*,+n,.Erhr,+n,.Erhr,)

ERo
cofi Tr.=,.t.1=-d,, o que 6 uma espdcie de condigio de bem p(blico, em que hd

externalidades.

Analisemos em seguida como varia a condigio de optimalidade* com as

proposig6es 1 e 2.

ProposigS.o 1- Efeito da Produtividade marginal do meso-ffndio no 6ptimo social

Sob a hipdtese de que a produtividade margjnal das parcelas d decrescente, se a

produtividade marg!nal do mesofrtndio aumentar, entdo torna-se mais rentdvel deter mesofiindios

de menor dimensdo, dai que pdrd termos uma afectagdo socialmente 6ptima (como na Condigiio x

supra) temos de aumentar a dimensdo das exploragdes minifundidrias.

Demonstragio:
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Se PmgEi aumentar entao ter-se-6 de reduzir a dimensio do meso-frjndio (E

diminui), logo o RHS, i.e. o termo direito da condigio (") sobe. Para se manrer a

condigio de optimalidade social (*) entio o LHS, i.e. o termo esquerdo da condigio

tamb6m ter6 de aumentar. lsto 6 conseguido atrav6s da re-afectagio dos minifrindios,

se Fj aumentar, i.e. a dimensio 6ptima do minif(ndio subir, entao como por hip6tese

a produtividade marginal 6 decrescente, temos um decrdscimo da produtividade

marginal do minif(ndio, logo combinando o aumento de F1e a redugio de E;, temos

uma diminuigio na taxa marginal de substiruigSo t6cnica (TMST Ei, F).Como na

expressio 6ptima temos essa taxa ponderada pelo sim6trico do r6cio dos efeitos

ER
rendimentos ( - ' ), entio (o LHS) o termo esquerdo da equagio tamb6m diminui,' ER,

mantendo-se assim a optimalidade social, i.e. LHS:RHS. Qed.

Proposigio 2- Consequ6ncias do efeito rendimento do meso-frindio no 6ptimo social

Sob a hip1tese inicial de que mais rendimento significa mais bem-estar, entdo coma o

efeito rendimento do meso-frtndio operd por duas vias na condigdox de optimalidade social, se o

efeito rendimento for positivo e simultaneamente crescente e/ ou decrescente, entdo o 6ptimo

social reajusta-se atravds dessa condigdo x.

Demonstragio:

Vejamos o caso em que o efeito rendimento do meso-ftindio 6 positivo

crescente. No caso em que 6 positivo e decrescente, a demonstragio 6 sim6trica

esta.

Se o efeito rendimento do meso-frindio aumentar (ERi), enrao esre ao

ponderar ao efeito de <<threshold>> total ( Etrh, + n,.Etrh, + n,.Etrh, ) leva i diminuigao

do RHS, i.e. do termo direito da condigio de optimalidade social * diminui. Por

outro lado, se o efeito rendimento do meso-ftindio 6 crescente, enteo a subida do

rendimento leva a um aumento do efeito rendimento, mas como este pondera

negativamente no (LHS) termo esquerdo da condiglo*, entio d6-se uma redugio de

tal modo a que de novo se verifica o equilibrio de 6ptimo social: LHS:RHS. Qed.

Discutamos a razoabilidade destas Proposig6es 1 e 2.

e

a
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A ProposigSo 1 apenas exige que as produtividades marginais das parcelas

sejam bem comportadas, ou seja, que sejam decrescentes, pelo menos a partir de um

certo ponto. Esta hip6tese 6 bastante razoilvel e "standard" nos livros de texto de

microeconomia - veja-se VARIAN (1992) e MATEUS e MATEUS (2001).

A sua intuigio d a de que a dimensio 6ptima do meso-ftindio deve diminuir e

a do micro-f(ndio deve aumentar. Assim seria razoivel e atd expectavel que possa

haver converg6ncia da dimensio destes minifrindios Ii.e. (E)F7)]

Como pode a produtividade do meso-frlndio subir? Esta tamb6m 6 uma boa

questao para testar a razoabilidade da Proposigio 1. A racionalizag5.o das pr6ticas

produtivas, o desenvolvimento de novas t6cnicas produtivas para escalas menores atd

um cerco ponto, atd ao tal "threshold", o recurso ao micro-cr6dito (mais facilmente

obtenivel para pequenas escalas), justificam por si s6 a melhoria da produtividade do

meso-ftlndio face ao latif0ndio.

A Proposig5'o 2 j6 depende do facto de o efeito rendimento ser positivo, i.e.

mais rendimento, normalmente traduzido em mais terra, trari mais bem-estar, o que

nos parece tambdm parece ser intuitivo.

Mas para procedermos a uma an6lise ainda mais acurada deste modelo desta

secgSo, conv6m-nos analisar a condigio * em mais detalhe, nomeadamente do

ponto de vista dos "thresholds" , que 6 um ponto-chave da an6lise de toda esta tese.

Re-escrevamos a condigio de optimalidade social (*) do seguinte modo:

(Condigdo de fiptimo social **)

dt.Xt + dr.X, * Xz = tc.lX, + n,.X, + r,.Xrf

com respectivamente Xr = ETrht =* i Xz = ETrh, =%, X, = ETrh, =L ; i...t L aT,' z t ar,' r r oT,

as nossasvari6veisXrepresentam os nossos efeitos "threshold", i.e. o modo como deve

aumentar a parcela 6ptima de cada tipo face ao aumento do limiar de acesso de

rentabilizagio da terra ("threshold":Ti). Os a,irepresentam os pesos dos "thresholds" e

sio respecrivamenre: d, = -T! .TMSTL F.i dz = -!.rusrr,,, ; a, =l., ER L.I I. . 
ER,
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Adicionalmenre, remos a=l=-l I.
lER,.PmgE, )

Assim temos trds casos possiveis na solugio deste sistema.

No primeiro caso remos xr= ETrhr=+> 0, livre no dominio positivo, e'aT
temos resolvendo o sistema a seguinte relagio 6ptima entre X2 e X3 :

*; =l ::*'-1,-l.x;, i.. represenramos uma relagio 6ptima enrre os ,,thresholds,, 
de' 

l-or. -n,'d, )
X2 e X3, ou seja, para os "thresholds" dos meso-ftindios e micro-frindios.

Na FICURA 8 (CASO 1 - Xr livre) analisa-se no primeiro quadrante a relagio

6ptima entre o nfmero de meso-frjndios (r;) e o nrimero de micro-f0ndios (r). A
zona admissivel de reforma agr6.ria socialmente 6ptima, ap6s alguns c6lculos 6, para

valores do n(mero de meso-frindios (n,) inferiores a n, < /_ , a' /dz

seguinte: (", . /*,)"(",r"/or), o"r" vatores superiores d n, ) /o, ,"r"^o, 
^

zona admissivet sociatmente 6ptima seguinte: (n,, /",)n(r, 
."/"r). Assim a

intersecgio destas duas 6reas df-nos azona de reforma agriria, segundo o n0mero

de parcelas admissivel socialmente 6ptima.

Analisemos o remanescente da figura.

No segundo quadrante temos a relagio 6ptima entre o n(mero de micro-

frjndios (n) e o efeito de "threshold" de micro-frindios X3, que conseguimos analisar

como uma hipdrbole rectangular. lsto porque, quando o efeito de "threshold" do

micro-frindio quando tende para zero, o n(mero 6ptimo de micro-frindios deve

aumentar (logo tende para infinito). De igual modo, quando o efeito de "threshold"

dos micro-frjndios tende para infinito, o nfmero destes micro-frindios tende a

estabilizar "^ 
( /*) - u"lor. da assfmptota do modelo.
\/ d'./

No terceiro quadrante temos a relagio 6ptima entre os "thresholds" ji referida:

ur _l n,.d,-l I --'rz-l-l''\:'
LAr.-n,.dt )
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No quarto quadrante ir semelhanga do segundo calcularam-se as relag6es

assimpt6ticas entre o n(mero 6ptimo de meso-frindios e o efeito de"threshold" desses

mesmos meso-frindios. Quando n; tende parazero, esse comportamento ocorre para

um valorfinito e positivo do efeito "threshold" dos meso-ftlndios:
D (n,.o, -l) N,

-=d2 d2

Quando n; tende para infinito o efeito "threshold" dos minifrindios tende parazero.

No entanto h6 uma assimptota para quando quer porvalores inferiores ou superiores

d^
r; tende para J.

ar

*;=l '''"'-'1.*;
ldz-ni'q )

Relacionando os quatro quadrantes podemos ver, que nesta 6ptica social,

partindo de Ps, o ajustamento faz-se no terceiro quadrante atinge-se 1, daqui obtdm-

se o ponto 6ptimo 2 no segundo quadrante, depois o ponto 3 no primeiro quadrante,

que nos leva a um ponto 4 no quarto quadrante, e assim sucessivamente vai-se

dando um ajustamento, no sentido dos ponteiros do rel6gio, at6 se convergir para a

FIGUM 8- Solugio 6ptima do modelo do capftulo 7.9- CASO 1
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assimptota ni igual !2. g ajustamento 6 do estilo dinAmico, apesar do modelo ser
dr

est6.tico, sendo este facto resultante da nio linearidade do sistema.

O segundo caso 6 ilustrado pela relagio 6ptima, com X2 livre e posirivo, enrre

os "thresholds" de latifrindio X1 e de micro-ftindio X3 na FICURA 9. A semelhanga da

figura anterior temos no primeiro quadrante a zona de admissibilidade de reforma

agriria de acordo com 6ptimo social, estabelecendo a relagio entre o nf mero de

meso-frindios e micro-f(ndios. No segundo quadrante temos de novo uma

assimptota para o efeito de "threshold" do micro-frindio (X3), que 6 igual 
^, 

E =-n'
d,2

No terceiro quadrante temos a relagio 6ptima entre os "thresholds" de X1 e X3, e

finalmente no quarto quadrante temos a relagio 6ptima entre o n(mero de meso-

frindios (n,) . o efeito de "threshold" de latifrlndio (X1). seguindo de novo um

ajustamento no sentido do ponteiro dos rel6gios obtemos um padrS.o ciclico regular.

Repetem-se, ad infinitum, os pontos 7 a 10.

,. -1"*,-n'1.*.
Lqfli - d2 )

Ciclico: oscila entre 6,7, 8, 9 e 10

FICURA 9 - SolugSo 6ptima do modelo do capftulo 7.9- C/f,O 2
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O terceiro caso corresponde i an6lise, com efeito de "threshold

microf(ndio (Xs) livre mas positivo, estabelecendo-se no terceiro quadrante

FICURA 10.a relagio 6ptima entre X1 e X2, i.e. os efeitos "thresholds" 6ptimos

reforma agr6'ria de latifrjndio versus meso-ftjndio.

x;=l a'-"i 
l.x;njni-d2

FIGUM 1O-Solugio 6ptima do modelo do capftulo 7.9- CASO 3

O segundo quadrante ilustra a relagSo 6ptima entre o n(mero de micro-

f(ndios (n;) e o efeito "threshold" de latifrindio. Neste quadrante definem-se duas

ass(mptotas e as vari6veis comportam-se dentro da banda dessas assimptotas.

O primeiro quadrante ilustra novamente a condigio de admissibilidade de

reforma agriria segundo o 6ptimo social, entre o nImero de micro-f0ndios (re;) e de

meso-frlndios (r;). A esquerda da intersecgio das duas cunras do primeiro quadrante,

temos como condigio de admissibilidade do 6ptimo social: (r,.n,.or)n(r,, or),

i direita da intersecgio temos: (n,.r, , or) n(", . or) .

No terceiro quadrante temos a relagio 6ptima entre \ e X2, i.e. entre o

nImero 6ptimo de meso-frindios e o "threshold" de meso-frindios, que de novo para

este caso 6 uma hip6rbole rectangular.

de

da

na
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A solugS.o deste modelo obt6m-se dL semelhanga das anteriores a parrir do

ponto Ps e rodando no senrido dos ponteiros do rel6gio dos pontos 1 a 10. A

solugio acaba por estabelecer um ciclo fixo entre 6 e 10. Definindo-se nesre caso

valores 6ptimos para n1e n7, dados respectivamente por n;* e ni* como equilibrio do

6ptimo social.
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8. Modelo de"sturt-up cosf' generalizado a mais de uma vari6vel

8.1. O problema

A fungio de produgio define-se considerando quatro vari6veis de input:

Yi(K,H,R,L), em que K 6 capital fisico, H capital humano, R 6 a terra total

disponivel, e I 6 trabalho.

H6 novamente tr6s tipos de parcelas a partir da terra disponivel: I- latifrlndios;

E-mesof( nd ios e F7-M icro-fri nd ios

Se forem parcelas iguais a redistribuir temos como, na secgio ancerior,:

T+n,.E,+n,.F =R.

FICURA 11- Repartigio da terra disponfvel (R) em T, E; e Fi

A an6lise do rendimento prende-se com a distribuigSo do mesmo, i.e. um

ponto de vista baseado na equidade. Para tal vamos estabelecer uma fungio de bem-

estar considerando a distribuigio do rendimento, ou seja, em termos formais:

T

n i.Fi

ni.Ei
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W =o(Y,,Y,,Yr;t,,t,), em que Y representa o rendimento, e f; f1 respectivamente os

"thresholds" de escape ao rendimento de pobreza, respectivamente para o terreno

meso-fu n d i 6.rio e m icro-fu nd i 5.rio.

Para formalizar a fungio de bem-estar podemos considerar que esta ser6 a

"soma continua" da distribuigio de rendimentos (i.e. o integral): ,,

w = tr,1x, H, R, L;t,,t,).d.Y,

i.e. com base no rendimento gerado pela produgio com os factores K, capital fisico,

H capital humano, R terra disponivel, e L trabalho (de "labour").

8.2. Formalizagi.o

O problema a resolver numa 6ptica social passou, ent6o, a ser:

MaxW = IY,(x,H,R,L;t,,t,).d.\; i=i, j,T

sujeito is seguintes restrig6es:

i) Restrigio "ffsica" de M
T+n,.E,+nr.Fr=R

R6omontantedeterradisponivel aredistribuir,apartirdefque6olatif(ndio,Ei6.

o meso-ftin dio e F16 o micro-frindio.

ii) Restrigio de "viabilidade" de RAex-post

po.Yo3pr.Yrtp,.n,.\+p,.n,.Y,; ou seja, o rendimenro gerado, pela rerra, ex-post d

RA, tem de ser superior ou igual ao gerado pela terra disponivel antes da RA.

iii) Restrigio de activos"agregada" da economia

r.K+wr.H * po.R+w.L4 p.Y,

19-'' Em rigor ni.o se deveriautilizar o integral, pois isso dard um continuo de explorag6es. A ideia 6 um
somat6rio de rendimentos gerados pelas parcelas. A abordagem mais simples seria a de um
somat6rio.
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iv) Restrigio "pobreza" "threshold"

Y,(K, H, E,, L) > Y,(K, H, E,, L;t,)

Yr(K, H, F,, L) 2 Y,(K, H, F,, L;t,)

onde f; "threshold" para Ei; tl " "threshold" para F1..

Nore-se que o latifrindio nio tem restrigio de pobreza (o que 6 intuitivo).

No anexo 16.1 apresentamos a derivagio completa e detalhada de todas os

resultados deste capitulo 8. Por serem semelhantes e o processo de cilculo em tudo

igual, apresentamo-los assim em detalhe para o leitor mais interessado nesse anexo.

Neste cap(tulo limitamo-nos a enunciar o ponto de parcida e de chegada, e fazemos a

an6lise comparativa dos resultados.

De qualquer modo, neste corpo de texto principal, ilustramos ainda em

detalhe o caso 1. Os casos 2 a 5 sio remetidos para o iireferido anexo 16.1.

l6l
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8.3. Solugio do 6ptimo social

Vamos entio calcular o 6ptimo social usando o Lagrangeano e as respectivas

condig6es de Kuhn-Tucker:

,{f:.'.!., = l',(*' H' R' L;t,'t,)dY + lr'ln -r - n,'8, - n,'F,)+

*4.1p*.Yo- pr.Y, - p,.h,.Y, - p,.n,.Y,f+ 4.1p,.\ -r.K -wr.H - po.R-w-Ll+

+ ).4.lyt (K, H, 8,, L) - y, (K, H, 8,, L; t )f + ),r.lr, {r, u, F,, L) - y 
r 
(K, H, F t, LJ )f

Para este programa, apresentam-se de seguida as condig6es de primeira ordem:

0# = [ff.,, - ).,.+ ulr- # - p,.# - P,.n, # - 0,,, #)
*410, #, # -,, # - p* 

arr 
-, #1. ol# #rl. ul* -* 

rf=,
(2) r >o (3) #.'=o

*,#= Iffr, -n, \ . olr^ #- o, ff- p, n, # 0,,, #f
. l- av, aK aH ^ aR ,.Lj*)..lay, _gy, I . lur, oy, I*alp' aa-'i-w, #:-r- fi oE, ) ,;ar, itr).oli-iu)='

(s) E,>o (6) 
#.u,=o

(8) F,2o elff.o, =o

nr#= !ffr, -n, h . olr^ #- o, ff- p, n, #; 0,,, #l
. 

^1,, # -, ff -,, # - r^ ff -, oLj. 
oln, - #,1. ^l# 

- # rf=,
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0q# = [# 0, . olo- * - r, ff - o,n, #- r, ", *)
. ulo, %* -, - w n #,^ ff -, #). ol# - 

"* r). 
ol# - *% r)= 

o

t2\ ol .* =o
AK

@# = ! rr% 
0, . olo^ * - o, ffi - r, n,.# - 0,,, #)

. olo, # -, urL 
- w H - p^ 

an\ 
- - #). nl# - # r1. 

ol# - # r),,

(11) K>0

(14) H >0 '5) 
o' 

.H =o
AH

(tqff,= !# o, . olo^ *- o, ff - o,n, #- p, n, *)
. olr, # -, # - *, # - r^ ff-,] . 

^^l *n - *% rl. ^l* 
-* 

r)=,

rru> # = y\,.ar * ul, 
^ * - ,,.ff - 0,.n,.# - 0,.",.*f

. olo, * -, # -,, # - o. ff -,). ol# - *n o). 
ol* -* r),,

(17) L>o (18) #.t=o

,rrr#= -4.E, - L.p,.Y, - )".p*.E, 3o

(22)
at
d4

= R-T -ni.E, -n,.F,20 (23) 4>0 (24)
ol 

.A =o
o/\

Qr+ = pn.Ya- pr.Y, - p,.n,.Y,- p,.n,.Y, >o (26)
o4

AI
(Zg) 

AL= 
p,.Y, -r.K -wr.H - p^.R-w.L> 0 (29)

4>o rrr>ff.r,=o

)2>o rro>ff.a=o
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QD#=Y,(K,H,E,,L)-Yi(K,H,E,,L)L O (32) 1020 @)#.r.4=O

Q4)#=Y,(K,H,Fr,L)-Y,(K,H,Fr,L)L>O (35) )5>O 1[Off.5", =O04 Li 'aL

Sendo estas as condig6es de primeira ordem, vamos resolvO-las da seguinte forma:

como (37) R=T +n,.E,+n,.F, entio remos (38) )\ livre, logo em (22) ficaremos

com (39) + = R-T -n,.E,-n,.F,= 0 e ent6o teremos: (40) * a= 0, ou seja a04 aA

cond i gio (22) verifica-se.

De igual modo vamos assumir que as nossas vari6veis de decisio sio todas

estritamente positivas, ou seja, T, E;, F1, K, H, L, ni sdo maiores que zero.

Assim podemos re-escrever as condig6es de primeira ordem tendo em atengio

este facto, que se nos afigura como bastante realista:

(4r) (=o $2) r>o (43) *.r=oaT dT_

(44\ 0( 
=o

AE,

(47) * =o (48) F, , o
oFt

(46) {.u, =oot,

on ., =ooF, r

L.x=o
AK

o' 
.H =o

AH

9L r=o
AL

(45) E,>0

(60) n, ) 0

(51) K>0 (s2)

(54) H >0 (s5)

(4e)

(50) L=O
AK

(53) 0l 
=o

AH

(s6) fr=o 67) L>o (s8)

(se) (=o
on,

AI(61) ?.n, =0
on

(62) +=R-T-n,.E,-n,.F,=0 (63) 4rO fA+1 (.4=Od4 aL

Teremos entio v6rios casos para os multiplicadores de Lagrange remanescentes:
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QUADRO 2 -An6lise dos Casos do Modelo Generalizado a mais de uma vari6vel

Casos Valores dos 1,'s

)"r )"2 ).s )"+ 1.5

I

2

J

4

5

6

t
I

+

+

+

+

0

0

0

+

+

0

+

0

0

+

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

CASO 1: Tl positivo, restantes nulos )"2= )6: )o= Ls= 0

$r#= pa.Yn- pr.Y, - p,.n,.Y, - pr.nt.Yj > O (66) L=O (6T#J2 = O

$q+= p,.Y,-r.K -wr.H - p*.R-w.L>0 (69) 4:0 (7q+4 =0' ,ilj tt , ' 'tl'-- rK'-- , r 'ilj J

(?D+=Y,(K,H,E,.L)-Y,(K,H,E,,L)L> o (72) ln:O 1ll1{.1, =O'ahsdAn

04)#=Y,(K,H,Ft,L)-Y.(K,H,Fj,L)L>o (75) 4:O (76)#.4 =0

Note-se que, segundo as equag6es (71) e (74), os minifrindios excedem os

"thresholds".

Considerando agora a primeira equagio das condig6es de primeira ordem e

obedecendo ds hip6teses do CASO 1, fica-se com:

(77) # = t# dv - 4= o, loso: (78) L' = ffi.ar , o

Procedendo de igual forma para Ei, fica-se com:

(79) #,= !ffrr-",.4=0, o que implica que resolvendo em ordem a uma das

vari6veis de decis6o (r;) ficamos, ap6s a substituigio do 1,1 por (78) com:

(80) " U: !#.dY , daqui resultando o r;* 6ptimo:
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l4,.ay
(81) ,,.ffi.ar: !#* de onde resutra: (82) n,r:!*-, o

Jar

De igual modo para o termo { segue procedimenro em tudo semelhante:

Ou seja, temos a seguinte expressio:

(83) += flar-n,.4=0, de onde resutta: (84) n,.L= f%.Ot Combinando0F, t 0F, t t ---"--' \"'/ "t"1 J AFt-'

de novo (78) com (84) fica-se com a expressa 6ptima para os micro-frindios:

.ayI t.dY
- JAF

(85) n,'=--;l>0.
lY:i.ayJAT

A parcir de (50) ficamos com (86) a (89):

(86) L= lL.dy =oAK JAK

$7\ at 
= l!.1Y =oAH JAH

(88) ol 
= loY' .dY =oAL JAL

(S9) {*=-4.r,r, (90) n,)0 ,rU #,r,>0 (de onde resutta uma sotusio

de canto para ni).

Se combinarmos (82) com (85) obteremos o ricio 6ptimo (do ponro de vista

social) do n(mero 6ptimo relativo de explorag6es meso versus micro-fundidrias:
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(e2) , rearranjando (tendo em atengio que o

denominador nio 6 comum, mas que 6 o ricio dos valores das Pmg acumuladas nas

explorag6es i e7, ficamos com (92')

l4-.ar
l9l.ay 

r aEti

(s2,) #-: # >o
| '.dY I '.dYJ AT 'OF,

Daqui resulta como conclusio que o 6ptimo deste caso 6 um r6cio de Pmg

acumuladas para o latifrindio, uma expressio de TMS entre produtividades

acumuladas do latifrjndio, que deve ser igual ) TMS das produtividades marginais

acumuladas dos minif(ndios (ponderadas pelo n0mero de cada parcelas

m i n ifun di 6rias existentes).

Em termos intuitivos, este resultado justifica-se porque se o nfmero 6ptimo de

parcelas meso (E) subir (ceteribus paribus) entio a sua m6dia da produtividade

marginal acumulada ponderada pelo ntlmero de parcelas desce (membro do lado

direito desce). Por conseguinte para repor o equilibrio, o custo de oportunidade do

latifrindio tem de subir, ou seja, a TMS das' Pmgs acumuladas do latifrjndio deve

descer.

De outro modo, re-escreven do (92'):

l9l.ay l9l.ay
(92',) tlT :t% ,0

l9l,1y f9lr.ay
J AE, J AF,'-"

n, ni

Outra interpretagio talvez mais intuitiva 6 a de que estas'proxies' para as taxas

marginais de substituiglo tdcnicas entre o latifrindio e respectivamente o meso-frindio

(entre f e E) t6m de ser iguais, no 6ptimo, i taxa marginal de substituigio do
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latiftlndio face ao micro-f(ndio (entre T e F1), sendo de salientar que se pondera

(divide) semPre pelo respectivo n(mero de parcelas para todos os casos (o latifrlndio

como admitimos 6 (nico, logo 6 como se dividlssemos por 1).

CASO 2: )t , lt , ls positivos, restantes nulos ),2: )3 =g
A partir da derivagio feita no anexo 16.1 do caso 2, resolvendo em ordem a r;*

obtemos a expressS.o que nos dii o n0mero de parcelas meso-fundiirias 6ptimo20:

,24) ". =ffi1# r",1.ffi1# -# 
r). #, !ff,,

De igual modo resolvendo em ordem a ni ficamos com a expressio 6ptima

nf mero de parcelas dos micro-frindios:

,26)n,.=wwl+#,).wl+-#,).o!,!#*

Combinando as express6es 6ptimas do nrjmero 6ptimo de parcelas dos meso-

frjndios (124) e dos micro-frindios (126) podemos obter afracEio 6ptima de micro-

frindios face ao total de mini-f0ndios (meso+micro):

@lq-q1-@
lD4lLar a\)'loal

va@;#,,1.r^t

a\ _%q aF,
*Lfl*
p4lraF,

wlq-q1.@lq--*
lo4l'lar, ar,o) loa|lan 6r,,{rryW x,l.W,li x,1.hffi4

q_q.
aI a4

W^tl,+,-#,,1n^,1#,-#,,

ry. +ni 
), *,1 a _g,l.t^rft_# 

rl" e ^][ .L',q

Ou mais ainda a expressS.o equivalente a parrir de

Hfl*
P4l'ary

simplificando, eliminando lo\l ficamos com a expressio (127) simplificada:

.fl*tal

'oA nrrn.rrgio das equag6es deste capitulo 8 corresponde i doAnexo 16, onde estas sio derivadas
em maior detalhe. Dai o facto de no caso 2 parrirmos da equag5'o 124.

(128):
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nl
(1D) it i: i' =n+n. nt r _++l

fr,

(169)n" =

,;,A.l9!'ay
,,JOE

.14ffid'

%_%
0E, a4tLP^t1,1-#o].nar

Pll+,-frl.nar %_%
a4 4u

CASO 3: ,2t , 1z , 2t positivos, restantes nulos 7a: )5 =g

A parrir do anexo 16.1. (caso 3), ficamos com 1,1*, Xrr,?ur* obtidos atrav6s de

(158), (160) e (162), ficamos com o sistema na forma matricial:

(166)

Com

(167) O. N = W

e para o vectorW a seguinte especificagio:

obtermos o nf mero 6ptimo de parcelas mesofundi6rias e micro-fundi6rias.

[a.. oro,#) (o.0,#) L,,,:[n l

(n. o,#) (u..o. o,#))',"''=L''l

,, u*, [n Lll# 
* . ulo. # - 

" H). ul' # -' ff - -' H - o 
^ # -'#] 

-l,'""t 
lw,,- 

lt# 
*. ol,^ # -,, #7. ul, # -, #; -*, #-,^ # - #))

Utilizando de novo a Regra de Cramer podemos resolver o sistema (166) para

(,'' *o,)

(ar*n. 0,fi

4r*4r.0,.u%,) (urr,H)

(ur , #) (o..uro,ff

_ .,(ar.nro,%n)-.,(r,. ,, 
*%,)

(4.*L.o,-",)(,*4r0,ff)-(orr,#)(,.,#)

sistema:
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)-(or '' #)(, ',#)

,, (0. . ur r, #)--,(ur " #)=-

(a

dindnico

AYn,.fi

Anillise Eandmha de Refurma Agrdria em antexta dinl

lnollol=(ar * r,. .0,.#)[u. . 4r .p,.

De igual modo temos para ni*:

l(0..o. 
,#),1

,,2,..* l(0.'#) ,,l
(111\n* = 

| \\ ' 
l(t.u. 

, *u,) (or ,, *r,)

l?..#,i [^.*4'o'ff

Ora com base em (169) e (171), eliminando o

express6es, podemos escrever tal como fizemos

de micro-f(ndios face ao total de minif0ndios:

denominador comum de ambas as

para o caso 2, a proporgio 6ptima

Dividindo e multiplicando a expressio (172) por wj e substituindo os valores dos l,'s

6ptimos, eliminando os termos comuns ficamos com:

(173)

Eliminando o determinante de zr:

n.

n,'+n,r f n- II - +l 
Iln' l

170

(172) +=-l\.._/ 
4.+,) 

[,+.,]
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(t74) ,ni ,ni +nj

Para termos a expresslo final 6ptima da proporgio s6 nos falta determinar (wi/w),

fagamos entao esse c6lculo auxiliar, obviamente substituindo os l,'s 6ptimos nessa

expressio:

1=Vfl=

ffi

AY, AK AH AR AR

aE,-'' aE,-*n' at,- o-' ar,

Substituindo pelos l"'s 6ptimos, ficamos com a expressdo 6ptima de (w;/w) :

Eliminando os termos comuns o determinante Pi:

075) Yt-=
W,

orrc)

u,rG:J=
l4'!*qar1oa1 *lD4laY" aY"o-d-o,d

aY" aY-o-i,-*;,

aY, aK aH aR an-l

aE, aE, ' aE, 'n 0E, aE )
AY AK AH AR ALl

O, U1-' Un-*r'Af,-P^ Un-*Ul)dff*Pa1

t;) Vut*tot,,, #)-(rot,, #)
(t, or *tD 4t, #)-(;). (to,,t o,

*lD4l.

'lnjectando' (177) em (174) ficamos com a frac75.o 6ptima do nfmero de mtcro-

fundios versus minifrjndios tendo em atengio o r6cio 6ptimo (wi/w).:

(178) ;,+i -f o: .,.l 
-

ln' -l

!# o' . or 
l'^ # - " #7. o. l' # -' ff -', 

qq 
-'^ ff -' #

t7t

a4)
,1 )
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Esta expresslo (178), como podemos verificar, j6 engloba pregos, o que 6 intuitivo

pois a restrigio de viabilidade de RA (2' restrigS.o) e consequenremenre o segundo

multiplicador ji estio acrivos. Nore-se de igual modo a presenga tamb6m das

produtividades marginais de cada parcela de terra (relativamenre a El e F1) a

determinarem o ndmero relativo de parcelas. Note-se que intuitivamente o prego

relativo de p, subir face a pi entio o n(mero 6ptimo de parcelas micro-fundi6rias

tender6 a diminuirface ao total.

CASO 4: 7t, 12,ls todos positivos, Ls, lt nulos

Este caso ilustra o facto de a restrigio da terra e as restrig6es de viabilidade e a

de pobreza para (e apenas para o micro-frjndio) estarem activas, i.e. estamos no seu

limiar. Note-se que neste caso temos a redistribuigio de terra como na FICUM 11,

que a M tem de ser viivel ex-posf, e que o micro-fundio se encontra no "threshold" de

pobreza.

Parcindo das equag5es das restrig6es pr6vias e tendo em atengio o valor das

hip6teses dos l,'s, ap6s os c6lculos deralhados no anexo 16.1 (caso 4), procede-se

como se indica de seguida.

Pondo de novo na forma matricial e resolvendo para nie nl6ptimos pela regra

de Cramer:

(( a4) (,r ar,_) l
I [4.. Ur o, *,) lrr.o,.;(ztql' ,

[ [0.* #) (or.4rp,%ll:7=1")
Re-escrevendo o sistema na forma matricial:

(215)PN=Z
Com respectivamente o vector Z definido do seguinte modo:

^. ..t,,, l!#'Y 
* 4' 

lP- # " #). ,luu # rl(216)l ' l=l : -'_ 
I

lz, ) I -a,

ll n " . o. 
lo^ # - " #1. tl# # r))

Tal como foi dito aplicando a regra de Cramer a esre sisrema (214) e (215):

t72



Andlise Econfimica de Rcforma Agrdria em conbrto dindmico por Migtel Rocha de Sousa

(ur',#,)

?..^ro'#,
Ql7)ry. =

O determinante do sistema (o denominador) 6 o seguinte:

lzr r; lrl =(ar * 4. o, #) [0. 
* L. o, #)-(o', #)(r. r, #)

Se notarmos o riltimo termo pode ser re-escrito de forma mais condensada, ent6o:

prollrl=(a. + L. p, #)(, + 4. p, 
#)-(ro.Y 

o, o, # #)
Passemos entio i expressio 6ptima dos micro-frlndios:

4.*4.r#) (u. ,,H)

?'r#) ?r.or,,#,

ar.nr o#)

?."#)
4r*4..0,.#) (urn#)

(t"#) ?.*or,#

Por (217) e (220) podemos, tal como fizemos Para os casos 2 e 3 (ver, Por ex' eq.

(172)), calcular o nrimero 6ptimo de parcelas micro-fundi6rias, versus o total de

minif(ndios:
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Ora substituindo pelos l,'s 6ptimos, e dividindo tudo porz.,:

(222)

Eliminando o termo comum de cr, ficamos com a expressio simplificada:

(223)

Para termos a expressio 6ptima (da proporgao) 6 ainda necess6rio determinar G/r).
Fagamos entio esse c6.lculo auxiliar:

Qzqa=
Zj

l,'s 6ptimos:

fi, 1

F4=f4;=
l'' -l

aY"
"-D-.

dt,
l

r!ffo,.W\,^ff-0,
aY"
;*- p,.
ot,

-TaYrl,,rloY, oY,

ur, )- " lU- aE,L

AYl

AFtL#f.or

ar,f ,lo41
,1 rw

Substituindo os

I#**tlo.

,",(7)
aYj _aYj
0F, ur,L

174

aY,1 ,lot,1l ar, oY, I
uq )-W l*,- uqr)

Multiplicando pelo Iol, ter-se-6:



,rrr(1) =
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aYj _aYj
AE, 6E,V

aYj 
_aYj

0F, ur,vr_

A semelhanga do Caso 3, 'injectando' a express5.o (226) em (223) ficamos com o

n0mero de fracg5es 6ptimas de micro-frindios face ao total de minifrindios:

l"l !ffa'*lDLl [*

l"l.!%Uar*1il,, |-*

#).P+t

#1.P41

a{)
aF, )fl-(;)(wut+lu,l n,

aY"

a;- er

AY,

6p-- P''

ar, )
c)

Esta expressio tal como a (178) do Caso 3 tamb6m engloba os pregos, logo

as conclusSes sio em tudo semelhantes, a rjnica diferenga est6 no riicio de

ponderadores que 6. (z/) em vez de (w;/w), que se referem a restrig6es diferentes.

E de notar que, tal como no caso 3, neste caso 4, uma vez que a restrigio de

viabilidade de M ex-post esti presente, verifica-se que se reflectem os pregos e as

produtividades na expressdo da fracaio 6ptima de micro-ftlndios.

CASO 5: 7t ,Lt, ls todos positivos, 1z ,ln nulos

Este caso ilustra o facto de as restrig6es da terra e a de activos agregada

estarem activas, tal como a restriglo de pobreza do micro-frindio. A restrigio de

viabilidade ex-post da RA nio est5 saturada, tal como a restrigio de pobreza de

"threshold" para o meso-frindio. A resolug1o deste caso 6 em tudo semelhante i do

Caso 2.

De novo a partir do anexo 16.1. (Caso 5), podemos por simplicidade obter,

atrav6s de um processo em tudo semelhante, os resultados.

Eliminando os termos comuns (o determinantelBl)e resolvendo em ordem a

n; ficamos com a seguinte expressio para o n(mero 6ptimo de meso-f(ndios:
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Simplificando a express5.o (267), eliminando lDl.r | ficamos coma frac7e.o 6ptima de

micro-fundios face ao total de minifrindios no caso da primeira, terceira e quinta

restrig5es serem activas, i.e. uma restriglo fisica da terra, uma restrigS.o de activos

agregada e uma restrigio de pobreza para o micro-f(ndio.

nl
IIAA\ J

nt +nr !_*l
nj

Eliminando os termos comuns (o determinanretFl) e resolvendo em ordem a r,
ficamos com a seguinte expressio para o ntimero 6ptimo de micro-frindios:

(266)n,. = #,(t# *).ffi1, # -, 
u; -.. #- o^ #;, #).ffi1# # rl

Tal como fizemos para os casos anteriores 2,3,4, podemos assim calcular o nfmero

de explorag6es 6ptimas microfundiirias face ao total de minifrindios, parrindo das

express6es (263) e (266):

n* .l

t'ta1\ J

n +n nt t -.+l
fr,

*L,(to* 
*).ffiI,, # -' # - *. #,

*4,(t# *).ffi1, # -, # - *. # -,.

s-*eL1l4l9L-u,,aE, aE, ) lDLl LAE, 
Au,b_

#-G)uu,1# #,)j

#_.#1.vorl# #,)wt!#,,).v,,tlo,

a(tff*).wutl,

aY, aK aH_t|,,.__ f)^.aF, aF, ' aF, t n
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Note-se que na decislo 6ptima j5 se tem em conta os pregos das parcelas de terra, o

cusro dos factores de produgio, e o desvio face ao limiar de pobreza, para al6m da

produtividade marginal das parcelas meso e micro-fundi6.rias.

CASO 6: ),2,Ls, 7s todos positivos, .24, )a nulos

Neste caso temos l,r nulo, o que apenas quer dizer que a restrigio "f(sica" da

terra n6o este saturada, ou seja, ficou terra por redistribuir. Afigura-se-nos que este

caso (1,1 nulo) nio faz muito sentido na politica de M, a nio ser talvez na zona de

fronteira com a Natureza, por exemplo, no caso do limite de civilizagio junto i
floresta Amaz6nica.

A sua resolugio seguiria os mesmos passos ilustrados para os casos anteriores

a tr6s vari6veis.

Vejamos entio de seguida um quadro sintese com as diferentes afectag6es de

RA via planeador social segundo as diferentes restrig5es: Casos 1 a 5.

Conv6m relembrar que de acordo com o Segundo Teorema Fundamental do

Bem-Estar da Microeconomia, se pode recuperar os resultados de mercado, a partir

das afectag6es daquele planeador. Ou seja, na aus6ncia de externalidades as

alocag5es do planeador podem ser obtidas no mercado. Assim, o QUADRO 3

resume a informagio sobre as diferentes afectag5es do planeador, que poderio ser

recu peradas pelo mercado.
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QUADRO 3 - Srimula do ntimero 6ptimo de parcelas de afectagio de RA via planeador com modelo a 4 vari;iveis



O QUADRO 3 ilustra as diferentes combinag6es de 1,'s 6ptimos e de parcelas

micro e meso-fundi6rias de acordo com o peso dessas mesmas parcelas. Fagamos

uma an6lise comparativa dos mesmos:

No caso 1 a condigio de optimalidade de proporgio dos micro versus total

dos mini-f0ndios (expressio (92") (ltima coluna, primeira linha do QUADRO 3), 6

ilustrada por uma taxa marginal de substituigio t6cnicas dos latif0ndios face aos

miniftlndios, a dividir pelo n(mero respectivo de parcelas (i.e. os ni e n). Este facto

parece-nos intuitivo na medida em que se deve substituir meso (E) versus micro-

frjndios (F1) na margem face i produtividades do latifrlndio (f , atd que as TMST do

latif0ndio face ao meso seja igual em m6dia ) TMST do latif0ndio face ao micro-

ff ndio.

l9l.ay l{r.ay
(92,; I *02-: '9,T , o

l!'.ay l9!L.ayt AE, J 0F,

ni n,*

Outra interpretagtro talvez ainda mais intuitiva 6, a de que estas'proxies' para as

taxas marginais de substituigio t6cnicas entre o latif(ndio e respectivamente o meso-

frindio (entre T e E) t6m de ser iguais, no 6ptimo, ir taxa marginal de substituigio do

latifrindio face ao micro-filndio (entre T e F). Sendo de salientar que se pondera

(divide) sempre pelo respectivo nrimero de parcelas para todos os casos (o latif0ndio

como admitimos 6 f nico, logo 6 como se dividissemos por 1).

No caso 2, as restrig6es de pobreza dos meso e micro-frjndios estlo activas

(iv), mas as restrig6es deviabilidade de RAex-post (ii) e de activos agregadas (iii) estio

inactivas. Assim a condigio de optimalidade da percentagem 6ptima de micro-

frjndios face ao total de minifrindios (micro+meso) depende naturalmente da

"pressio" do desvio de quanto a produtividade marginal dos meso-fundios (e

respecrivamente micro) excedem o limiar de produtividade marginal que rentabiliza o

capital humano. Ou seja 6 o tal limiar de produtividade marginal da terra que
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rentabiliza o capital humano que rem de ser excedido para valer a

parcela dessa terra.

A condigio 6:

n1(ID) ;';:;-
4 tn, )*t

nl

W
Repare-se que estamos a ponderar os desvios de cada parcela (por exemplo E) d.
terra face ao seu limiar (t;) e face ao limiar da ourra (t:), " ainda se pondera o

latifrindio, embora nesse nio haja restrigio de pobreza, tamb6m se deve ponderar na

distribuigio daterra, a sua produtividade.

No caso 3, as restrig5es de pobreza dos meso e micro-frindios estSo inactivas

(iv), mas as restrig6es deviabilidade de F./.ex-post (ii) e de acrivos agregadas (iii) estio
activas. Logo, tal faz com que ni.o se tenha de ter em conta exceder o limiar de

pobreza (ti e t), mas surgem pregos da terra devido i restrigio de viabilidade (iii) e de

activos (iv).

A condig6o 6:

*
n(178) -# . =ni +nj

Esta expressao ('178) como podemos ver ji, engloba pregos, o que 6 intuitivo pois a

restrigio de viabilidade de RA (2^ restrigio) e consequenremenre o segundo

multiplicador j6 estio acrivos. Note-se de igual modo a presenga tamb6m das

produtividades marginais de cada parcela de terra (relarivamente a E; e F;) a

determinarem o ndmero relativo de parcelas. Note-se que intuitivamente o prego

relativo de py subir face a pi entio o nilmero 6ptimo de parcelas micro-fundifrias

cenderd a diminuir face ao total.

pena explorar uma

*14

*l^l%_%q4up^tl#-#,].nar

).
(;) (, ut*tot,,, #)-(, ot o, #

1

-:

fn. I

L;:.')
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No caso 4, ilustra-se o facto de a restrigio da terra e as restrig6es de

viabilidade e a de pobreza para (e apenas para o microf(ndio) estarem activas, i.e.

estamos no seu limiar. Note-se que neste caso temos a redistribuigio de terra como

no QUADRO 3, que a RA tem de ser viivel ex-posf, e que o micro-frjndio se encontra

no "threshold" de pobreza. A condigio de optimalidade da percentagem de micro-

frjndios 6ptima 6:

(227) Lni +nr ln.- .l
L;.',1

ar, )
n).

(wot*tD4t, #) (;)' (t ^,t0,
a4 )
aF, )

Esta expressio tal como a (178) do Caso 3 tambdm engloba os pregos, logo as

conclusSes sio em tudo semelhantes, a 0nica diferenga est6 no r6,cio de

ponderadores que 6 (z/z) emvezde (w;/w), que se referem a restrigSes diferentes.

E de notar que, tal como no caso 3, neste caso 4, uma vez que a restrigio de

viabilidade de RA ex-post esti presente, que se reflectem os pregos e as

produtividades das parcelas na expressio dafrac75.o 6ptima de micro-frjndios.

No caso 5, ilustra-se o facto de as restrig5es da terra e a de activos agregada

estarem activas, tal como a restrigio de pobreza do micro-f(ndio. A restrigio de

viabilidade ex-post da M nio est6 saturada, tal como a restrigio de pobreza de

"threshold" para o meso-frindio. A condigio de optimalidade para a percentagem

6ptima de micro-frjndios 6:
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n*l(268)-f_
nt +nr 

\*t
fij

I

A(l#,,).vul, # -, fr -,, # - e - # -. #l+p 
t tl# -#,

@U#,,).vatl, # -, # -., # -,^ ff -, #1+totll# +,
Note-se que nesta decisio 6ptima jii se tem em conta os pregos das parcelas de rerra,

o custo dos factores de produg6o, e o desvio face ao limiarde pobrezatpara al6m da

produtividade marginal das parcelas meso e micro-fundiirias.

8.4. Andlise grfifica das condig6es de optimalidade

Nesta secgio procedemos i an6lise da condigio de optimalidade do modelo

8, para os cinco casos resumidos algebricamenre no QUADRO 3.

FIGUM 12 - AnSlise grtfica do 6ptimo do Modelo do Capftulo 8- CASO 1

Co nvergente estdvel : eq u i lib rio 5,6,7,8,9
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Na FIGURA 12 fazemos uma an6lise em quatro quadrantes para a condigio

de optimalidade social do nUmero de meso-f(ndios versus micro-frjndios, para o

CASO 1 do QUADRO 3. O primeiro quadrante relata a produtividade marginal do

meso-frindio face ao n(mero relativo de micro versus meso-ff ndios. Como hip6tese

de trabalho temos que a produtividade marginal dos meso-ftindios 6 decrescente

com o n0mero de meso-ftindios, dai ser uma hip6rbole rectangular face i origem. Ou

seja, quando o n0mero de mesofrjndios tende para zero, a produtividade marginal

dos meso-frindios tende para infinito, quando o n(mero de meso-frindios tende para

infinito, entao a produtividade marginal do meso-frjndio tende para infinito.

No segundo quadrante da mesma figura temos a produtividade marginal do

micro-frindio versus o n(mero relativo de meso versus micro-f(ndios. Tamb6m

assumimos, QUe a produtividade marginal dos micro-f0ndios 6 decrescente com o

n (mero de micro-f(ndios.

Como o micro-frindio se encontra no denominador, quando o nf mero micro-

ftindios tende parazero, entao o ricio de (n;/n;) tende para infinito e a produtividade

marginal do micro-frjndio tende para infinito, assim temos uma par6bola no segundo

quadrante. Estas hip6teses, a nosso ver, sio realistas e mant6m-se v6lidas para o

remanescente das figuras que retratam a andlise do QUADRO 3- i.e. FICUM 12,

FICURA 13, FICURA 14, FICURA 15, FICURA 16, FIGURA 17, ou seja, a an6lise dos

dois primeiros quadrantes nestas figuras 6 id€ntica.

Ainda na mesma FICURA 12, no terceiro e quarto quadrantes representam

uma relagio negativa quer entre a produtividade marginal dos micro-f(ndios versus

latifrindio, quer entre os meso-frindios e latifrindio.

Ainda na FICUM 12 partindo do ponto P6, seguindo na direcglo inversa ao

ponteiro dos rel6gios acabamos por passar pelos pontos 1,2,3,4, at| que se

converge no primeiro quadrante a partir do ponto 5 e se chega a um equilibrio

(6ptimo social), definido graficamente pelos pontos 5, 6, 7 e 8. Estes pontos

correspondem exactamente a pontos 6ptimos de equilibrio para os valores expressos

pelas curvas, que representam Cl, Cz- e C3*, i.e. respectivamente as produtividades

marginais 6ptimas (socialmente) do meso-frindio, do micro-frlndio e do latif(ndio, e

do n(mero 6ptimo de parcelas de meso-f(ndios versus micro-ftin dios (ni/n)..
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FIGUM 13 - An6.lis e grilfica do 6ptimo do Modelo do Capftulo 8- CASO 2A

As FICURA 13 e FICURA 14 representam respectivamente o segundo caso do

QUADRO 3- (Casos 2A e 2B). No terceiro e quarto quadrantes as linhas a tracejado

rePresentam bissectrizes dos respectivos quadrantes. O eixo que separa o terceiro do

quarto quadrante represenra (para al6m de C1) os limiares de acesso, i.e. os

"thresholds" das condig6es enunciadas. No terceiro quadrante, no caso 2A, a relagio

entre a produtividade 6ptima dos micro-frjndios com meso-f0ndios 6 positiva (linha a

cheio com declive superior a 45"), e no caso 2B essa mesma relagio 6 negariva (linha

cheio com declive negativo no terceiro quadrante. Os resultados em ambos os casos

2Ae28 acabamporsersemelhantes,i.e.converg6nciaaparrirdospontos s,6,7,8e
9. Deste modo obtemos os 6ptimos sociais para os valores de C1*, C2- e (n;/n1)-.

G2

G;=f(G;
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FlcuRJA 14-AnSlisegrfificado 6ptimo do Modelo do capfrulo 8- cAso 28

De seguida analisamos o CASO 3 na FICUM 15. Tal como vimos os dois

primeiros quadrantes sio id€nticos is figuras anteriores. O eixo que sePara o terceiro

do quarto quadrante representa os Pesos (wi/w). A an6lise da expressio de (w;/ry) em

fungio de Cr 6 positiva e em fungao de Cz 6 negativa. Deste modo determinam-se

novamenre a partir de P0 e, desta feita no sentido ao ponteiro dos rel6gios, os valores

para os 6ptimos sociais: C,* , Cz* , (ni/n.i). e (wi/w)- . Note-se que o equilibrio (social)

aqui determinado d extremamente sens(vel aos declives das relag6es 6ptimas do

terceiro e quarto quadrante.
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FIGUM 15- Aniilise gr{fica do 6ptimo do Modelo do capftulo g- cAso 3

A andlise do CASO 4, baseia-se na FICUM 16. Como vimos os dois primeiros

quadrantes analise 6 comum, e no terceiro e quarto quadrante temos desta feita,

temos novos ponderadores (zi/z). No entanto a an6lise, apesar de os ponderadores

serem diferentes pode ser feita i semelhanga do CASo 3. De igual modo , c,*, cr*,

(ni/n.i). e (z;/z). sio os resultados do 6ptimo social da reforma agr6ria. Nore-se que o

equilibrio (social) aqui determinado 6 extremamente sensivel aos declives das relag6es

6ptimas do terceiro e quarto quadrante.
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FIGURA 16 - AnSlise grefica do 6ptimo do Modelo do Capftulo 8- CASO 4

Porfim a aniilise do CASO 5 do 6ptimo social da reforma agriria do Modelo

8, pode serfeita recorrendo a FICURA 17. Este caso 6 semelhante ao CASO 2 (A e B),

apenas sendo de salientar que apenas h6 dois "thresholds" de restri96o e nio quatro

valores, o que facilita a an6lise. E em tudo semelhante ao Caso 2A, e assim tambdm

se determinam graficamente os valores dos 6ptimos sociais para C1*, G2-, (nif ni)* e

(zi/z). da reforma agrlria. Note-se que o equilibrio (social) aqui determinado 6

extremamente sensfvel aos declives das relag5es 6ptimas do terceiro e quarto

quadrante.

Antes de terminar este capftulo discutamos a razoabilidade das hip6teses que

nos permitiram determinar graficamente os 6ptimos sociais da reforma agr6.ria.

Opt6mos por demonstrar graficamente que 6 possivel haver 6ptimo social

convergente. No entanto, estamos conscientes de que qualquer dos casos 1 a 5, aqui

apresentados do QUADRO 3, sio extremamente sensiveis )s relag6es 6ptimas

determinadas entre as produtividades, e que facilmente 6 possfvel obter traject6rias

fora do equilibrio. No entanto o nosso intuito foi o de demonstrar que socialmente 6

possivel obter condig6es est6veis de reforma agr6.ria que determinem a produtividade

187



Andlise Ean6mica de Reforma Agritria em ontet<b dindmia pr Migtel Rocha de Sousa

das parcelas em causa (derivada da dimensio das rerras), o seu

suas respectivas composigSes acima do limiar de acesso - i.e.

rentabilizam aterra.

nf mero relativo e as

os "thresholds" que

G; = f(G:)

FICURA 17 - An6lise grfifica do 6ptimo do Modelo do Capftulo 8- CASO s

No pr6ximo capitulo, analisaremos a relagio socialmente 6ptima do crddito

a reforma agriria, tendo em atengio o capital humano.
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9. Modelo de cr6dito com jogo no "colateral"

9.1. lntrodugio ao modelo: a nogio de <defaulo>

Existem dois tipos de 
"default>, 

(incumprimento) num modelo de cr6dito:

a) <default> involunt6rio - resultante da pouca sorEe, por exemplo m6 colheita

nesse ano, doenga ou morte. Neste caso, admite-se geralmente que o devedor

nio tem dinheiro parapagar e nio o faz.

b) <default> voluntSrio ou estrat6gico - o devedor tem dinheiro para pagar, mas 6

mais vantajoso para ele nio o fazer. RAY (1998) avanga que o devedor pode

apenas ficarcom o dinheiro e/oufugir.

Existe uma probabilidade ex6gena de ,rdefault , i.e. apenas a fracgio p dos

empr6stimos 6 paga.

A competigio entre os prestadores (ou credores) do empr6stimo leva a t:xa

de juro rural do mercado de cr6dito informal atd um ponto em que a m6dia do lucro

esperado 6 igual azero.

Seja E o montante de fundos emprestados, seja r o custo de oporcunidade do

prestador do cr6dito, e seja I a taxa de juro de equilibrio do mercado rural informal.

Nestas condig6es, o lucro esperado do prestador (credor) 6:

r' = p.(1+i).8 -(l+r).E
A condigio de lucro nulo, dada a competigio implica que:

r' = p.(l+i).E-(l+r).E =0

de onde resulta a taxa de juro informal:

i=lt'-l
p

Quando p:1,i.e. aprobabilidadedecdefault"6nula(pois 1-P=0 ),entioataxade

juro informal (l) 6 igual ) taxa de juro do mercado rural (r).

9.2. <Default> e 'colateral'

O credor para se precaver contra o incumprimento (<default>) do pagamento

do empr6stimo tende a exigir'colateral' como garantia para esse mesmo emprdstimo.

O 'colateral' de acordo com MY (1998) pode assumir uma variedade de formas:
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a) certos direitos de propriedade podem ser transferidos enquanto o emprdstimo est6

pendente;

b) o trabalho pode ser hipotecado, e mais tarde utilizado para pagar o empr6stimo;

c) existem outras formas como KURUP (1976) (citado por (MY 1998)) descreve para

o estado de Kerala da india, em que os carc6es de racionamenro utilizados para

comPrar comida subsidiada, eram utilizados como garantia de emprdstimo. Este

caso esPecial costuma ser denominado na literatura como hipoteca de direito de

usufruto. Esta classe mais vasta inclui tambdm o caso em que o agricultor pode

hipotecar parce da sua futura produgSo enquanto nio paga o seu empr6stimo.

Assim RAY (1998) sumaria o 'colareral' em dois tipos distintos:

ambos, o credor e o devedor, valorizam de elevado modo o 'colateral,;

ii) o devedorvaloriza mais o 'colareral' que o credor.

O terceiro caso de o devedor valorizar menos o 'colateral' que o credor nio se p6e,

Porque neste caso o devedor nunca teria interesse em pagar o emprdstimo pois nio
se importaria de entregar esse mesmo 'colateral' que 6 pouco valioso para si.

Do ponto de vista do <<defaul> estrat6gico 6 indiferente se o colateral 6 do tipo i)

ou ii). Assim 6 porque se for do tipo ii), o facto de o devedor valorizar mais o

'colateral', por exemplo o rel6gio do av6, ao qual atribui um valor sentimental,

garante ao credor quefar6 tudo para pagar o empr6stimo.

Outra abordagem do colateral 6 a de FIELD eTORERO (2006) na qual se prop6e

que o colateral seja, neste caso a terra, muito pouco valorizada pelos credores. Deste

Ponto de vista a oferta de cr6dito parciria do quadrante negativo, pois se houver

incumprimento o credor fica ainda "pior" j6 que tem os encargos de tomar conta

daquele terreno que nio 6 muito valorizado. Ou seja, o que 6 negativo 6 o 'colateral'

descontado dos custos de transacgio. lsto 6, o'colateral'6 de tal maneira valorizado,

que em termos l[quidos, depois de descontados os custos de transacgio o seu valor

lfquido 6 negativo.

No caso das "urban slums", nomeadamente as favelas peruanas, is quais aqueles

autores dedicaram a sua atengao, tal facto parece ser realista. Assim estes autores

partiram da nogio de 'colateral' e tentam verificar como 6 que um programa que

atribui os titulos da terra (ao permitir registar o 'colateral') melhora a situagdo dos

pobres urbanos.
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Craficamenre podemos ver na FICURA 18 a sua an6lise. Parte-se do principio

de que h6 dois tipos de agentes: uns mais arriscados do que outros (i.e. uns t6m

maior probabilidade de <defaulb> do que outros). Este modelo tem dois tipos de

equilibrio. Um primeiro em que hi um "separatingequilibrium", e um outro em que h5

um "pooling equilibrium" - na tradigio de STICLITZ e WEISS (1981). Ou seja,

inicialmente se nlo houver selecgio adversa e se se conseguir distinguir perFeitamente

os agentes, entao temos um equilbrio separador (a informaglo 6 perfeita), os

agentes mais arriscados, t6m um baixo valor liquido de 'colateral' e a curua da oferta

que defrontam 6 SS' no quadrante negativo, logo nio tdm acesso ao cr6dito. Por

outro lado os agentes menos arriscados s5o reconhecidos no mercado e t6m como

oferta 55", logo recebem cr6dito no montante de E* a uma taxa de juro r'. Assim,

remos um equilibrio separador, pois o mercado distingue claramente os dois tipos de

agentes.

De outro modo, se houver assimetria de informag5.o, e no caso da selecaio

adversa, nio se distinguem as curvas da oferta, e temos uma curva da oferta

agregadasOs", em que ambos os agentes recebem em mddia E* e pagam na mesma

r'. Ou seja, sio concedidos mais empr6stimos, mas a mddia de empr6stimo

concedido continua em E*, ao mesmo custo r'. i o "poolingequilibrium" '

FIGURA 18 - Racionamento de cr6dito via colateral nos mercados da terra

Empr6stimo

Fonte: FIELD e TORERO (2006: 22) a partir de WETTE (1983)
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Os autores FIELD e TORERO (2006) tamb6m descortinam um segundo caso

de an6lise do mercado de crddito - o caso do cr6dito privado - i.e. de bancos e/ ou

credores privados. Neste caso continuamos a ter dois tipos de agentes, mas os

resultados sio mais ambiguos, pois as taxas de juro do sector privado Iem contexto

de sub-desenvolvimento] nio dependem directamente do 'colareral' - FIELD e

TORERO (2006:22). Assim, considerando a FICUM 19, a oferta de cr6dito nio 6

linear, e como atr6s afirm6mos, a oferta de cr6dito nio depende do 'colateral,, pois

pode nio ser financeiramente vantajosa a aceitagio de 'colateral'. No entanto,

apesar de a oferta ter uma certa zona "backward-bendin!', os agentes que t6m um

titulo de posse da terra, tcm um menor risco, logo a sua oferta 6 ss, e os outros

agentes sem titulos daterra defrontam como oferta SS,.

FIGURA 19 - Racionamento de cr6dito privado nos mercados da terra sem 'colateral'

Taxa
juro I

Er. E'e* Empr6stimof,

Fonte: FIELD e TORERO (2006: 23) s pafiir de \TETTE (1983)

Assim temos uma redugio da taxa de juro de r para r' com a introdugio do

Programa de titulaglo das terras - apesar de estas nem sequer serem aceites pelos

agentes privados como 'colateral'. Mas como estes agentes privados reconhecem um

menor risco aos devedores, uma vez gue se o emprdstimo for usado para fins

produtivos na sua terra, 6. natural que tenham maior empenho na sua exploragio
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uma vez que internalizam a exPloragao da parcela. Ou seja, uma vez que o Programa

de registo das terras atribui a propriedade (t(tulo) a esses agentes, 6 natural que

queiram rentabilizar um investimento na sua terra, com maior grau de probabilidade

do que os agentes que nio foram contemplados pelo programa de registo de terras.

Um dos resultados 6 a de que acordo com a FICURA 19, a taxa de juro

reduzir-se-ia (de r para r') e o montante de empr6stimos concedidos aumentaria de E*

para L

No entanto, de acordo com os resultados econom6tricos do programa

COFOPRI (Committeforthe Formalization of Private Property - no Peru) tal ser6 contr6rio

i evid6ncia empfrica pois, os autores em causa, nio encontraram um aumento

substancial no cr6dito obtido, mas apenas uma diminuigio taxa de juro. Assim, deste

modo FIELD e TORERO (2006) argumentam que tal dever-se-6 a uma contracgio da

procura (de D para D'), devida i natureza do pr6prio programa - ou seja, uma vez

que j6 t6m o ritulo da rerra, as necessidades de crddito seriam, ceteris paribus, menores.

Em suma, a variagSo na quantidade de crddito 6 "ambfgua" (tal como os pr6prios

autores a catalogam), mas a taxa de juro diminuiria mais ainda de r' para r". lJma

outra argumentag5.o 6 a de que a variagio na quantidade de cr6dito obtida nio 6

muito elevada, uma vez que por natureza a procura seria relativamente inel6stica,

logo com elevadas variag6es do prego (r) os montantes de empr6stimos em equilibrio

n6o variariam muito.

Quando o 'colateral' 6 altamente valorizado pelas duas partes, tem a

vantagem que este protege o credor contra o <<defaulb, involunt6rio. Segundo MY

(1998) este riltimo tipo de'colateral'6 apenas um vdu para aquisigio desse mesmo

colateral - no caso agrkola a aquisigio de terras. Vejamos na secgio seguinte uma

pequena revisio do modelo de BHADURI (1977) que esboga a problem6tica do

cr6dito e colateral agr[colas.

9.3. Revisio do modelo de BHADURI (1977)

O modelo de BHADURI (1977) assume as seguintes hip6teses: por um lado,

temos l, que corresponde i taxa de juro cobrada sobre o emprdstimo E; temos Vp lue
corresponde ao valor moneterio de pequena parcela do agricultor minifundiSrio (<P>
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de pequeno), e, finalmente, temos V5, Que representa o valor monetario de pequena

parcela atribuida pelo latifundi6rio (<C, de grande), parcela esra que 6 adjacente ao

latiftindio.

Existem certos casos em que Vo>vr. Este 6 o caso em que ambos os agentes

valorizam de modo elevado o'colareral' (tipo i).

Atribui-se tamb6m um valor monecirio ). perda por incumprimento (<defaut>),

acima do valor do 'colateral'. A esta perda, que corresponde o receio de nio receber

futuros empr6stimos e mesmo possibilidades de ameagas i integridade fisica do

devedor. A esta variivel o autor chamou-lhe F.

Quando chega a akura de pagar os empr6stimos, remos duas hip6teses:

(1)O devedor pode incorrer em <<defaulb> involuntSrio. Logo, perde a rerra que

passa paraa posse do credor;

(2)O devedor pode incorrer em <<default> voluntirio e pode tentar a sua sorte no

mercado de trabalho dos sem terra ef ou entao migra para a cidade.

A perda total neste caso 6.Vp+F.

A questio que se coloca 6 entio a seguinte: quando 6 que o devedor preferirit

pagar o empr6stimo?

No caso em que o valor do montante do empr6stimo (mais juros) seja inferior

ao valor da perda, supra-citada, por nio pagar, ou seja formalmente:

(1) E.(t+i)<V,+F

E o que se passa com o credor?

Este preferirl. ver o seu emprdstimo reembolsado se e s6 se, o valor do

reembolso (capital mais juros) for suficientemente maior do que a valorizagio da

pequena parcela adjacente ao seu terreno, ou seja, formalmente, se:

(2) E.(t+ i) > Vo

Combinando (1) e (2) desta secgio, concluimos que o reembolso s6 seri do

interesse de ambas as partes se o valor da terra para o latifundi6rio for inferior i
perda total do pequeno agricultor por <<defaul>, ou seja, formalmente, se:

(3) Vo<Vr+F.

lsto significa que a valorizag5'o da terra por parte do credor, nio pode exceder

em muito avalorizagio do devedor. No caso especial de F=0, entao a Unica forma de

194



Andlise Econ6mica de Refurna Agrdria em antet<to dindmia pr Migtel Rocha de Sous

pagar o empr6stimo 6 atrav6s da entrega do'colateral'. A expressio (3) passa adizer'

nos que avalorizaEio do colateral pelo latifundi6rio 6 inferior i do minifundi6rio.

Vejamos agora a desigualdade sim6trica de (3):

(4) Vo>Vr+ F .

Neste caso, o que se passa 6 que sempre que o devedor quer pagar o

empr6stimo, o credor de facto nio quer que ele o faga. O credor usa o cr6dito

concedido como uma forma de aquisigio mais barata do 'colateral'. Assim, podem

surgir transacg6es de cr6dito com elevadas taxas de incumprimento. Segundo MY

(1998) estas taxas tdm algo de ilus6rio, pois o <<default, existe porque o pr6prio

credor quis levar o devedor ) insolvdncia.

Uma das maneiras de haver ,<default>r 6 o credor subir a taxa de juro (i) at6 ao

ponto em que (1)se deixe de verificar. Assim se nio houver <defaul> involunt6rio,

ocorre incumprimento volunt6rio, pois este 6 o caso mais vantajoso para o devedor2l.

Este riltimo caso do modelo permite-nosfazer a an6lise do aumento da desigualdade

das terras nos Pa[ses em Vias de Desenvolvimento e nas sociedades pobres, porque a

terra passa de pobres para ricos, em vez de os emprdstimos serem pagos. RAY (1998)

adianta mesmo que os pr6prios contratos podem ser escritos visando ) priori a

transfer6ncia da terra.

Segundo RAY (1998) o caso analisado do factor terra 6 apenas um exemplo, o

mesmo se poderia passar por exemplo para o factor trabalho. Pode ser concedido um

empr6stimo que prev6 em caso de n6o reembolso o pagamento atrav6s de trabalho.

O objectivo deste contrato seria assim a obtengio de mio-de-obra barata. Ainda

segundo o mesmo autor, este tipo de raciocinio funciona muito melhor para os

empr6stimos visando o consumo do que emprdstimos para a produgio. lsto porque

nos empr6stimos para consumo, por exemplo se algu6m fica doente na familia, o

montante de empr6stimo necess6rio 6 fixo e nio varia com a taxa de juro. Com os

empr6stimos para a produgio, uma taxa de juro muito elevada pode n6o ser aplic6vel,

porque o devedor pode reduzir a sua escala de produg6o, reduzindo assim tamb6m

as suas necessidades de crddito. Esta diferenga entre empr6stimos para consumo e

produgSo pode ser uma explicagio plausivel da razdo pela qual as taxas de juro

podem ser elevadas para alguns tipos de transacglo de cr6dito e para outras nio.

" Esra subida de i s6 6 relevante se estivermos a admitir para o mercado informal de cr6dito que a sua

fixagio nio 6 concorrencial (apenas r6 concorrencial, em i existe poderde mercado do credor).
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9.4. Extensio do modelo de BHADURI

Nesta secgio procedemos a uma extensio do modelo de BHADURI (1977), a

qual consiste em ter em conta o capital humano, enquanto factor essencial na nossa

an5.lise. Ou seja, procuramos integrareste no nosso modelo. Mantemos a notaglo da

secgio anterior e introduzimos a nossa notagio de capital humano que vinha do

cap(tulo 6.

Hip6teses adicionais:

H1: O empr6stimo obtido nio se destina ao financiamenro de capital humano, mas

sim ao financiamento de capital flsico (<<workingcapital>, como semenres e gado) ou

terra.

H2: O investimento em capital humano faz-se a longo prazo.

O lucro do devedor (pequeno agricultor) com <<stdrt-up cosb> €:

(s) n(E,H)P = p(Y(E,H)).Y(E,H)-i.E-O(H - Ho)-Crr

Com a fungio custo do capital humano a assumir a forma usual da secgio do

modelo 1 de <<start-up cost>> deste capftulo (secaio 6.2.1.), considerando esta

expressio para o longo prazo onde:

ii) O(H - Ho) 6 a fungSo custo do capital humano (investimento adicional em H) que

obedece a:

>H*

te para o ramo relevante.

Tal significa que as pequenas empresas que nio conseguem superar H" (o
limiar de acesso ao capital humano - <<threshold>) terio prejubos incomporr6veis a

curto prazo e, a longo prazo, sairio do mercado. lsto poria fim ao mercado de

cr6dito e, assim, E=0.

A restrigio de <<threshold>> domina todas as outras decis6es.

l*-It^ < ttrd@-H)=1 '-
la,.(H-Ho), Ho

onde Q'=h>0, e 6 constan
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E no caso de as pequenas emPresas conseguirem atingir o limiar?

Entio passamos a ter a decisio de pagar ou nao o empr6stimo

modelo de BHADURI (1977) supra-citado.

As decis6es (1) e (3) do modelo original de BHADURI (1977) continuam

iguais i do modelo original, desde que se exceda o limiar do capital humano.

PROPOSICAO t - curto pruo e cr6dito (E vari4vel, H fixo)

A curto prdzo a ndo concessdo do emprdstimo para oworking capital> ndo afeaa a

capacidade de obtengdo de capital humano. Ou seja, umd vez atingldo o <<threshold> de capital

humano (que d independente do crddito) a decisdo futura de capital humano (H) dependerd do

crddito (E) para cdPitalfkico ou terra, mas aPenas a longo prazo.

Demonstragio:

Uma vez atingido o <<threshold>> Hx a fungio lucro do devedor passa a ter a

forma usual (5) com a particularidade de que H est6 fixo (apesar de ser superior a H*

de modo a assegurar um custo fixo finito) no curto prazo. Ou seja a fungio lucro (5)

no curto prazo passa a depender s6 da escolha de E:

tr1o, ttl' = p(Y (E,ED.Y(z, H) - i.E - O(E -E i - CFr

Podemos analisar a curto prazo a obtengio ou nio do empr6stimo com base em (1)

a (3) da secgio anterior- modelo BHADURI (1977) original. QED.

PROPOSICAO Ze- Longo prazo e cr6dito: interdepend6ncia das varifiveis E e H

Supondo que se excede o "threshold" (H-), no longo Prazo o nivelde emprdstimo (E) estd

dependente da capacidade de investir em capital humano (H).

Demonstragio:

Se assumirmos que se trata de uma pequena empresa agrkola, esta nio teri

poder de mercado (quer quanto ao empr6stimo E quer quanto ao capital humano H)

Vejamos, enrao, as condig5es de primeira ordem. do devedor com base em (5),

assumindo que se atinge (ou supera) o <<threshold> de capital humano (H*):

ffi
como no

On' aY_ p.__7 =eAE ,AE
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On' ay
AII = P.*-dr=0

Apesar de nio existir poder de mercado (do devedor) e de se obrerem as

condig6es usuais de primeira ordem, temos interdependCncia entre a raxa de juro

informal (l - fixada pelo credor informal) e o cusro de<<threshold>> do capital humano

@,)'

Ou seja, re-escrevendo as condig6es de primeira ordem e colocando em

evidCncia o prego, vir6 a condigio usual de prego igual ao custo marginal:

p= %r= o;/u,
/_/_

/aE/aH

Assim, exisce interdepend6ncia na escolha entre H e E, atrav6s do nivel

produgio \Y(H,E)1, mais concreramente do nivel de produtividade marginal

empr6stimo ,#re do nivel de produtividade marginal do capital humano t#l

Ou re-escrevendo ainda de outro modo:

aY//
o= u/ur'

/_
/aH

QED.

PROPOSIGAO 29 - longo prazo e cr6dito: diminuigio/ aumento da perda lfquida via

capital humano. lE, H varifiveisf

Neste caso e apesar de ter ultrapassado o <threshold> Hx de capital humano, contabiliza-

se o custo de capital humano (a longo prazo) na decisdo de pagamento do emprdstimo.

Consoante a utilizagdo alternativa potencial do capital humano acumulado (at6 ,i data) a

perda liquida em termos de incumprimento virti diminut'da ou aumentada.

Hipfitese 2Bi) o capitat humano niio tem utilizagdes alternativas fora da agricultura

Assim o devedor deve pdgdr o emprdstimo se e sd se:

(6) E.(1+ i) + 0@) <V, + F

o que faz com que a novd perda liquida (F ) venha atenuada, se se considerar F'= F - O(H) .

de

do
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Hipdtew 2Bii) o capital humano tem utilizagdes alternativas fora da agricultura

Assim o devedor deve pagar o emprdstimo se e s6 se:

(6) E.(r+ i) <V, + F + Q@)

o que faz com que a nova perda lQuida (F') venha aumentada, se se considerar F'= F + Q@) .

Demonstragio:(parte 2Bi)

O cusro do empr6stimo de <<working capitdl> e incluindo o custo de capital

humano (porque estamos a analisar o longo prazo) ter6 de ser inferior i perda do

incumprimento total (o valor do 'colateral' - terra e o receio de nio voltar a ter

cr6dito). Assim se obt6m a expressio (6), passando o termo Q(H) para o membro

direito de (6) ficamos, em termos triviais, com uma nova perda l(quida atenuada (i.e.

mais baixa) P pelo uso de capital humano. QED.

(Parte 2Bii): Semelhante i anterior apenas se tem em conta que o custo desta feita

gera aplicag6es alternativas. QED.

Note-se que para o credor o critdrio de decisio de recebimento do reembolso

do empr6stimo continua a ser (2) da secgio anterior 9.3.

Assumamos as seguintes hip6teses para as perdas de quebra do contrato e os

custos de manutengSo do capital humano:

Hipfitese 3i) Seguindo a hip1tese 2Bi) para definir F'= F -fi(H):
F < 0@) ; ou seja existem perdas brutas de 'quebrar' o contrato suficientemente

inferiores ao custo de manutengdo do capital humano a longo prazo de modo a garantir que o

contrato de crddito original 6 reembolsado.

Hipdtese 3ii) Seguindo a hipdtese 2Bii) para definir F'= F + Q(H) :

F <-0@); ou seja existem perdas brutas de 'quebrar' o contrato suficientemente

inferiores ao beneficio de manutengdo do capital humano a longo prazo de modo a garantir que o

contrato de crddito origlnal d reembolsado.

Proposigio 3 - Reembolso para ambas as partes

Segundo as hip6teses 3i) ou 3ii) (infra) entdo o reembolso para ambas ds partes serd vantajoso se

e s6 se:

Para o credor:
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(2) E.(1+ i) > Vo

Para o devedor:

(7) E.(l + i) <V, + F'

Assim se existir algum Vo ) V, , entdo existird um F '<0.

Demonstragio:

3i) O reembolso s6 seri desejado por ambas as parres se e s6 se:

Vo <V, + F'

Existe algum Vo>V, e combinando com a expressS.o anterior entao temos

F'<0. Como, por definigSo (vid6 Proposigio 2 supra) F'=F-0@)<0, entio

conclui-se que F <0@).QED.

3ii) A demonstrag5.o 6 exactamente igual a 3i) apenas se norando que F' 6 definido

como F'= F +0@), e que o simdtrico do cusro do capital humano d o beneffcio

potencial de aplicagio do capital humano acumulado. QED.

9.5. Modelo de cr6dito a2 estados com <start-up cosb>

9.5.1. lntrodugio: 1" Passo do modelo
A ideia fundamental desta secgio 6. a de construir um modelo de cr6dito que

relacione a decisio de <<start-up tosb> com o cr6dito e capital humano, sem que esta

decislo seja simult6.nea mas sim sequencial no tempo num contexto de reforma

agrlria, tal como a definimos anteriormente (Caixa 1). Este modelo parcindo do

facto de haver um limiar de acesso ao cr6dito, apresenta como novidade o modo

como esse mesmo cr6dito pode ser usado para obtengio de capital humano. Ou seja,

relaciona-se o modo como o capital 6 aplicado, escolhendo-se enrre capital fisico e

humano (educagio). Neste modelo continua subjacente a dimensio daterra, como

forma de obter'colateral' para o empr6stimo. A hip6tese, que se nos afigura como

razoiwel,6 a de que quanto maior a dimensio da terra, maior o nivel de'colateral',

logo mais fdcil a obtengio de cr6dito, e que no limite para o latif(ndio, nio h6

restrigio activa para rentabilizar o capital humano - i.e. o "threshold" de acesso ao

capital humano d sempre excedido pelo latifundi6rio. No enranro, para os

minifundiS.rios essa restrigio ji 6. activa, nio 6 s6 a dimensio do minifrindio a

determinar a dimensio do colateral, mas como este condiciona o montante de
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cr6dito, tamb6m acaba por limitar o montante a investir em capital humano.

lntuitivamente: um agente minifundi6rio pode ter suficiente dimensio para obter

colateral para um empr6stimo, mas esse empr6stimo pode ser insuficiente para

investir em educagio ou assist6ncia tdcnica (por exemplo contratar um agr6nomo

para consultoria agricola).

Assim teremos duas fases do nosso "jogo" de cr6dito:

PASSO 1: decisio de conseguir obter ou n6o cr6dito com base no 'colateral'.

PASSO 2: decislo, caso se tenha obtido o cr6dito, de como investir esse capital:

capitalfisico (K) e/ou humano (H)

A decislo do modelo no PASSO 1 passa pela relagio directa entre os dois

<<thresholds> referidos nos nossos modelos anteriores, o de capital humano (I) e o de

colateral (C).

Vamos analisarx; como o terreno que pode ser latifrjndio22 1L;, ou minifrindio,

constitufdos como vimos em meso-frindios (E) e os micro-frindios (F;). Assim teremos

os seguintes sub-casos:

CASO A: C > x, )7,

Nio obt6m cr6dito apesar de ser elegivel para capital humano.

CASO B: ,, > C >7, ou x,>7,> C

Obt6m cr6dito em ambos os casos no PASSO 2 decide como utiliz6-lo.

CASO C: C>T >x ou T,>C>x,

Nunca obt6m cr6dito pois ambos os rrthresholds)) nunca sio alcangados.

CASOD:7,>x,)C

Obt6m cr6dito mas nio consegue atingir limiar de capital humano, logo s6 vai usar

este para capital fisico (K), no Passo 2.

Note-se no entanto que estamos sempre sujeitos i restriglo de RA (nio

uniforme do tipo ll), ou seja, L> Ei> { e ainda as parcelas a distribuir "saem" dos

latif(ndios, ou seja: L = n,.E, +n,.F, .
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Assim o que nos interessa assegurar 6 a comparagio de um latifrindio (L)

suficientemente grande de modo a assegurar acesso a ambos os <<thresholds>, quer o

do capital humano, quer o do colateral, i.e. o CASO B.

Procuraremos depois comparar o p6s-reforma agr6ria com os minifrlndios,

respectivamente meso-f(ndios (E) que ainda conseguem aceder ao cr6dito, mas nio

conseguem aceder ao capital humano ICASO D]; e os micro-f0ndios (F;) que apenas

conseguem aceder a capital humano, apesar de n6o conseguirem ter crddito - CASO

A23.

9.5.2. Resolugio da decisEo de lnvestimenro: 2" PASSO do modelo

2A) t-ArFoNDtO

O latif(ndio enguadra-se no ICASO B], L > C > T, ou L > T, > C , logo a sua

expressio de bem-estarvai ser:

WL'(L,K,H;T,,C) = p.Y(L, K, H)- rp(K;r,C)- Q(H,L;7,)

sujeito i restrigio do CASO C, o que lhe d6 acesso ao crddito e ao capital humano

pois excede ambos os limiares, logo a expressio g(.) poder-se-ia simplificar para r.K,

pois excede o'colateral', e o custo do capital humano (formagio) tambdm podemos

assumir ser linear e que se excedeu o limiar (em termos de terra para o investimento

de capital humano ser rentavel).

Neste caso procura-se apenas maximizar o lucro e, como aventd.mos noutros

modelos, este latifrjndio poderi ter poder de monop6lio regional.

Assim, o latifrjndio terl. o seguinte problema de maximizagio (desta feita livre,

pois jdverificSmos nele que as restrig6es nio esr5.o acrivas):

Se nio tivesse poder de mercado as condig6es de primeira ordem seriam:

dwl* aY ad............-: ----:ndL AL AL

dWI,, AY OA

dK AK AK

" O caso do latifrjndio ndo 6 muito relevante, pois, neste modelo, dada a sua dimensio e na prii.tica
c-onsegue quase sempre ter acesso ao cr6dito e ao capital humano.
" A discussao poderia ser feita tamb6m revertendo a natureza dos casos, em vezde CASO D para E; e
CASO A para F.1, poder(amos "trocar a ordenagdo" e refazer a andlise, dada a abordagem semelhante
que 6 feita quanto i natureza dos dois <rthresholdrr, ou <<start-up costs>>.
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dl|/'to' aY ad_ r _-=Q
dH ,AH 

AH

Daqui obteremos as condig6es usuais de p=Cmg (para um nao monoPolista):

aY'
AH

1=-
€r,,

)co/0KD--?' aYlaK _ I

p -r*

adlaH
D---?' aYlaH _ I

p -r*

ficamos com a expressao de rrmark-uP)) sobre os resPectivos custos marginais, que tem

de ser inversamente proporcionais i elasticidade procura-prego directa, reagrupando:

a0

Se o latifundi6rio for monopolista regional como j6 temos vindo a assumir,

teremos entio as seguintes condig6es:

w L* (L, K, H ;7,, C) = p (r 1t, t<, H)).Y (L, K, H) - r.rp(K ;C) - Q (H, L;7,)

em que a fungio p(.) 6 
^ 

procura inversa. Neste caso teremos entao:

dwl"' 0p 0Y ,, , aY ad
=L-ufh--i=lldL AY AL AL AL

dwt* 00 0Y -. aY 0ro
v L h 

-- 

----i- = 
ll

dK AY AK AK AK

dwto' =@.L.r*r.oY _00 =odH AY AH AH AH

Re-arranjando, como 6 usual em termos de elasticidades:

adlaL
D_ ,,' aYlal

p
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AfIAL )rol1K AfIAHn-__:-:_ n_ , t' )YlaL aYIAK ' AYIAH I

P p €r.o

2B) MtNtFriUO|OS

Em seguida analisaremos as solug5es dos minifrjndios (meso e micro-frindios)

num contexto deste modelo de reforma agr6.ria com cr6dito e capital humano.

281) Meso-fdndios (E)

Para o caso dos meso-frjndios (E) remos:

WE' = p.Y(E,, K, H ;7,,C) - r.g(K;C) - fi(H, E,;t,)

sob a hip6tese do Caso D, no qual se consegue a obtengio de cr6dito, mas nio o

acesso ao capital humano: Ti > Ei > C

Definindo a fungSo custo do capital fisico como fungio do limiar dado pelo colateral

(c),

fr.K, se E, > C
r.rp(K;C) = l

L*, se E,<C

Para o capital humano temos como na secgio 9.4., o investimento adicional em

capital humano acima do limiar de"start-up cost";

a@ - 4,8,,,,, ={^'l'- HI' se 1@)> H'(t')

[oo, se Ho(E,) < H. (t,)

Note-se que o limiar de acesso ao capital humano 6 definido implicitamenre como H

em fungio de Eiface ati.

Assim, ter-se-ao as seguintes condig5es, no caso D:

AW AY_= D.__tt=_€t
AE, ' AE,

AW AY

-= 
-r=OAK'AK

AW AY

-= 

_O;,=_oO
AH'AH

Ora claramente a condigdo de custo infinito domina efaz com que, sob a hip6tese D,

nio seja vi6vel ter o meso-frindio operacional em termos de bem-estar.
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Resumindo essas condig6es do CASO D:

fa* =ow =-*IAE AH
(CAS? D meso- fiindio)l ui rt_

la*-i
No caso de o meso-frindio conseguir atingir ambos os limiares (CASO B):

aw av adr ---nAE, , AE, AE,

AW AY

-= 
D.--r-1)AK,AK

aw aY ad
^:_j: =nAH AH AH

Logo agrupando as condig5es do CASO B para o meso-frjndio ficamos com:

laoao
cASo B meso- Jiindiolp=#=#=#

I ar, aK aH

Ou seja,

p = Cmg(E,) = Cmg(K) = Cmg(H)

28) MTNTFtJUOTOS

2B.2) Mi*o-f(ndios (F1)

Para o caso dos micro-fundios vamos analisar o CASO A, no qual excedem o

limiar de capital humano, mas nio conseguem cr6dito:

W'' = p.Y(Fi, K, H ;t,,C) - r.cp(K;C) - /(H, F,;t,)

Assim as c.p.o sio com CASO A:C > F, , T,

Definindo a fungio custo do capital fisico como fungio do limiar dado pelo colateral

(c)'

lr.K, se F, ,- C
r.q(K;C) = \

L*' se F, 'C
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Para o capital humano temos como na secgio 9.4., o investimento adicional em

capital humano acima do limiar de <<start-up cost) :

fdl" - H,), se 4@,1> H'(t,)
A@-Hn,F.tI,)=rr t 

[-, se 1@,y < Hr (t,)

Note-se que o limiar de acesso ao capital humano 6 definido impliciramenre como H

em fungio de F.lface at1.

Assim temos:

aw aY ad

-= 
D, - 

-t =00F, ' 0F, 0F,

AW AY
.........._ = D.__ OO = _CO

AK'AK
aw aY ad

-= 
n----=n

AH AH AH

Re-escrevendo de forma mais compacta:

CASO Ami*o-*r-l

a0 ao

^-0F, - AH .Y- aY - aY'

laH
AW

AK

Caso o micro-f(ndio consiga aceder a ambos os limiares o cric6rio de decisio de

optimalidade seri (CASO B):

CASO
r=-

AY

Procedamos entio a um balango da an6lise de bem-estar dos diferentes casos deste

modelo de cr6dito com "threshold" de capital humano.

Ex-post reforma agrdria: An6lise de bem-estar depois dos 2 passos

Vamos fazer entio uma an6lise de bem-estar com base nesre modelo de dois

estados supondo que o latiftindio 6 substituido por meso-f(ndios (E) e micro-

frindios (F).

AHAK
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Procuraremos aferir da viabilidade de RA neste modelo de cr6dito, sendo esta

an6lise resumida no QUADRO 4.

Apenas 6 vi6vel em termos de bem-estar a M, se ambos os limiares forem

excedidos pelos dois tipos de parcelas mini-fundiirias e se apesar disso, o ganho de

bem-estar agregado (i... ponderado por cada n(mero de tipo de parcela,

respectivamente meso e micro-fundi6ria) dos minifrjndios excederem os ganhos

agregados do latiftindio com e sem poder de mercado. Ou seja, o critdrio de

viabilidade de RA, neste modelo com cr6dito exprime-se da seguinte maneira:

W-- (mini) = n,.W" u, + n,.W ,,2'max {r- ,,rt- ,\

Trata-se claramente de uma imposigio muito forte, pois estamos a exigir que ambos

os tipos de parcelas mini nio estejam sujeitos is restrig5es de cr6dito.
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o
s

Naturcza da prcela C.P.O. 2, e*ado W- Bem-cstar

I

Latifindio sem poder mercado

Latiftindio com poder mercado

a0/
o= u%, =

/aL
aflal 1rplaK a|laH' aYlaL _' aYlaK _' aYlaH _ t

€r.o

w*l

Wr.

2

Meso-findio (Ei)

c/ restriqdo CASO D

s/ restrigdo CASO B

AWAWAYT
AE, AH AK P

a0 ao

__AE, _ r _611Y-N-N-N
aE, aK aH

w"r,>o

3

Micro-filndio (Fj)

c/ restrigdo CASO

s/ restriqdo CASO B

ao ad

n=OF -AH AW --^' ay ay'aK
a4 aH

ao ao

--aF, - , aHY- av - N - N
,\ aK aH

w'.o >0

(4):

(2)+(3)

Minifindios

c/ restrigdo CASO D + CASO A

s/ restriqdo CASO B

AW Ail/ dw
-o:_=_o0E, aH aK

a0 aO aO

*_AE, _AF, _, _AHP-T- av - N - N
aE, a1 aK AH

Llt"' (mini) = n,.W r, + n..W" r, > O

QUADRO 4- C.P,O. e Anilise de Bem-estar de modelo de cr{dito a 2 pssos



9.5.3. An6lise grlficadas condigSes de optimalidade do modelo de cr6dito

I

\i*
sni....

FIGURA 20- Modelo de cr€dito para latifilndio sem (As) e com poder de mercado(A1)

Nesta sub-secgio procedemos i an6lise grifica das condig5es de

optimalidade social, do nosso modelo de cr6dito. Assim na FICUM 20 temos quatro

quadrantes que nos permitem caracterizar as solug6es 6ptimas do latifrindio sem

poder de mercado e com poder de mercado. No primeiro quadrante temos a relagio

inversa entre o valor da produtividade marginal das parcelas de terra e a dimensio

dessas mesmas parcelas. De igual modo no segundo quadrante temos a relagio

inversa entre o valor da produtividade marginal do capital humano e o montante de

capital humano. No terceiro e quarto quadrantes encontram-se as bissectrizes (a

tracejado) que representam a igualdade do montante, respectivamente entre capital

humano e capital fisico (terceiro quadrante) e entre o capital fisico e aterra (quarco

quadrante). No caso do monop6lio sem poder de mercado, temos entio que o Prego

tem de ser igual, respectivamente aos custos marginais da terra, do capital humano e

fisico. Logo, d natural que se encontre o 6ptimo social numa solugio do tipo 46,i.e.

Pl

K = c:(H,.)
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em que hd. igualdade dos valores das produtividades marginais dos factores, sendo

assim definidos L*p e H*6. De igual modo, para o caso em que h6 poder de mercado,

temos o monop6lio a proceder i igualdade entre a receira e o custo marginal, donde

sair6 um Prego mais elevado pela restrigio da quantidade dos facrores. Utiliza-se

menor quantidade de capital humano (H..,) . de rerra (L.,) . maior quantidade de

capital fisico. O novo conjunto de pontos 6ptimos com poder de mercado redne os

pontos ,A1.

I
P.,'
_tJ__

Po!
""'1'

!

....:.i1,

Equ itibriomeso e .i"*-fi'iUio"

FICURA 21- Modelo de tddito para minifiindios C,ASOS 2,3 e 4

Na FICURA 21 analisamos as condig6es de optimalidade social para o

modelo de cr6dito dos meso-ftjndios e para os micro-frindios. Temos de novo quarro

quadrantes tal como na figura imediatamente anterior, cuja interpretagio 6 em tudo

semelhante. O equilfbrio dos meso-frindios 6 dado pelos pontos 42 nos quarro

quadrantes, e Para os micro-f(ndios 6 dado pelos pontos As. A novidade da figura

face i abordagem anterior 6 que esbogdmos os "thresholds" que ambos os mini-

ftindios e micro-frindios t6m de exceder. Existe o limite m[nimo de capital humano
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(H-(t)), que pode ser encontrado no segundo quadrante, e ao qual corresponde no

terceiro e quarto quadrante um limite m(nimo de capital fisico ((ft)), e por fim, a

esse mesmo limiar corresponder6 uma dimensio mfnima da terra que tem de ocorrer

para renrabilizar essas mesmas explorag6et (i(t)). As restrig6es sio assim excedidas,

no caso desta figura, e estamos assim perante os Casos 2,3 e 4 do QUADRO 4'

Como conclusio geral podemos observar graficamente que, no caso do

modelo do cr6dito deste capitulo, tamb6m existe um limiar m[nimo ("threshold") qr"

limita a dimensio 6ptima da terra. E necessirio exceder esse limiar minimo para que

se arinja um 6ptimo social. Ao inv6s, no caso do latifrlndio nlo ocorre esse problema

porque (por definigio) consegue exceder semPre esses mesmos limiares.

At6. agora a an6.lise aqui feita baseou-se em modelos estaticos. Contudo, dada

a nio linearidades de alguns dos modelos, estes apresentaram comportamentos de

modelos dinAmicos, nomeadamente como vimos nos capitulos 7 e 8.

Passemos, entao, i contribuigio dinAmica da tese, que se faz em duas grandes

linhas: uma adaptagio do modelo de ARROW de crescimento econ6mico

(capitulol0) e um modelo de sobrevivdncia das empresas baseado em JOVANOVIC

(capitulo 1 1), adaptando-os ao contexto da reforma agriria.

Essas serio as contribuig6es te6ricas remanescentes, antes de Passarmos nos

capitulos 12 a13 d an6lise da contribuigio empirica do caso do C6dula daTerra, do

Brasil.

Depois faremos uma srjmula de conclus6es gerais no capftulo 14, e das perspectivas

de contribuig6es futuras no capitulo 15; No capitulo 16 apresentamos o anexo,

seguido da listagem das refer€ncias bibliogrificas.
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10. Modelo dintmico de crescimento

10.1 . Modelo de ARROW (1962): uma adaptagio

1 0.1 .1 . lntrodugio ao modelo de ARROW

BARRO e SALA-I-MARTIN (1995) explicam de modo detalhado os diferentes

modelos de crescimento econ6mico, desde os ex6genos at6 aos end6genos. ACHION

e HOWITT (1998) exploram mais ainda os modelos de crescimento end6geno de

modo detalhado. ACENOR e MONTIEL (1996) fazem uma abordagem macro do

desenvolvimento econ6mico e, no seu capitulo 15, salientam tamb6m o papel do

capital humano no crescimento econ6mico. SOLOW (1987,2000) analisa de modo

detalhado a criag5.o de modelos de crescimento econ6mico.

ARROW (1962) 6 a principal contribuigio para o fen6meno de "learningby

doingj'(LBD) nos modelos de crescimento econ6mico.

O autor sumaria a sua ideia do seguinte modo: "A aprendizagem 6 produto da

experiCncia." (ARROW (1962, p. 155)). Baseando-se em WRICHT (1936) recupera a

ideia de cunra de experi6ncia ("learningcurve"), em que "o nfmero total de horas de

trabalho gastas na construgio do "dirframe" (aviio sem motores) 6 uma fun96o

decrescente do n(mero total de "airframes" antes produzidos"- (ARROW (1962),

p.156). Ou seja, como surge nos livros de texto de microeconomia mais recentes,

existem economias de escala dindmicas quando a fungio custo 6 decrescente como

fungio da produgio acumulada no passado. VEERDoRN (1956, pp. a%-a3a)

aplicou a ideia da curua de experidncia i produgio nacional. LUNDBERC (1961' pp.

129-133) tambdm evidenciou o efeito de curya de experiCncia nas f6bricas

metalrirgicas na Su6cia - denominando este facto como efeito de HORNDAL.

Vamos, enrao, aplicar o modelo de ARROW a um processo de reforma agriria

(RA).

Antes disso, fagamos uma breve revisio das hip6teses do modelo de ARROW:

. C 6 o investimento bruto acumulado, Que beneficia do efeito de "learningl'.

Uma unidade de bem de capital C, diz-se de nrjmero de s6rie C. Considere-se

tambdm:

o )"(G) como sendo o montante de trabalho usado na produgio de bem de

capital de nf mero de s6rie C;
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. y(G) como sendo a capacidade de produgio do bem de sdrie C;

o .x como sendo o output total;

o L como sendo o total da forga de trabalho empregue,

admitindo as seguintes hip6teses adicionais:

. )"(G) 6 uma fungio ndo crescenre;

. y(G) 6 uma fungio nio decrescenre;

o Bens de capital t6m uma vida finita: L Logo, os bens de capital desaparecem

na mesma ordem que os seus nrimeros de sdrie.

Assim, em qualquer momento do tempo os bens de capital em uso serio aqueles

com nImeros de s6rie de c' a c, i.e. o investimento bruto acumulado.

Daqui, retiramos a produgio acumulada:

G'

(r) x = lrG>.ac
G

e de igual modo para a mio-de-obra:

G'

(2) L= [t1c1.ac
G

As magnitudes x, L, C e C'
x(t), L(t), G(t), e C'(t).

todas fung5es do tempo e devem ser escritas como

Em particular, G(t) 6 o investimento bruto acumulado ar6 ao momenro f. Logo a

hip6tese sobre a vida ritil dos bens de capital implica que:

(3) G',(t)>-cQ -7)
Como c(t) 6 dado no momenro f, podemos resolver G' apartir de (1) ou (2) ou pela

igualdade em (3).

Num contexto de crescimento, a hip6tese mais natural 6 a de pleno emprego. A forga

de trabalho 6 uma fungio do tempo mas 6, por forga daquela hip6tese, igual ao

emprego, de tal modo que t(t) 6 uma fungio dada- ARRow (1962: p.1sg). Logo,

C(t) 6 obtida resolvendo (2). Se o resultado forsubstituido em (1), entSoxpode ser

escrito como fungio de I e C, analogamenre i fungio de produgio usual. para se

formalizar este argumento, considerem-se os seguintes integrais indefinidos:

sao
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l,rfcl = ftlq.ac(4){ u-

lrfcl = lrG\.ac

Como ),(G)ey(G) sio ambos positivos, logo A(G) e I(G) sio estritamente positivos

e t6m inversas, respectivamente: 1t-'(u), I-'(r).

Logo (1) 
" 

(2) podem ser escritos, respectivamente:

(1) x = r(G)-r(G)

(2') L=lt(G)-A(G)

Resolvendo (2') em ordem a C' ficamos com a seguinte expressio usando a inversa:

(5) G'= .tv-t [,t 1q - z]

Substitua-se (5) em (1 '), obtendo-se, assim, uma fungio de produgio totalmente

nova (ARROW 1962: p.158):

(6) x = f (G) -. {n-' [11c1 - z]]

A equagio (6) 6 sempre v6lida, mas sob a hip6tese de pleno emPrego, podemos

analisar L como a forga de trabalho disponivel. Uma segunda hip6tese mais realista

para situag5es de recessio econ6mica, 6 a situagio na qual a procura pelo produto 6

um factor limitador. Ent6o x em (6) 6. dada; C' pode ser obtido a partir de (1) ou (1 ')

e o emprego pode ser calculado a parcir de (2) ou (2'). Se o emprego for menor que a

disponibilidade de mio-de-obra entio temos desemprego Keynesiano.

Uma terceira hip6tese apropriada para uma an6lise de crescimento econ6mico 6 a de

que a solugio de C'dada por (5) com L como forga de trabalho, nio satisfaga (3).

Neste caso hi uma restrigio de capital devido ) depreciagio. Existe de novo

desemprego, mas agora devido a discrepincias estruturais mais do que devido a

deficiCncias do lado da procura.

Em qualquer dos casos, existe desemprego de trabalho e/ou de capital, podendo co-

existir ambos no caso da deficiEncia da procura.

ARROW (1962: p.159) assume o caso do pleno emprego do modelo neo-cl6ssico.

De seguida a an6lise de ARROW assume um caso especial: o r6cio capital outPut

constante e um aumento da produtividade.

Logo, ainda sob as hip6teses consideradas em ARROW (1962):

(7) y(G) = a 6 uma constante, enquanto que ),(G) 6 decrescente em C'

217



ffiAndlise Econfimica de Refurna Agritria em contexto dindnico por Migtel Rocha de Sousa

Para ser mais especifico, ARROW afirma que ),(G) tem a forma encontrada na curya

de experi€ncia dos avi6es:

(8) l(G)=b.G-', comn>0

Ent5.o, as fung6es dos integrais indefinidos, ficario:

fntcl = a.G
)

ta,o, 
=c.Gt-', onde c= 

/(r_n), 
para n*t

Assim, a fungio de produgio (6) ser6:

I rlt t L )rr_,rl(e) *=a.Gl,-[ ,-;F,| I, paro n*1.
L\e'v')

A equagS.o (9) est6 sempre bem definida para o intervalo relevanre, logo a parcir de

(2') podemos escrever:

L = 4t(G)-A(c) < A(c) = c.Gt-"

Quando n :1, entio temos A(G) = b.ln(G) e a fungS.o de produgio xvir6.:

/ .\
(10) x=a.Gll-ehl, se n:1.

\./
Repare-se que (9) e (10) sio fung6es de produgio com rendimenros crescenres i
escala nas vari6veis C e L. lsto 6 particularmente 6bvio em (10). Se aumenrarmos C

com L constante, tal leva a um aumento de x na mesma proporgdo; logo um aumento

simultineo em L aumentarS, a produgio num factor superior a x.

Segundo ARROW (1962: p.159) os rendimentos crescentes i escala nio levam a

nenhuma dificuldade em especial em relagS.o ) teoria distributiva, pois quer o capital

quer o trabalho recebem o seu produto marginal.

A explicagS.o tem a ver com o facto de que a produtividade marginal privada do

capital (mais estritamente, do novo investimento) ser menor do que a produtividade

marginal social, uma vez que o efeito de "learning" ni'o 6 compensado pelo mercado.

De seguida ARROW (1962; p.160-2) analisa os sal6rios e escreve a f6rmula

fulcral para an6lise do cash-flow de um projecto de invesrimenro, em rermos de

crescimento e com efeito de "learning" (ARROW,1962: p.163):
T

(u) S = !"-,'.y[G(/)].(l -w.ee').dt
0
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em que o primeiro termo e-pi 6 o factor de desconto inter-temporal, flc(u1l e a

produgio acumulada at6 ao momento v, dada pelo capital de n[mero de s6rie C, e o

rermo resrante (t-W.et' )e a fungao lucro unitSria, em que W s?,o os sal6rios, que

crescem (continuamente) i tu<a 0.

10.1.2. O modelo de ARROW (1962) com capital humano

Vamos, seguidamente, proceder i aplicagio do modelo de ARROW a um

processo de reforma agriria, introduzindo capital humano, emvez de capital fisico,

no modelo.

1 0. 1 . 3. Reform a Agrdria n u m contexto ARROWIAN O ( 1 962 )
Todas as hip6teses do modelo de ARROW (1962) continuam vdlidas nesta

aplicagio ao contexto de Reforma Agr6ria (RA).

Este modelo 6 uma primeira simplificagio que nlo inclui (por enquanto, por

quest6es de simplicidade) o factor terra. Os (nicos factores de produgio s6o o

trabalho e o capital humano. Existem, tal como no modelo original de ARROW

(1962), rendimentos crescentes ir escala (lRS) em ambos os "bens" devido ao

fenSmeno de " learningby doingj' (LBD).

O processo de Reforma Agrilria (Tradicional) resulta de uma expropriagio da

terra (ainda nio presente neste primeiro modelo) que leva a uma destruiglo de

capital humano. Assim, a nossa hip6tese de trabalho:

HRA - Hip6tese de Reforma AgrSriaTradicional

Durante o processo de reforma agrilria ocorre uma destruigio de capital

humano porque os donos das terras e os seus respectivos feitores (agr6nomos) s6o

expulsos da terra e sio substituidos por agentes (previamente sem terra) sem capital

humano, i.e. sem experiOncia de gestio e de conhecimento t6cnicos, fitosanit6rios, ou

de culturas com base na moderna ciOncia agron6mica - sio, no fundo, aqueles que

designamos por "campesinos24".

'o O termo campesino 6 propositado e nio se trata de desleixo de linguagem, mas quer apenas
contextualizar melhor a realidade te6rica do modelo i respectiva aplicagio empirica, nomeadamente
da Amdrica Latina. O termo em portugu€s mais correcto seria de facto camponOs sem terra, mas como
o enfoque se procura abarcar toda a Am6rica Latina, optou-se pelo termo "campesino", que d mais
conciso, da( a sua vantagem e que imediatamente localiza o leitor geograficamente.
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Esta primeira hip6tese 6, efectivamenre, muiro forte, pois supomos ) partida a

destruigio total do capital humano acumulado at6 i data, mas ral hip6tese ser6

posteriormente abandon ada.

Questio Principal: Quantos anos demora a

perdido com a Reforma Agrdria (Tradicional) ?

Para realizar esta an6lise sup6e-se que os

at6 (Tpa ) data da reforma agriria.

substituir (ou se|a recuperdr) o capital humano

agr6nomos acumularam capital humano

Assim para responder i questao principal fazemos uso da f6rmula do fluxo

descontado de lucros futuros de ARROW (1962), para avaliar a recuperagio da

rentabilidade do trabalho e do capital humano.

Assim temos o fluxo de lucros futuros (5) no modelo de ARROW (1962) mas desra

feita com capital humano:

em que p6taxa de desconto inter-temporal (ou seja a taxa de juro ou de custo de

oportunidade de avaliagio dos projectos), flH@l e a fungio de produgio

resultante do investimento em capital humano ate ao momento r, e

l-W.e9' representa o lucro unitSrio derivado de um custo salarial W, com 0 a

denotar a tzxa de crescimento salarial.

Assim, temos de comparar dois integrais: o fluxo descontado da rentabilidade

dos agr6nomos atd d data de reforma agrAria (SecN) com o fluxo da rentabilidade

dos trabalhadores sem terra ("campesinos") desde a reforma agrilria at6 ) data em

que esta serd. recuperada T*" (S1g):

s = [e-o'.r[afrl].(r -w.ee,).dt
0

TM

lr-" .y[u(,1] (l - w.ee').dt
0
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T*t

s. = I e-p'.ylH(t-I*)] (1 -w.ee').dt
TRA

Hip6tese 2. Assumimos que a taxa de juro p 6 a mesma (ou seja que nio 6 afectada,

pela reform a agriria), que a taxa de crescimento salarial, 0, 6 a mesma, e que a

fungio de produgio ylttltlle de lucro l-W.ee' sio ramb6m ", 
,"n"r,.n.r."

Limiar Dinimico de Recuperagio de Reforma AgrflriaTradicional (LDRRA)

Assim pretendemos nesta anSlise comPararSncN e S1s para obtero PontoT**' Este 6

o valor temporal a partir do qual numa reforma agrflria se recuPera exactamente o

que foi perdido, em termos de perda de capital humano acumulado, com a M.

Assim a condigio seguinte permite enunciar o LDRM:

s. ) sro,

Ou seja, substituindo pelos respectivos valores do cash flow descontado dos agentes:

T++ TM

s- = I u-,' .rlu(t -r;l.(r-w.ee').a, . t ,-" .ylrt(41.(1 - w.e").dt = szc,
r0

Como todas as variiveis e fung6es integrandas (dadas as nossas hip6teses restritivas

iniciais) sio as mesmas, a an6lise da condigio LDRM baseia-se na an6lise dos

limites de integragio:

T++ TM

I ,'tt -rM) dt >- I z'1t1.at
T,*o

Ou seja, resolvendo paraafungio ganho (Z(t)):

z (Trr - T*) - Z (T* - T*) >- Z (T*) - z (0)

o que ser6 equivalente, dado que Z(T*-T*)=Z(0) se pode eliminar dado ser

comum a ambos os membros, e se Z(t) for mon6tona.r.r."nt.'u,

" Estas hip6teses parecem redutoras e temos interesse em relaxar estas hip6teses contextualizando, em

modelos mais avangados, o que ocorre num processo de M.

221



Andlise Ean6mica de Rcfurna Agnria em contet<ta dindmia por Miguel Rocha de sousa

z(T* -T*)2 Z(T*)

z(T-r)>2.2(TM)

daqui se retira a condigio de rentabilidade dinimica em que o LDRM (Tx*) vem

definido pela fung5o impli'cita. Pela injectividade da fungio ganho pode-se ainda
considerar que os ganhos no limiar f** t6m de exceder pelo menos o dobro dos
ganhos acumulados atd i reforma agriria.

A FIGURA 22 seguinte apresenta o Conjunto de Possibilidades de Reforma Agriria
(CPRA) de acordo com a condigio de recuperagio do capital humano perdido no
espago dos ganhos possfveis (Z(T"*) r,s Z(Tpa)).

FlcuRA 22 - conjunto de possibilidades de RA no modelo de ARRow (1962)

Z(T-

Z(Tz

FPRA

CPRA

,):2

z(r) Z(Tne)

Para um caso simples em que a fungio ganho 6 linear (entio T**=2Tpa) d a linha

inferior que delimita o Conjunto de Possibilidades de reforma agr6,ria(Cpg) - vide

figura seguinte.

'u A hip6tere inicial que utilizei foi a separabilidade da
restritiva, basta que a fungi.o seja mon6tona crescenre,
fungi.o poder retirar a conclusio expressa no texto.

fungd.o, mas esta seria
para depois utilizando a

demasiadamente
injectividade da

Z(T)
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FIGURA 23 - Conjunto de Possibilidades de M no modelo de ARROW (1962) com

ganho linear

Algumas quest6es interessantes que se levantam mesmo neste modelo tio simples em

que se procede i RA (mesmo sem terra).

Hip6tese 3.

Se a taxa de crescimento dos sal6rios aumentar devido a um Processo de reforma

agritria o que ocorre ao limiar dinimico de recuperagio de reforma agrilria (LDRRA)?

Analisemos a condigio de cash-flow com um aumento da taxa salarial ex-post Processo

de Reforma Agr6;ria (M), i.e. com 0r> 0r,teremos a condigSo:

T** TR 4

s * (.; 0r) = t e- o' .ylH (t- e )] (1 - w .ee" ).at 
r- [ "- "' 

.ylu (rl].(t - w .e0" ).at = s ** (.; 0,)

Esta condigio seria a que permitiria neste novo contexto que a RA recuperasse o

capital humano perdido.

TM

Tz:2.7
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Proposigio 1:

Uma subida da taxa de crescimento de saldrios (indiferenciados2T ) ex-post reforma agrdria

0r>0, torna a M impraticdvel em termos de eficiilncia econ1mica. Ou seja, existird neste

conturto e sob as hipdteses atd aqui explicitadds uma perda de bem-estar que tornd em termos

dindmicos ineficiente a M, i.e. ndo serd recupertivel a perda de efici€ncia gerada pela destruigdo

de capital humano com a subida de saltirios2s.

Demonstragio:

Se partirmos da hip6tese 0r> 0r, entd.o para taxas de crescimento do sal6rio positivas

(o que 6 natural e intuitivo) reremos:

et' > e4

para o sim6trico teremos:

-ee' < -eo'

Assim, como W e o factor de desconto inter-temporal e-p' si.o positivos, podemos

construir a seguinte condigio, a qual n6o altera a desigualdade:

,-o' .(t-Wee,) < e-0, .(t-Wrt,)

adoptando a fungi.o de produgio (baseada no capital humano - rlH(t)l) e

assumindo que ylu(t)]> ylnO -T*))> 0 podemos escrever:

e- e' .yftt 1t - 4- )l (t - w .e0,' ) . r- o, .ylu(r)]. (l - w."", )
lntegrando as fung5es dai resultantes ficamos com a condigio:

T** TM

s*(.;0,) = _[e-o' 
.yfHg -r*\.(t-w.ee,').at . i"-,, .y[u(rl] (t - w.eq,).at = snor(,o,)

TMo

Esta condigio leva-nos a uma contradigio exactamente de sinal contr6rio ao que

seria necessS'rio para existir um LDRRA, face i condigS.o explicitada anteriormente

ap6s a hip6tese 3:

'7 Estamos a referir-nos aos sal6rios indiferenciados, ou seja para fung6es ni.o especificas e nio as que
exijam capital humano - ou seja, para o factor L e nio para o factor H. Esta proposigio torna-se
interessante Porque empiricamente tende a verificar-se que com as RA houve subija de saliirios de
trabalhadores indiferenciados, dado o maior poder de tobbyingdos sindicatos ex-post RA do ripo mais
intervencion ista.
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).at >'j, ,' .ylng1l.(t-w.ee,').dt = suo*(tl,).
TMo

Logo, 6 impossfvel existir um limiar dinAmico de recuperagio de bem-estar

para a reforma agr6.ria (LDRRA) com agravamento previsto dos custos salariais.

QED.!

Proposigio 2

Se houver um decrdscimo da taxa de crescimento salarial ex-post reforma agrtiria (M) entdo €

possivel estabelecer um conjunto de possibilidades de reforma agrdria (CPRA) de acordo com o

limiar dindmico de rentabilidade de M (LDRP'/.).

Demonstragio:

Baseados na demo da proposig5;o 1 , mas se ao invds se a tExa de crescimento dos

sal6rios for negativa2r<0r, seguindo os mesmos passos entao ficamos com seguinte

a condigio de limiar dindmico de rentabilidade de reforma agrS.ria (LDRM):

T++ TM

s * (.; 0,) = l e- e' .ylH (t - r;1.(t - w.ee,' ).a,, l e- c' .yln 1rl] (1 - w.ee" ).dt = s no* (.; 0)

Ora, se definirmos a fungSo Z,'(.)=e-''.ylng1].(t-W."t' ) .omo a derivada da

fungio ganho Z,(.), entao integrando ficamos na expressio acima de LDRM, com:

Zr(7.. -T*;0r) - Zr(T* -T*;0r) > Zr(T*;0r) - Zr(0;0r)

Ora, se assumirmos que a fung6o ganho (2,(.) ) no primeiro periodo 6 nula, ent6o:

Zr(T* -T*;0r) = Zr(0;0r) = ZJ0;0) = 0

Ficamos, assim, com a seguinte condigio do Conjunto de Possibilidades de Reforma

Agriria (CPA):

Z r(7.. - T*; 0.r) > Zr(T*; 0r)

Ora se assumirmos como outrora que a fungio ganho 6 separ6vel, ficamos com:

LZr(.;?r) = Zr(T* ;0)- Zr(T*;0r) > Zr(T*;0r) = Mr(.;1r)

28 Note-se que estamos a considerarT** fixo. Este resultado poder-se-ia alterarcom T** vari6vel, mas

note-se que dencro das hip6reses de ARROW o capical (no nosso caso humano) tem vida finita e dai o

facto de esta hip6tese ser plausivel.
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craficamenre no espago de variagdes da fungdo ganho (tzr1.;0r1;nzr(.;e)) acima

da bissectriz reremos o conjunto de possibilidades de reforma agriria(cpRA).

Dada a desigualdade estrita, a fronteira de possibilidades de reforma agrAria (Fpp,4)

n5.o faz parte do conjunto (CPRA). Temos de ter um infinit6simo acima para ocorrer

melhoria de bem-estar dinAmico.

Veja-se a seguinte figura:

FIGUM 24 - conjunto de Possibilidades de RA no modelo de ARROW (1962) em
fungio dos acrdscimos

LZr(.;0r) = Zr(T*;0r)

Proposigio 3

Se a taxa de desconto inter-temporal aumentar ceteris paribus o limiar dindmico de recuperagdo

de reforma agrdria (LDRP'/.) torna-se inalcangtivel, ou seja, a M6 ineficiente.

Demonstragio:

Se a taxa de desconto inter-temporal subir de p, para p, entio, analogamente, tal

como vimos Para asubida da taxa de crescimento salarial a M torna-se impratic6vel,

ou seja:

pz > pr e s-Pzt < e-A' + S'u (pr) < SAGN (p) 
,

ou seja, o fluxo descontado dos trabalhadores sem terra nunca alcangari o dos

agr6nomos e a RA 6 dinamicamenre ineficiente. eED.

LZr(.;1r) = Zr(T*;0r)- Zr(T*;0r)

a,Zr(Tr;0r)
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Proposigio 4

Se a taxa de desconto inter-temporal diminuir ceteris paribus o limiar dindmico de recuperagdo de

reforma agrdria (LDRRA) torna-se mais facilmente alcangdvel.

Demonstragio:

pz < pt e s-Pzt > e-A' + S'u (pr), Suo* (pr)

Entio neste caso, a descida da taxa de desconto inter-temporal permite tornar

recuper6vel mais facilmente a perda de capital humano Porque os fluxos dos

trabalhadores (ex-post RA) s6o mais valorizados no futuro do que os dos agr6nomos

em periodos anteriores. A intuiglo 6 simples: a tExa de desconto inter-temporal

permite avaliar o cusro de oportunidade do tempo (i.e. uma esp6cie de taxa de juro),

logo se esta desce, permite que o custo do capital humano seja menor no futuro,

permitindo aos trabalhadores investir mais em capital humano, e dai recuperar a

perda de capital humano resultante da M2e. Em suma, podemos estabelecer, tal

como no caso anterior da taxa de crescimento salarial, uma figura an6loga no esPago

dos ganhos possiveis da FICUM 24, s6 que desta feita com os acr6scimos em fungio

da taxa de desconto e nio da taxa de crescimento salarial. QED.

Hip6tese 4 - Nova hip6tese de trabalho - Destruigio parcial do capital humano

Se a destruigio do capital humano realizada pela substituigio dos agr6nomos pelos

campesinos, em vez de "totalmente analfabetos" for aPenas parcial, e se esta for

medida por um factor de literacia (o/o) que denominamos por r7zo, entio parce deles

nio slo totalmente inexperientes em termos de gestio e de t6cnicas agricolas' Estes

campesinos dominam alguns conhecimentos fito-sanitSrios e algumas t6cnicas

modernas de cidncia agron6mica. De qualquer modo, apesar de diminuir o

diferencial de conhecimentos t6cnicos, continuamos a assumir uma certa

homogeneidade no diferencial de literacia e numeracia dos novos campesinos face

aos agr6nomos.

" B"rt" pensar que se tracasse de uma perpetuidade o fluxo gerado pelos trabalhadores, se fosse

constante em cada ano e de montante V, seria avaliado porV/p. Se p descer, o valor total do seu fluxo

aumenta e logo a recuperagio da perda gerada pela RA ser6 mais rapida.
toA tax" de iliteracia serd obviamente 0 < (lliteracia : 1 -1) S I'
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Questio 2: O que ocore i reforma agrilnaneste contexto?

A recuperagio do capital humano ser6 mais ripida?

Demonstragio:

lntuitivamente se a perda de capital humano 6 menor no momento da M, i.e. h6.

uma esp6cie de "heranga" de capital humano dos agr6nomos para os campesinos

(trabalhadores sem terra) entao o LDRM - Limiar dinimico de recuperagio de M
ser6 atingido mais facilmente do que no caso inicial.

Analiticamente basta pensar que a comparagio se faz agora entre:

s. > (l -u)s*,
ou seja, note-se que a parcela u.sec, 6 a "heranga" dos agr6nomos para os

campesinos, logo a recuperagio de capital humano s6 tem de se fazer at6:

(l-rt)Suor. Em rermos formais:

T** TM

s- = 
_l 

e-e'.yfn1t-e)l (t -w.ee,).0,r(r-q).le-,,.ylu(/)].(l -w.ee,).at =(t_ry).suo,
TMo

ou seja, procedendo, em termos alg6bricos como no caso inicial, desta feita teremos

de ter em conra rl.S,tct, resolvendo para afungio ganho (Z(t)):

z(T'r -T*)- Z(T* -T*)2(t_r7).lz1r*)_ z(o)l

o que ser6 equivalente, dado que Z(T*-T*)=Z(O) se pode eliminar dado que 6

um termo comum a ambos os membros, e se Z(t) for mon6tona crescente e injectiva:

z(7..)- z(T*) > (r - n).21r*1

z(r*)>(z-n).21r*1

daqui se retira a condigio de rentabilidade dinimica em que o LDRM (T*x) vem

definido pela fungio implicita. Dada a injectividade da fungio ganho, os ganhos no

limiarT** t6m de excedero dobro menos a taxa de literacia dos ganhos acumulados

at6 i reformaagr6.ria.
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Nore-se que se a taxa de literacia for nula, entao estaremos no caso inicial da FICURA

22, se a tzxa de literacia for lOOo/o, entao estaremos no caso em que o LDRM 6

definido pela bissectriz. Para um caso interm6dio (nomeadamente para casos de

paises em vias de desenvolvimento) se a taxa de literacia for, por exemplo, 50%, entio

a fronteira ver6 definida como: Z(7.. )>1,5.2(T; .

Vejamos a figura seguince:

FIGUM 25 - Expansio do CPRA com melhoria da literacia (q)

FpM,(, = %)
Z(T,)>- (2-r).2(T,)z(r..)

Zo(Tz)

Zr(Tr)

Zz(Tz)

CPRAO

Bissectriz

Z(T) Z(Tna)

Proposigiio 5: Melhoria da tata de literacia (q) leva a melhoria do LDRM para trabalhadores e

a expansdo do CPM

Como conclusdo da antilise anterior, a subida do limiar de literacia (r) leva d uma melhoria do

LDRM, i.e. a recuperagdo do capital humano torna-se mais facilmente vitivel pard os camPesinos

(trabalhadores sem terra) o que resulta numa expdnsdo do Conjunto de Possibilidades de M.

Nota: Os efeitos de"learningi' induzidos neste contexto de ARROW (1962) Por uma

maior literacia, apenas reforgam tal como veremos no caso empirico da tese a

imporrAncia do capital humano e da sua transmisslo e a sua consequente

viabilizagio da M.

FPR 4o(ry = O)

z(Tr)>_2.2(T)

ryt FPR4r(ry =l)
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Questio 3: Viabilidade financeira de reform a agrdriavia Custo de Oportunidade

A questio da viabilidade da RA pode ser vista em termos de custo de oporcunidade

futuro. Trata-se de comparar dois fluxos futuros a parEir do momento da M, o dos

campesinos (trabalhadores sem-terra) versus o que seria dos agr6nomos no futuro

ap6s a reforma agriria. Note-se que na questao do limiar de recuperagio da RA

(LDRRA) estS.vamos a comparar o passado dos agr6nomos antes da M com o
futuro subsequente i M com trabalhadores campesinos. Neste caso comparamos

ambos os fluxos futuros em alternativa.

Demonstragio: Trata-se, no fundo, de avaliar dois projectos de investimento

"alternativos" i data da RA:

T**

s- = I r-o (t-r*) .r1H rB(t)1.(t -w.e0, ).dt
TRj

z*+

sro, = t e-o'('-'*) .rl.H uo*(r)].(l -w.ee, ).dt
TM

Consoante Sru ) ou S Szo, assim se escolhe o "investimento,, alternativo.

ora, como na maiorparte dos casos: TlHuo*@l>y[Hru(r)],;... o capital humano

acumulado at6 i data da reforma agriria dos agr6nomos 6 superior ao dos

trabalhadores, ceteris paribus, i.e. para a mesma taxa de desconto intertemporal e para

a mesma taxa de sal6rio, entao nunca seria vid.vel nestas condig6es realizar uma Q{.

Ou seja, S. S Sror.QED.

A parcir da demonstragio anterior da questdo 3 podemos extrair a seguinte

proposigio:

Proposigiio 6: Teorema de ndo viabilidade futura de reforma agrdia ou de M conseruadora

Dada a destruigdo de capital humano com a M, a melhor politica de M 6 a de status quo, ou

seia, ndo retirar d terra aos agrdnomos, mas dntes prosseguir com o status quo, pois d este "quase

sempre" o investimento mais renkivel em termos de cash-flaws futuros.

Demonstragio: Vem da demonstragio acima da Questio 3.
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Assim de toda esra anelise do modelo de ARROW podemos extrair duas Proposig5es

bdsicas:

Proposigio 7:

Quanto mais baixa for a taxa de desconto intertemporal (p), mais vidvel se torna a M, porque as

perdas futuras de se ter menos agr6nomos sdo atenuadas e os ganhos de ter feitores e/ou sem terra

sdo aumentados.

Proposigio 8:

Quanto mais elevada a taxa de "learningby doingi' (BD) dos novos terra-tenentes mais filcil d a

acumulagdo de um excedente que ultrapasse o montante fixo da perda de ter agninomos. Ou seia,

se a taxa de LBD dos campesinos for superior d taxa de LBD dos agr6nomos, entdo a M pode ser

exequivel em termos dindmicos do bem-estar social total.

llusrre-se a Proposigio 8 com a FICUM 26, que contraria em Parte a Proposigio 6.

Nore-se, no entanto, 9ue a Proposigio 6 foi obtida sob hip6teses restritivas,

enquanto que a proposigio 8, tentando generalizar mais a an6lise de M, tem em

atengio a hip6tese do facto do LBD dos campesinos ser maior que o LBD dos

agron6mos.
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FIGURA 26- Viabilidade de M segundo cash-flows presentes e desconrados

V, VA
LolMro*Mr,=sucessoM

L, > M* * Mro + insucessoRA

A FICUM 26 ilustra o facto de que sob certas condig5es se por exemplo ocorrer uma

reforma agrilria em que se substitui um latifundiSrio agr6nomo por dois

minifundi6rios (campesinos), desde que as taxas de desconto sejam favordveis a esses

minifundi6rios, entao 6 possivel conceber uma melhoria liquida de bem-estar

agregada Para esses mini-frindios, face ao latifundiS,rio. V represenra o fluxo correnre

de rendimentos, e Vd, os fluxos descontados de cash-flows.

Como 6 ilustrado na figura se a 6rea sob La for inferior ) 6.rea total de M1a e de M2a,

entio a reforma agrdria d bem sucedida: L, l Mro * Mr, + sucesso M
Caso contr6rio:

L, ) M, * Mro + insucesso RA

10.2. Nota sobre crescimento end6geno

JONES (1995, 1998) estabeleceu um modelo de crescimenro econ6mico end6geno,

cuja taxa de crescimento depende do esforgo em lnvestigagio e Desenvolvimento

(r&D).

Procurd.mos em ROCHA DE sousA (2005, pp.76-80) aplicar este modelo i questio
da reforma agr6ria.
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SOLOW (1997) apresenta as variantes do modelo de ARROW

humano, explicitando que, pela primeira vez, ARROW podia

modernos modelos de crescimento end6geno.

De qualquer modo, SOLOW (1997) nio analisa obviamente a questao de uma

reforma agrilria neste contexto, ou o de um choque estrutural (negativo e/ou

positivo).

Passemos enteo de seguida i an5lise de um processo de reforma agr1ria, tambdm

dinimica, mas utilizando um modelo de sobrevivEncia de empresas baseado em

JOVANOVTC (1e82).

ffi
(1962) de capital

ter antecipado os

233



Andlise Econdmica de Reforna Agrdria em contet<to dindmico pr Migtel Rocha de sousa

234



11. Modelo dinlmico baseado emJOVANOVIC

11.1. Modelo deJOVANOVIC (1982)

A hist6ria do modeloJOVANOVlC (1982) 6 muito simples: uma empresa defronta

incerteza <<cross section, (i.e. antes de entrar no mercado) porque nio sabe ex-ante se

a empresa 6 mais ou menos eficiente; para al6m disso em cada periodo defronta

outro choq ue estoc6stico.

A hist6ria prossegue do seguinte modo: as que sobrevivem sio as maiores e as

pequenas t6m maior variincia na sua performance. Ou seja, uma empresa cresce em

dimensio e vai sobrevivendo em cada periodo (<oldervintage>), logo a probabilidade

de que ir6 i falCncia e saia do mercado diminui.

1 1.1.1. lntrodugio

Podemos chamar a este modelo o

o nivel de output de uma empresa.

nos seguintes termos:

(1) c(0)=9, c'(0)=9, c'(q)>0, c"(q)>0 e limc'(q)=a.
q-+@

O custo total 6 representado pela seguinte expressio: c(q,).x,, onde X6 r€presenta a

eficiCncia da empresa que 6 uma vari6vel aleat6ria (v.a.) independente entre empresas.

Para a empresa do tipo 0, admitamos que x,=€(ry,), com €(.) ^ 
representar uma

fungio positiva, estritamente mon6tona crescente e contfnua. Considere-se ainda

que o lim ((r7,)=dr) 0 , que lim{(r7,)=dz3oo e ainda:

nosso modelo padrio (modelo <baseline"). Seja q

A fungio custo das empresas 6 bem comportada,

4,)-Q

(2) 17,=0+€, com €, o N(Q,o'1,i.i.d.

As empresas que t6m maiores valores de 0 terio maiores valores de x e assim serio

menos eficientes paratodos os niveis deoutput - mas as empresas s6 descobrem isso

ex-post. Os 6, sio choques idiossincr5ticos i empresa, independentes ao longo do

tempo e das diferentes empresas.

Avariivel 0 daempresa potencial 'entrante'segue uma distribuigSo normal de m6dia

A evariincia o].A potencial 'entrante'n6o sabe qual o seu 0 ex-ante, mas sabe que

6 um acontecimento aleat6rio realizado a partir de uma distribuigio normal

N1A,o]1. Para al6m disso, a empresa conhece a variincia de €,, tal como tamb6m
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conhece a forma funcional d" €(.), logo a parrir da obseruagio dos

consegue inferior qual 6 o seu 0 - i.e. qual 6 a sua efici€ncia.

As empresas assumem-se pequenas de tal modo que nio conseguem afectar os

Pregos (i.e. sio <price-takers>). Logo, cada empresa escolhe Qt para maximizar os

lucros esperados:

^a*lp,.q, -c(q,).x*f
Qt

onde x* 6 a expectativa de x condicional da informagi.o recebi da at6 t.

A decislo de output 6 feita antes de x; ser obseruado, o que significa que resulta da

maximizag5.o do lucro esperado, donde resulta que se torna uma fungSo que 6 o ricio

do prego sobre as expecrar rr^r, ,(f). Como podemos, intuitivamenre, comprovar

tal facto? Note-se que se no problema original de maximizagio dividirmos a fungio

lucro esperado pela expectativa, entio a solugio vir6 dependence do ,erio P,/r 
.

/x,

11.1.2. A decisio de safda

Uma parte parcicularmente importante do artigo original 6 a que se debruga

sobre a decisio de saida do mercado.

A decisio € feita condicionalmente no valor ex6geno do cusro de

oportunidade de um factor fixo - ou seja, se uma empresa sai do mercado recebe um

valorW > 0 como compensagio. O autorsalienta que este W 6igual enrre todas as

empresas, independentemente do qu5.o bem sucedido elas s5o no mercado.

o valor de permanecer naquela "ind0stria" (segmento ou mercado) para o

pr6ximo periodo 6 dado pela seguinte equagio de BELLMAN:

(4) V(x,n,t; p) = n(p,,x) + p.tmax[W,V(z,n+l,t +l; plp(dz / x,n)

onde V(.) representa o valor de ficar por mais um periodo adicional, que 6 o lucro

desse periodo mais o valor m6ximo descontado (i taxa inter-temporal B) de ou sair

do mercado e receber W, ou ficar no per(odo subsequente e receber o respeccivo

retorno desse periodo. Note-se que P(dz/x,n) 6 uma fungio de distribuigio de

probabilidades condicional no parimetro de eficiEnciax e no nf mero de empresas n.

Para o problema (3) ter uma solugio a sucessio de pregos rem de ser limirada.

seus custos

(3)
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Logo, tal permite aJOVANOVIC (1982, p.653) estabelecer o seu:

Teorema 1:

(i) Uma solugio f nica, limitada e contfnua existe para Vna equagao (4) e

(ii) V 6 estritamente decrescente em x.

Cuja demonstragio se encontra em JOVANOVIC (1982, pp,666-7). A primeira parte

prova-se recorrendo ao teorema do ponto fixo de BANACH.

Logo, seV(x, n,t; P):W e se assumirmos que a solugio Para este problema 6 y(.),

entao temos o nivel de indiferenga para as empresas sa[rem ou ficarem no mercado.

Dai que a FICUM 27 UOVANOVIC (1982, p.650)l sumaria de um modo

esclarecedor o modelo.

FIGURA 27 - Perfil temporal, evolugio e selecgio de empresas

JOVANOVIC (1982, p.650)

Nota: Limite falOncia = qlp,lyO-t,t;p)]

qt-outPut

limite
fal€ncia

q(p, I xo)
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11.1.3. Equilfbrio do modelo original deJOVANOVIC

JOVANOVIC (1982, secgSo 4, p.657) estabelece a definig5.o de um equili'brio geral

dinAmico:

DEFTN|CAO DE EQUtLTBruO

" Equilibrio 6 um par de fung6es q(.) e Y(.)que caracterizam as decis6es de output

6ptimo e saida das empresas, e um par de sucessdes nio negativas de (p,y) tal que,

para todo t:0,1 ,.....,

(D1) p, = D{Q,@,D,t }

(D2) V(xo,O,t;p)-k=W se !,>0
V(xo,O,t;p)-k<W se !, =0.',

onde Qs 6 a fungio de oferta da indristria e D 6 a inversa da procura deterministica -
ou seja, o19,,116 dada para cada momenro f. Al6m do mais, para cada t, D(.) €

estritamente decrescente em Q1 A varilrvel yt representa a sucesslo de entrada de

emPresas no mercado, pzlrEr uma dada sucessio de pregos e de condig6es iniciais.

Note-se que k 6 um custo de entrada suportado apenas nesse momento, tal que

V(xo,0,t;p)-k 6 o valor liquido de entrada no mercado.

O autor Prossegue encao para provar a existdncia, unicidade e optimalidade do seu

equilibrio - secgs.o 5 IJOVANOVIC (1 982, pp. 657-665)]

11.2. Um modelo determinfstico simplificado de M
Nesta secaio introduzimos um modelo de M baseado em JoVANovlc (1992).

Primeiro, a fungio de produgSo obedece is propriedades da fungio cusro

especificada na primeira equagio da secgio 6.8.2.

segundo, temos dois factores de produg5o: Terra (t) e capital humano (H),

ambos com rendimentos decrescentes i escala.

Terceiro, assumimos que a fungio de produgio 6 da seguinte forma:

(s) q, = l(L,).h(H,) ,

i.e., 6 multiplicativamenre separevel no stock de rerra e de capital humano.

Quarto, assumimos que apenas existe incerteza (cross section> entre empresas

(incercezaex-ante),equeniohiichoquesemcadaperiodo,ouseja, 0 6ainicafonte
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de incerteza. Claro que isto significa que a empresa no primeiro Peri'odo fica a saber

se 6 eficiente ou nao - e logo, se foresse o caso, saira eventualmente, quando atingir

u m dado cut-off determinfstico.

Agora, um novo problema surge. Como o stock total de terra 6 fixo, quando as

empresas agricolas vio i fal€ncia, entao tem de haver redistribuigio de terras -

su rgindo duas hip6teses:

RA1 - Reforma Agrtria do tipo 1 - as novas terras disponiveis sio redistribuidas aos

novos 'entrantes', os "campesinos" (os sem terra)'

p42 - Reforma Agrfuria do tipo 2- as novas terras disponiveis sio redistribuidas

equitativamente entre novos 
(entrantes' 

e os correntes detentores de terras.

11.2.1. MODELO I

11.2.1.1. lntrodugio

O nosso problema 6 o de maximizar o lucro esperado sujeito i fungio de produgio e

i lei de movimento ou de acumulagio do capital humano:

(6) Maxfp.q-"(q).*rl

s.a. (7) q, =l(L,).h(H,)

(8) H = !oG).dc

Logo, derivando (8) pela regra delElBNlTZ3l ficamos com a lei de movimento do

stock de capital humano:

(e) iI = q, = l(L,).h.(H,)

Estamos a assumir inicialmente que nio h6 depreciagio do capital humano, e que o

capital humano resuka da acumulagio da experiancia (output) passada(o).

tPz@)

" PIRES (2001, pp.za\define a regra Leibnitz, se tivermos o integral A(x) = tf @,lD.a*, entio a

q(')
q(')

derivada do integrat seri: A @)= V' ,@,r)**f@q(x))q r(x)-f(x,r4@))q r(x) .

q(*)
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Assumimos tamb6m que usamos o output m6dio, ou seja, o nosso qt 6 output por
hectare (ha).

Temos dois tipos de agentes, os pequenos ("s" de <small>) ou pobres com

baixa dotagio (pelo menos no inicio do jogo) de ambos os facrores (terra e capital

humano) e os agentes do tipo B (de <big>) ou grandes latifundi6rios, ramb6m

considerados "ricos", por deterem i priori um stock inicial de terra e de capital

humano maior. Formalmente, temos:

H(0)' < H(O)u

z(0)'< L(o)u
Assim sendo, o nosso problema de controle 6ptimo 6 resolvido de trd.s para diante

(<backwards>).

Neste contexto a taxa de crescimento do stock de capital humano 6 constante e prd-

determinada pelos stocks iniciais (10) e (11). lsto d semelhanre ao que aconrece em

alguns modelos de crescimento econ6mico:

(12) it=q,=Qo=l(L).h.(Ho)

Logo este modelo nio permiti16 obter diferengas permanentes e sustentadas entre

Pequenos e grandes agricultores. Pois, embora estejamos perante diferenciais iniciais

de dota96o, existem rendimentos marginais decrescentes em ambos os factores:

(10)

(11)

(13)

(14)

h'(HQ)s)> h'.(HQ)B)

|QQ)S)> TQQ)B)

Temos ainda a hip6tese adicional que as produrividades mddias h(H(0D sio mais

elevadas Para o capital humano dos pequenos agricultores que as produtividades

m6dias da terra para grandes agricultores, o que nos permite escrever:

(1s) h@Q)S)>\LQ)B\

se tivermos em atengio que podemos integrar(13) e (14),parficarmos com (13,) e(a'):
(3') !h'(H(o)').dq, !n'gp1u).dq e h(He)s) > h(He)B)

u') lt'(L(o)').dq > 
lr'1r1101').dq e/(z(0)s) > KLQ)B)

Entio, combinando (13'), (a') e (15) leva-nos a:

(16) t QQ)s ).h(11(0)' ) > t (LQ)B ).h(H(o)' )
o que 6 equivalenre a afirmar, usando (12), que remos:
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(17) it, = qi , q'o = it u

Logo o caminho 6ptimo de crescimento do capital humano tem uma taxa maior de

crescimento para os pequenos agricultores. O que ocorre no fim do processo?

1 1 .2.1.2. Fal6ncia e redistribuig6o

Uma das principais tarefas do modelo 6 a de analisar o que ocorre com o

modelo quando h6 falCncia de empresas agricolas.

A terra tem de voltar ao mercado.

Qual 6oseuvalor?

O seu valor de arrendamento seria dado pelo seu retorno marginal: Pr.Pmgr.

O seu valor no mercado ser6 determinado pelo prego de transacaio'

Existem ainda as duas referidas hip6teses: RA1 e M2.

Se os latifundi6rios (B de <big>) forem ifalOncia aterravai para os Pequenos

entrantes no mercado.

E se houver falCncia dos minifundi6rios?

A terra vai de novo Para os Pequenos 'entrantes' no mercado.

No fim de tudo o que ocorre em termos de eficiOncia estatica?

Como a Pmg(L) (produtividade marginal da terra) 6 decrescente em L por

hip6tese, se rivermos a falCncia dos latifundi6rios, entao quando a terra for

redisrribuida aos pequenos'entrantes', entao a sua produtividade marginal (a dos

'entrantes') ser5 maior do que a praticada pelos latifundi6rios. lsto ocorre em ambos

os tipos de caso de RA1 e M2. Embora no segundo caso o aumento da

produrividade marginal venha mitigado pois tamb6m inclui redistribuigio aos

latifundiirios. No fim existem menos latifundi6rios (B) que no inicio do jogo, e

existirio mais minifundi6rios (S) que melhoraram a sua posigio devido ao Processo

de acumulagio de capital humano.
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11.2.1.3. Solugio do MODELO I

Temos o seguinte problema de controlo 6ptimo:

I

(18) Moxl(p.q, -c(q,).x*).dt ( o funcional a ser maximizado).

s.a. (9) iI = q, = l(L,).h.(H,) (a lei do movimento davaridvel de estado)

(19) Q(Lo,H) = Qo e (20) )"(T) = 0 (a condigi.o de transversalidade).

Tal permite-nos escrever o seguinre Hamiltoniano (Q):

(21) O(t, H,q, ).; p,x*) = p.Q, - c(Q,1.x* +1.ll,l

Logo as condig6es de primeira ordem de acordo com o princfpio do 6ptimo de

PONTRYIACIN, sio (veja-se CHIANC (1992, p.169)32):

(22) * = iI = q,(lei de movimenro da variivel de estado)\/il"

(23) ^E- = -) (lei de movimenro da variivel de co-estado)\/aH
(24) ),(T) = 0 (" condigio de transversalidade)

Logo se tivermos (22) teremos (9) tal como postul6mos.

Entio a traiect6ria da varidvel de estado 6 conhecida e regulada por esta simples

equagio diferencial de primeira ordem.

E quanto i variS.vel de co-estado (),,)?

Partindo de (23) podemos calcular a equagio que descreve a lei de movimento da

variivel de co-estado:

: [ ,.?u.u, _r, .*..g!_.oh *).aq gLl
\zr) /L=-lr.Ah.AH ' n.^ .Ah AH Ah AH )

Esta equagio pode ser simplificada para se exprimir como uma equagio diferencial

de primeira ordem em ),,:

ee )+(# #) ^ 
*lp - o, *1(?, #)=,

Onde o termo no primeiro pardntesis 6 o termo homog6neo e o remanescente

assumimos como constante, logo isto leva-nos:

" cHtRNc1t 984) tamb6m foi urilizado para a resolugio das equag6es diferenciais.
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a

(27) x=a.x(t)+b

com x, represenran do )., e q=1##). e b=-lo-r'n.;1(HH como

constante (tal como em KLEIN (2001 , pp. 450-456)) que nos leva i seguinte solugio

para a equagio:

(28) x(t) = k.e''' -L .

o

Podemos facilmente verificar que (28) 6 solugio d equag5o (27):

egl !(t ."'' -L\=a.k.eo' =a.(x1t1+L)'--'dt\ o) \. " a)

Assim, ap6s simplificagio, teremos:

(30) 49 =x=a.x(t)+b, que 6 a equag"o (27), dai se provando que 6\/dt

solugio da equagio.

Assim para o nosso caso teremos a seguinte solugio para o caminho da vari6vel de

co-estado:

JgL\,
(31) 1(t)=tr.n\uan)' -lp -r',.*')

Devendo notar-se que no termo b/a da solugio se eliminaram as produtividades

marginais que eram comuns.

Esta 6 a solugio geral, temos pois de calcular as constantes:

-(aq !L\o
(32) l(o) = k.e lah aH )" -lp - r'r.*')

Logo isto d6, resolvendo em ordem a k:

(33) k = 1(0)+lp-c'r.**1.

Substituindo k por (33) em (31) obtemos a solugio final:

(as ah\,

(34) 1(t1 =[rrol *lp - c',.*.f).u-lah aH I' -lp - r'n.*')

Re-arranjando, assumindo 2(0) = 4r0 temos na FICUM 28 a evolugio da vari5vel

de co-estado (o prego sombra do capital humano -logo isto representa a evolugao

do sal6rio para os mais experientes.)
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Notando-se que se pode calcular o limite da expressio (3a) para obter o que ocorre

no infinito para o nosso grifico:

(34A) )Htt'l= ['tol *lp - '' ,.*.)f.,'el1T#)') -p - c' ,.*.f =

=l^ro> *lp - 
"' n.*. f].r-* -lp - "',.*. I = )"(0) > 0

FIGUM 28 - Evolugio da vari6vel de co-estad o ),(t) no Modelo I

).(0) +lt - r',.*r1

A solugio explicita para o horizonte temporal t:Tx 6 obtida resolvendo (34) igual a

zero de acordo com a condigio de rransversalidade (20):

(3s) x(r) =lrrr> *lp - ".,.*.ff.,-(xil' ]p - c.,.x.)= o

Entio depois de passar o segundo rermo da equagi.o para o segundo membro e

tomando logaritmos em ambos os membros ficamos com:

- -(as 
ah\-

(36) [2(0) *lp - "' o.*. f].r-lah 
aH )' = ln - "',.*. 7

Passando o termo exponencial para o segundo membro e dividindo tudo pela

margem de lucro ficamos com:

,ru 'rl^t?*lo - n-'t; lf 
= ,(x#)'

lP-c n'x I
simplificando o primeiro membro e romando logaritmos de ambos os lados:

1(0)>0
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(36, ,)',[- '(9) ,., * r.l= !*!*r.\-- ' llu-'','rr) ) ah aH

Resolvendo paraT* ficamos com:

rl
(37) r* = hl = 

1(9.) 
,-* I l- 

oq - oh

LLr- '','*' ) ) ah aH

Este 6 o rempo terminal 6ptimo para o nosso problema inicial, onde o valor da

vari6vel de co-estado ser6 nulo. A intuigio 6 que de que o recurso de capital humano

nio ser6 mais utilizado futuramente, uma vez que o problema termina. Assim n5.o faz

sentido manter capital humano no pr6ximo periodo, Porque nesse perfodo o

problema ji terminou.

O tempo terminal 6 uma funglo positiva do prego sombra inicial (sal6rio de capital

humano 1(O)=d) e uma fungio negativa da margem de lucro b-"'n.**1, o que

integra a efici6ncia da empresa tal como JOVANOVIC a utilizou - embora este

modelo seja determinfstico. Para al6m disso tamb6m depende negativamente da

produrividade do capital humano * . U^ suma, podemos escrever as seguintes'ah
condig5es para o horizonte terminal do problema da empresa:

dr* r0,. =dr* =ro, 
dr*ror, dr*.0,

d r,(0) alp - 
"' ,.*. ] dp dr' 

n

dr* dT*
fi;<o; fu.,

\ah )

A lei do movimento davariivel de estado (9):(22) 6 condicionada desde o inicio pela

equagSo (8). Logo isto permite-nos descrever a evolugio da vari6vel de estado capital

humano como na FICURA 29 em seguida:
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FlcuM 29 - Evolugio da variiivel de estado H(t) e do controle q(t) no modelo I

Existe uma intuigio neste MODELO l, em vez de o capital humano (H) determinar a

produgio (qt) 6exactamente ao contr6rio. E a acumulagio do output que leva a mais

capital humano e isto tem <feedbacb em mais output. Ou seja, remos um processo de

<<learningby doing - que resuha de economias de escala dinimicas.

11.2.2. MODELO il

11.2.2.1. MODELO ll: lntrodugio

Uma variante do MODELO I mais inreressance seria:

(38)

s.a. (39)

(40)

q(p,l xo)

ttaxfp.q -"(q).*.f
q, = l(L,).h(H,)

I

H = lf tu,).ar.

onde f(.) 6 uma fungio positiva, monotonamente crescente com o output. Logo a lei

de movimento do capital humano, obtida ap6s a diferenciagS.o de (a0) e aplicando a

Regra de LEIBNITZ:
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(41) i'= f(r,)- f@)= f(t(L,).h(H,))- f(t(L).h(HoD= fQ(L,).h(H,))"

Assumindo ainda quef(0)=0," .f'(q(/))>0 e f"(q(t))>0.

A medida que f aumenta, como f 6 crescente com f, entio a texa de crescimento ser6

crescente com f.

11.2.2.2. MODELO ll: Solugio.

Temos de novo o funcional (18) que 6 igual ao funcional (6) e que nos leva a escrever

o seguinte Hamiltoniano baseado em (38) a (40) mais uma condigio de

transversalidade:

T

61 u*l<p.q, -c(q,)'x*)'dt (o funcional a maximizar)

a

s.a. (42) H = f (q,1= f (l(L,).h(H,)) (a nova lei de movimento da vari6vel de.

estado)

(19) Q(L.,H) = Qo Q (2O) )'g) = 0 (a condigio de transversalidade).

Tal permite-nos escrever o novo Hamiltoniano Para este modelo:

(43) O(t, H, q, ),; p, x*) = p.q, - c (q,).x * U..lf (q,))

Se por exemplo tomarmos uma fungio simples:

(44) f(q,)=en'

Calcularemos a solugio deste modelo, onde a acumulagio de capical humano 6 uma

fungio crescente a uma taxa exponencial do output passado.

Assim, teremos as condig6es de primeira ordem, de novo de acordo com o Principio

do Maximo de PONTRIACYN (tal como em CHIANC (1992, pp.169)).

(45) + = it = f (q,) (lei de movimenro da vari6vel estado h)
d/L

(46) * = -i (lei de movimento da varidvel de co-estado)\/aH
(47) .f @) = .fo (8) ).(T) =0 (condigio de transversalidade)

33 Em rigor a simplificagio pela regra de Leibniz permite-nos escrever: H = f(q,).
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Logo o m6todo de solugio 6 similar ao do MODELO I (apenas com a diferenga de o

capital humano ser uma fung6o positiva do output passado).

I sto perm ite-nos escrever:

(48) * = H = -f (q,) = eq' (leide movimento da vari6vel de esrado H)il"
e a lei de movimento da vari6vel de co-estado pode ser simplificada para uma

equagio diferencial nio-linear de primeira ordem em )"(t) semelhante a (26) mas

que tem o termo adicional nio linear - que 6 uma depend6ncia exponencial em gr e

logo do tempo:

(\ )+(# # r') 
^ 
*lo -,', - 1(H #)=,

lsto permite-nos escrever (49) analogamente a (27):

(s0) ; =uQ).x(t)+b

Note-se o termo nd,o linear a(t).

Esta equagio nio tem uma soluglo explicita (tal como a expressio (26) tinha), mas

pode ser analisada arravds de diagramas de fases - KLEIN (2001, pp. 456-459). Veja-

se a FICUM 30 para descrever a evolugio da vari6vel de co-estado neste modelo.

Assim, primeiro calculamos o estado-estacion6rio para ),(t), que 6 obtido igualando

(49) ou (50) azero:

$ \ ) = o = (- H.ff .,r') ^ 
-1, - 0,.4(# 

rr*)
Tal leva, eliminando em ambos os membros o rermo da produtividade

marginal 
# #, 

a determinar a traject6ria da vari6vel de co-esrado associado ao

estad o-estacion iirio :

^+ f * -l

(52) Ass =lc u'* - P)e

se,\(t), i,* (t)enreo remos: ( H # r,,).^Q) + K r(-H # *,
)rt 

(t)+K

com K determinado por: K = -lp.- r'n.**1(# #),
aa

o que nos permite concluir: (53) 1.,> r,*:0.
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Se ),r(t)..1"*(r) o mesmo raciocinio levar-nos a concluir: (54) 1, < 2* =0. Logo

teremos um caminho "explosivo" para fora do equilibrio da vari6vel de co-estado, tal

como 6 representado na FICURA 30.

A FICURA 31 d6-nos a evolug5o da variivel de estado (H,) e de controle (?,) em

fungio do tempo e a FICURA 32 di-nos a evolugio da vari6vel de estado (Hs)

directamente em fungio da vari6vel de controle (gt ).

FIGUM 30 - Evolugio da variSvel de co-estad o 1(t) no Modelo ll

)g1=o
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FIGURA 31 - Evolugio da vari6vel de estado H(t) e do controle q(t) no modelo ll em
fungio do tempo

FIGUM 32 - Evolugio da varidvel de estado H(t) em fungio do controle q(t) no
modelo ll

H(t)= fen, .dr

a@ a

f (q,) = e''
"f 

(q,)

q(p, ! xn)
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11.2.2.3. MODELO llB: Uma sugestao

Se em vez de assumirmos como no MODELO ll que o capital humano H 6 uma

fungio apenas da produgio, mas sim do valor da produgio (p.qr) ficar(amos,

recorrendo ) nova equagio (53), com:
t *l(38) Maxlp.q -c(q).x I

s.a. (39) q, =l(L,).h(H,)

Assim a nossa nova equagio da lei de movimento do capital humano, aplicando de

novo a regra de LEIBNITZ, ser5:

(s4) H = .f (p,.q,)- f @0..q)= .f (p,l(L,).h(H,))- f (pol!).h(H))= .f (p,l(L,).h(H,))

34

Surge agora um problema, que 6 o facto da lei de movimento do capital ficar

ilimitada (rrunbounded>) - mas para os resultados de JOVANOVIC poderem ser

aplicados esta tem de ser limitada (para garantir existCncia, unicidade de equilibrio

por exemplo).

Talfacto leva-nos ao pr6ximo modelo.

3a Em rigor a simplificagio pela regra de Leibnitz permite-nos escrever: it = f (p,.q,).

(s3) ru=!f@.q,).dr
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11.2.3. MODELO ill

11.2.3.1. MODELO lll: lntrodugio

Temos o seguinte problema de controle 6ptimo:

(s5) Maxltr.Q, -@ -u,)-c(q,).x*f

s.a. (56) q, =l(L,).h(H,)

(s7) , = !u,.q,o.d,
0

Na equagio (55) temos d qu" representa o sal6.rio do capital humano e u represenra

o controle (ou esforgo) exercido pelo trabalhador da empresa. Assumimos que o
esforgo 6 limitado entre O (nio exercer qualquer esforgo) e exercer esforgo m6ximo

igual ao sal6.rio de capital humano (Q),logo avari6vel de controle utestelimitada ao

intervalo:

o<,,<d
Deve notar-se que p 6 conhecido, pois remos <perfectforesight>> neste modelo.

Adicionalmente, o par6.metro cr, que 6 um parimetro de escala i produgio na

equagio (57) represenra um efeito de <<learning,>. pois o capital humano em dado

momento do tempo resulta do esforgo acumulado (u) e da produgio acumulada at6

ao momento, escalada Por G. Podemos analisar o que ocorre com diferentes

h ip6teses, nomeadamente

(se)

(60)

A lei de movimento do capital humano pode ser obtida diferenciando (57) e

utilizando a regra de LEIBNITZ (tal como nos Modelos I e ll), obt6m-se:

(61) H =u,.I,o -uo.Qoo =u,.Q,o

Consideramos ainda as condig6es iniciais e finais:

(62) Q(L,,H) = Qo e (63) )"Q) = 0 (a condigio de transversalidade)

(s8)

0<a<l
d>l
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11.2.3.2. Solugio do MODELO lll

Com base nas equag5es (55), (56), (61 ), (62), (63) e (58) podemos escrever o

Hamiltoniano (C)(.)) do problema de controle 6ptimo:

(64) Q(t, H, q,u, l; p, x*) = P.Q t - @ - u,) - c(q,).x * il,.1u,.q," )

Derivando, para obter as condig6es de primeira ordem:

^o
;= 

H =tt,.q,o (lei de movimento davari6vel estado h)

-) (lei de movimento da vari6vel de co-estado)

-l+ ),.q," > 0 (condigio de primeira ordem Para a vari6vel de

q(0) = l(L}).h.(H 0) = 0 (condi g6es iniciais)

q(t) = l(L,).h-(H,) (funqao de produgio)

2(T) = 0 (condigio de transversalidade)

(6s)

(66)

(67)

controle)

(68)

(6e)

(70)

ao

-=AH

ao
=-ou

Calculando (66) para ter a evolugio da vari6vel de co-estado:

e | )+(o.,, r:-' # #), *lp. - u, 4(# #)= t

Note-se que, tal como no modelo ll, temos uma equagio diferencial de primeira

ordem a 2(t), mas n6o linear, pois o primeiro termo em pardntesis 6 tamb6m fungio

do tempo. Tal como fizemos para o modelo ll, uma vez que nio tem solugio

analitica explicita, vamos fazer um diagrama de fases para a vari6vel de co-estado

2(r). Note-se que no modelo ll tinhamos uma exponencial da fungio de produgSo

(eq'), aqui temos uma fungio potCncia de qt, e adicionalmente o termo de controle ar.

Nore-se que a fungio potdncia depende do valor de o, ou seja o termo nio linear 6:

d-l
u,.Q,

Vamos resolver o problema de controle 6ptimo utilizando controle "bang-bang". Este

tipo de an6lise faz-se quando os Hamiltonianos sio lineares nafungio de controle e
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o controle 6 limitado. L)mavez que o Hamiltoniano 6 linear e crescente no controle a,

6 de esperar que o 6ptimo se alcance com u igual ao seu valor m6ximo u* = u(t) = Q .

Experimentemos o valor minim o de u: u = 0

A lei de movimenro da vari6.vel de co-estado fica:

(72) t+lr.-,',,.*r)(# #)='
Ora resolvendo a equagio (72), basta integrar em ordem ao tempo uma constanre

ficamos com:

(73) ).(t1= !).at =1",, .. - o1(+.!)., * *r\ah aH )
Parau=0

(74) i*(o.o.a,"" # #)t,+ln.-u,4(* #)=,
Temos uma equagio diferencial de primeira ordem nio linear.

Calculemos o estado-estacionirio a partir de Q\:

(7 s) ) = o e 4- -l '' ''*. - 01.n,"

L o.p 
_l

Se (76) 40> 1.rr, 
",porourro 

lado, (77) Q,, > Q,.entio a parcir de (77) com a >l

(z e ( a rq,,"-' X.#).aur, (o r n,r.-, # *L) 
^,

\

ora multiplicando por-1 e somando a mesma constante de ambos os lados,

obviamente muda-se o sentido da desigualdade:

Q \ -(o.0 q,," " #, #) oQ) +lp - c', x j(X H. -(o r n,:-, H H e .lr - r, - j(#, #)
Ora estas express6es n6o sio mais do que a taxa de crescimento da varid.vel de co-

estado:

(80) \(t).Zo =o

Assim podemos concluir, com d >l:
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(81) (4 Q) > 2;,)-( a(r) . 0'J , e de igual modo se concluiria que:
\/

@4 (4(t) < 1.rr)=(U(r) , 01, 6 globalmenre est6vel este estado-estacionirio para
\/

1(t).

Ou seja, nesre caso um desvio positivo acima da traject6ria da vari6vel de co-estado

associada ao estado-estacion6rio 6 contrariado por uma diminuigio desta vari6vel

em direcgio ao equilibrio, e se o desvio for negativo, a vari6vel de co-estado tende a

subir em direcaio ao equilibrio.

Para 0<a<l , o estado-estacion6.rio de 1(t) ser6 globalmente inst6vel, e

semelhanga do que se passava para o Modelo ll:

(83) (4(r) > 2,, )=(U,) r o)
\/

$q (,214(,) < 2,, )-(i^(,).0)\,/
Vejamos entSo as figuras de evolugio da vari6vel de co-estado, primeiro para o caso

de controle u=0, depois para controle u = ( com dois subcasos

CasoA: 0<a < l; Caso B: a>1.

FIGURA 33 - Evolugio da varidvel de co-estado em fungio do controle u = 0
Modelo lll

).(t1= Kr.t + K,@
W
tr
tr i1,1= v,=lc'n.*.- C(X *r)
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Note-se que o Caso A (FlcuRA 3a) do modelo lll 6 em tudo semelhante

30 do Modelo ll, 6 globalmenre insr6vel, no Caso B (FICURA 35),

estabilidade global para o Modelo lll.

ffi
A FICURA

j5. temos

FIGUM 34 - Evolugio da varid,vel de co-estado em fungio do conrrole u = 0
Modelo lll (CASO A: 0 < a < 1-Globalmenre instdvel)

FIGUM 35 - Evolugio da vari6vel de co-estado em fungio do conrrole u = d
Modelo lll (CASO B: a > l Globalmenre esr6vel)

)Q1=s

)"(t1 = g
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Analisemos entao o caso para um ponto interior do controle, i.e. tentemos analisar a

relagio entre o controle ut avariivel q, e avariSvel de estado H(t).

Neste caso, trata-se de analisar a relagio dada pelo sistema obtido a partir da

equagio (67), que aqui assumimos como igualdade, e da equagio (71) de

movimento de co-estado:

(8s) $=r +)'.q,'=g
ou

(86) )*(o.,,.r;'# #)t +ln.-,'u.*r)(H #)=,
Obviamente com ur limitado a:

(87) 0<u,<d.

Ora, resolvendo o sistema (85), (86) e (87), em (q(t),)"(r)), obtemos a seguinte

sol ugio para o estado-estacionirio:

(88) q.r, =J!}=V@)
lP-c ''x 1

( ,.u* )-"(8e) 2J, =-l :---l =-v@)
ILP-c o'* ))

Se u = 0entio:

(90a) q-rr(u* = 0) = 0

(90b) L'rr(u* - 0) = -m .

Se u=Q entio:

(ela) q;,@) = - o'! 
,= = C

lP-c ''x 1

( o.o )-" _ ,-ct(e1b) ti,@)=-l r . -1 | --5
ILP-c ''x ))

^d5eLl=- entao:
2
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(e2a)qi,(*)=fl=i

( -(L\ )*
(s 2b) 

^,, 
(t) = -l#hl = -e)-

(.' ' ')

Fagamos ent6o a represenragio gritfica de (88) e (89) em fungio de u.

FIGUM 36- Evolugio do steadlstate de"ftirl-) em fungio do controle (r,) no

lrr(u) = -V(u)-"

4ss =
d.u*

=V(u)" ,J, =-[ d.u*

) =-wr,t-"
lr - '','*'1 ln - r'n.*r1

Na figura anterior temos a relag6o entre o controle (us) e a vari6vel de co-estado e a

produgio qt. Podemos no entanto esbogar a relagio enrre o controle (ur) 
" 

u(t) 
"

acumulag6o de H(t) via fung6o de produgio (qt) utilizando a relagio do primeiro

quadrante desta figura.

Assumimos tamb6m desta feita dois casos: CASO A e CASO B nas figunsseg.rintes, de

novo de acordo com o valor do factor de escala da produgSo acumulada, uma dita

taxa de "learningby doingl'- isto porque escala a produgio acumulada no montante

q;s@) = v@)
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roral de capital humano acumulado. A sua interpretagio 6 deveras interessante pois,

no caso A, temos rendimentos marginais dinimicos do capital humano decrescentes

e, no caso B, temos rendimentos marginais dinimicos do capital humano crescentes.

FIGUM 37- Relagio entre H, dH/dt em fungio do controle rt

CASO Az 0<a<1

Como podemos observar na FICUM 37 (Caso A), apesar de existirem rendimentos

marginais decrescentes dinimicos no capital humano, de novo a solugio 6ptima

passa pela vari6vel de controle ser igual ao esforgo m6ximo, ou seja, igual ao sal6rio

de capital humano (h A 6rea sob a curva do primeiro quadrante d6-nos o valor

acumulado de capital humano. Como ji foi referido o capital humano acumula-se

por duas vias: us o esforgo e a produgio passada (4t) escalada Por um parXmetro.

Este o como vimos 6 determinante para a exist6ncia de rendimentos marginais

dinAmicos e pode intuitivamente ser visto como uma taxa de aprendizagem - uma

taxa de "learningby doingj'. Assim este Modelo lll faz a s0mula entre a efici6ncia das

qrrr(u) = V@)

H = fu,.q,".dz
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emPresas (JOVANOVIC), mas tambdm faz a ponte com o Modelo inicial apresenrado

poTARROW (1962), que n6s adaptimos i RA.

A FICUM 38 (CASO B) apresenta o caso de rendimentos marginais dinimicos

crescentes, e conclui-se de novo que o 6ptimo 6 atingido quando u1 a variivel de

controle 6 igual ao miximo esforgo. Note-se no entanto que a acumulagio de output

6 mais rdpida, pois o parxmetro d )I, revela uma maiortaxa de aprendizagem.

FIGUM 38 - Relagio enrre H, dH/dt em fungio do conrrole a6

CASO B: a >l

11.3. Conclus6es dos Modelos DinAmicos

Podemos assim concluir que adaptdmos o modelo deJOVANOVIC (este modelo lll)
que faz a ligagio entre a eficiCncia de empresas agricolas com a taxa de aprendizagem

(de LBD) do modelo de ARROW num conrexto de reform a agrd,ria.

Podemos concluir que quanto maior for os rendimentos marginais dinAmicos das

explorag6es sujeitas i reforma agr5.ria, ral como vemos na figura supra (CASo B),

maior a tzxa de aprendizagem de "learning by doing", maior a acumulagio de capital

humano. Logo, um Processo de reforma agr6.ria que ocorra sob este modelo lll do

cASo B ter6 hip6teses de ser mais bem sucedido do que no caso A. ou seja,

4(0) = 0

q;s@) = w@)

H = lu''q'" 'dz
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rendimentos marginais dinimicos crescentes do capital humano, rentabilizam mats

facilmente a exploragio da terra, especialmente neste caso referido de reforma

agriria.

Em suma, a conclusio geral dos capitulos 1 0 e 1 1 dos modelos dinAmicos 6 a de que,

quanto mais r6pido for o processo de aprendizagem (LBD de ARROW de 1962) e

quanto maiores forem os rendimentos dinXmicos, mais facilmente ser6

economicamente bem sucedida a reform a agrl:ria tal como a definimos na Caixa 1 no

inicio desta tese.

Passemos enrao i andlise da realidade empirica para tentar aferir o papel do capital

humano no processo de reforma agr6.ria, num caso concreto do Programa C6dula da

Terra do Brasil. Procuraremos analisar a eficiEncia desse programa de reforma agr6"ria,

que tende a ser mais apoiado no mecanismo de mercado.
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12. Contexto de reforma agniria no Brasil

12.1. Experi6ncias empfricas recentes de reformas agr6.rias

Uma das quest6es que se pode colocar sobre as experidncias empiricas

recentes de reforma agriria6.:

"Qual a necessidade de uma reforma agrdria pdra promover o desenvolvimento da economia, e,

no nosso caso em concreto, da Amdrica Latina?"

Assim, o que pretendo responder com esta sec96o 6 o de perceber como em

termos hist6ricos, embora de maneira sucinta, a reforma agriria tem ocupado um

papel central no processo de desenvolvimento econ6mico na Am6rica Latina, e no

nosso caso em parcicular do Brasil.

Segundo DORNER (1991, pp.14) podemos resumir desde os anos 60 at6 i
d6cada de 90 quatro grandes grupos de an6lise do processo de desenvolvimento na

Am6rica Latina, nos quais a politica de reforma agriria se imiscuiu: o estruturalismo,

a dependEncia, o institucionalismo e a teologia da libertagSo. Estas vis5es, segundo

DORNER, surgiram como resposta ao paradigma neo-cl6ssico (econ6mico)

dominante.

O estruturalismo (na sua vertente econ6mica) caracterizava-se pelo facto de

os economistas dos paises em vias de desenvolvimento, nos anos 50, porem em causa

o com6rcio livre como motor do crescimento para essas economias. Um dos mais

famosos teoremas desta vertente, de economistas ligados a CEPAL3S, foi a tese de

Prebisch-Singer. Este resultado afirma que o crescimento econ6mico dos paises da

periferia que exportavam produtos agricolas (ou mat6rias primas) e importavam

produtos manufacturados, assistiriam a uma deterioragio dos seus termos de troca

(ou seja, uma evolugSo desvantajosa do prego das exportag6es face is importag6es).

Daqui resultaria uma estagnag6o na acumulagio de capital, o que constituiria um

" CEPAL, significa Comissio Econ6mica de Pa(ses da Amdrica Latina. Celso FURTADO, foi talvez o

maior expoente desta escola e um dos mais distintos economistas brasileiros do s6culo )C(.
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obst6culo i criagio de riqueza e ao desenvolvimento sustentivel. Note-se gue se trata

assim de um entrave estrutural ao crescimento, ou seja seria a estrutura da economia

que as levava i incapacidade desse crescimento. O economista Jagdish BACHWATI

(da Universidade de Columbia) e um dos maiores especialistas em reoria de comdrcio

internacional, viria tamb6m mais tarde a propor as condig5 es de "immerisinggrowth",

ou seja de "crescimento empobrecedor", em que um pais apesar de abrir ao comdrcio

externo livremente, acaba por ficar pior em termos de bem-estar. Este resultado

te6rico foi alcangado novamente atravds de uma evolugio desfavor6vel dos termos de

troca (na linha de pensamenro de Prebisch-Singer).

O estruturalismo baseava-se assim na estrutura dos mercados, no progresso

t6cnico e nas caracteristicas intrinsecas dos bens prim6rios e manufacturados na sua

vertente de procura e oferta. A linha de raciocinio segundo DORNER (1991, pp.15) 6

a de que o impacte do com6rcio externo no crescimento econ6mico, nos pregos, nos

salirios e nos lucros dos paises da periferia versus centro seria exactamente o oposro

ao esperado. Os estruturalistas argumentavam que uma redug5.o dos custos de

produgio motivada por um aumento da eficidncia nos paises do centro resultaria em

maiores lucros e sald.rios em virtude do maior poder de reacgio dos oligopolistas e de

sindicatos mais fortes. Pelo contririo, o aumento de eficiEncia e a redugio de custos

de produgio na periferia resultariam em redugio de pregos de exporragio. No lado

da procura, segundo PREBISCH (1950) 36, as diferentes elasticidades procura-

rendimento dos bens prim6rios face aos manufacturados levariam a uma vantagem

Para os paises do centro. A solug6o para estes economistas desta "depend6ncia dos

termos de troca" passava pela substituigio de importag6es como panaceia (que

como sabemos pela experi€ncia e desenvolvimentos te6ricos, de facto, nio o foi).

Existia ainda uma outra corrente estruturalista (econ6mica) sufragada por

Albert HIRSCHMAN (1961)t', qr" defendia que a baixa produtividade e a ni.o

resPosta da agricultura aos incentivos econ6micos se devia i clivagem do sistema

latif0ndio/minifrjndio (na Am6rica Latina) que gerava pregos da alimentagio

crescentes e inflagio. Assim a reforma agriria justificava-se nesta vertente para

combater este "mal", ou seja a estrutura do sistema produtivo.

'u PREBISCH, Raill (1950) citado por DORNER (1991,pp.15).
" HIRSCHMAN, Alberr (1961) cirado por DORNER(1 991, pp.15)
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Uma pequena notasobre o estruturalismo 6 a suavertente nas outras ciCncias

sociais, nomeadamente na sociologia e na antropologia. Um dos grandes pensadores

que se inserem nesta linha, foi Claude rcW-STRRUSS (1955), que no seu livro de

antropologia dos tr6picos, TristesTrdpicos, caracteriza a realidade brasileira nos anos

50, quer as cidades e especialmente as zonas dos indios, na Amaz6nia. Este autor

tamb6m recorre a um m6todo estrutural, ao procurar definir as regras e hierarquias

da sociedade brasileira desses tempos. Esta visio da sociedade brasileira e

fundamental para compreender a evolugio dinAmica da mesma at6 ao presente, e

tornou-se ritil para a compreensio da parte empirica desta tese. O autor viajou

extensamente no Brasil dos anos 30 a 50, relatando as suas experi6ncias neste livro

desde o seu primeiro contacto em que foi para S. Paulo estabelecer a USP, at6 )s suas

viagens pelo Pantanal, pela Amaz6nia e pelo Serrio. E um dos fundadores da

anrropologia contemporAnea e o percursor do m6todo estruturalista. Analisou

profundamente as tradig6es indigenas brasileiras, nomeadamente dos Bororos, os

Catupiveas. E de salientar que a terra nestes indios tem uma importincia muito

grande, mas 6 essencialmente comunal (da aldeia). Qual o papel da agricultura na

vida destes indios? E um veiculo de organizag5.o de toda a vivCncia india. Por exemplo,

os Bororos t6m a aldeia repartida em duas metades de um circulo, com uma casta

alta e outra baixa, mas os homens de uma casta tCm de casar com mulheres de casta

diferente. O autor enuncia o facto de se se quiser destruir a estrutura social basta

mud6-los para uma localidade em que a organizagio da terra seja linear que

rapidamente se sentem desorientados e desenraizados - tendo como consequ6ncia a

perda da identidade india. O livro est6 imbuido de momentos de reflexio filos6fico-

po6tica da natureza humana e das nossas origens e por vezes faz comparag6es do

Brasil com a Asia, nomeadamente a lndia (Bombaim, Calcuti e Deli) e o actual

Bangladesh (a actual Daca).

A teoria da depend6ncia emergiu nos anos 60 resultante do falhango das

politicas estruturalistas referidas acima pela CEPAL, ou seja do subsequente falhango

das politicas de substituigio de importag6es. Como resultado daquelas politicas de

substituigio de importag5es geraram-se vultuosos d6fices de balanga de pagamentos

na Am6rica Latina.
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Segundo DORNER (1991, pp.16), a heranga dos estruturalisras na teoria da

depend6ncia gerou dois grupos distintos: o primeiro inritulado de neo-estruturalistas,

que resulta do aprofundar da teoria estruturalista (econ6mica) e o segundo

resultante de uma heranga Maxista (mas que rompeu com a heranga de um

Leninismo dogmftico ser6dio). Celso FURTADO (1958) engloba-se no primeiro

gruPo, a sua obra mais emblem6tica 6, a Formagdo econ6mica do Brasil, que conheceu

sucessivas re-edig6es e 6 dos livros de economia (originalmenre em porcuguOs) mais

traduzido. Por outro lado, um soci6logo que viria a ser mais tarde Presidente do

Brasil, Fernando Henrique cARDoso (1972)38, rem caracrerfsticas que o podem

englobar em ambos os grupos.

A tese principal destas duas escolas 6 a de que o desenvolvimento e o sub-

desenvolvimento seo partes estruturais interdependentes de um s6 sistema. Existe

uma relagio de dependdncia quando alguns paises podem crescer por sua iniciativa e

os outros, estando numa posigio dependente, podem apenas crescer como resposta

ao crescimenro dos outros - esta 6 por exemplo a posigio veiculada por DOS

SANTOS (1973)3e. Os autores refinaram a teoria e defendem que a teoria da

dependOncia 6 replicada internamente, usando a nogio de extracgio de mais valia.

Esta vis6o (de raiz maxista) explica que este processo de desenvolvimento baseado

na sua visio de capitalismo, as economias centrais "exploram" a periferia. Por outro

lado, as economias da periferia procedem, a nivel interno, i mesma extracgio de

mais-valia - tendo sido dado o nome de colonialismo interno (nomeadamenre por

DOS SANTOS (1e73)).

A ligagio entre a depend6ncia e o colonialismo interno, segundo estes aurores,

leva-nos ao tema cenrral desra rese: a M (Reforma AgrSria). STAVENHACEN

(1981)a0 salienta que para sair do "v(cio" do colonialismo interno rem de se quebrar

a estrutura deste tipo de economia. Ou seja, para sair de um equilibrio de pobreza,

de sub-nutriEio, de falta de acesso i terra, 6 necess6rio promover politicas que

mudem o sistema ou modo de produgio agricola. Nore-se que esta visio est6 hoje

datada e ferida pelo tempoo', m", que rem como principal fonte de inspiragro

" CARDOSO, Fernando HENRteUE (1g72), citado por DORNER (1g91 ,pp.16).
" DoS SANToS (1973), citado por DoRNER (1gg1, pp.17).
'" STAVENHACEN(1981)citado por DORNER (1991, pp.17)
a1 Especialmente a solugi.o proposta, e ni.o tanto o diagn6siico. Ou seja, o problema da pobreza e da
exclusio rural dos sem-terra mant6m-se actual (diagn6stico), mas as politicas preconizadas (solug6o
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perceber a evolugao hist6rica do pensamento econ6mico do conceito

evolugio, i.e. um contexto de reforma agrilriaverdadeiramente dinimico.

e da sua

O institucionalismo nasceu tambdm como reacgio is limitag6es da teoria de

crescimento tradicional, criticando especialmente a vis6o que identificava

crescimento do PIB per capitd com desenvolvimento. Segundo DORNER (1991,

p.18)o' o foco no crescimento do PIB (em termos agregados) desviava a atengio de

problemas, alguns deles de indole mais micro, relacionados com a equidade social

como a pobreza, o desemprego e a falta de poder politico. A motivagio para criticar

a teoria tradicional era fundamentada, uma vez que na Amdrica Latina nos anos 60

se assistiu ao crescimento de certos bens prim6rios (agricolas), ao mesmo tempo que

o desemprego (urbano e rural) e a pobreza rural aumentavam - veja-se CARTER e

JONAKTN (1s87)43.

A solug6o proposta pelos institucionalistas foi a de uma reformulagio da

teoria no sentido de reorientar o crescimento para este se dar de modo equitativo.

DORNER e KANEL (1g71)aa n?Lo s6 desafiaram a teoria convencional do crescimento

econ6mico, mas como propuseram um avango simultineo em termos de equidade

social. A sua teoria baseia-se em tr6s elementos, dois deles sio duas proposig6es

empiricas sobre a natureza da procura e da oferta, e o terceiro corresponde a uma

hip6tese adicional da necessidade de interuengio do Estado na economia. A

componente da oferca resulta da obseruagio empirica de que existe uma relagio

inversa entre o tamanho da explorag5.o agrkola e a produtividade (por ha). Se a

produgio por unidade de terra (ha) 6 de facto maior nas pequenas explorag6es,

entao segundo DORNER (1991, pp.18), tal tem implicag6es dram6ticas para uma

M, pois uma politica redistributiva de grandes explorag5es (sejam elas ptiblicas ou

privadas) para pequenas explorag5es de car6cter familiar levar| nio s6 a um

aumento da produtividade como tambdm da equidade social.

O autor avanga ainda com a hip6tese de que como as grandes explorag6es

s6o muitas vezes capital intensivas (e deste modo usam pouco factor trabalho,

proposta) como uma RA do tipo colectivista 6 que perderam actualidade, dada a falta de incentivos
destes esquemas.
o'DoRNERcitando-seasi pr6prioem DORNER, Petere KANEL, Don (1971,pp.41-56).
ot CARTER, Michael,JONAK|N,Jon (1987) citado por DORNER (1991, pp. 18).
oo Vej.-s" nota de rodap6 36, supra.
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fazendo com que este saia do sector agrkola a uma taxa maior do que a que

consegue ser emPregue na ind0stria, logo gerando desemprego), a sua "substiruigio"

por explorag6es mais Pequenas levaria ao aproveitamento deste excesso de m1o-de-

obra, minorando as press6es migrat6rias para as cidades - controlando-se deste

modo este surto de factor trabalho dos campos para as cidades.

A teoria supra-citada tamb6m afirma, na sua segunda componente, que

ocorreri uma alteragio da composigio da procura dos trabalhadores agricolas de

baixo rendimento, d. medida que os seus rendimentos sobem, como beneficio directo

da politica de RA. Esta mudanga implica uma elevada elasticidade procura-

rendimento dos bens industriais e, consequentemente ligag5es fulcrais entre o sector

industrial (manufactureiro) e o renovado sector agrkola.

Estas duas relagSes entre procura e oferta formam segundo os autores citados

um todo coerente de um processo de desenvolvimento agricola integrado. Claro que

esta politica s6 ficar| completa com a reforma agrSria, que vise o estabelecimento de

minif(ndios e/ou de cooperativas. O reconhecimento expllcito de que 6 necessd.rio

este terceiro elemento, para existir crescimento com equidade levou, segundo os

institucionalistas, i necessidade de intervengio do Estado de uma forma sistemitica

e a longo prazo.

Segundo o nosso ponto de vista, esta vis6o integrada, embora se afigure

interessante, tem hoje em dia (nIo podemos ocorrer no erro do anacronismoas) dois

obst6cu los:

1) uma das hip6teses fundamentais pode estar errada. A produtividade por ha

pode nio ser mais baixa em grandes explorag6es, por causa da mecanizagio. Hoje

em dia, ap6s as melhorias gen6ticas subsequentes de investigagS.o e desenvolvimento

de cerEas culturas, a relagio entre produtividade e tamanho da exploraglo nio 6

inversa ou pelos menos t5.o inversa como os autores afirmam.

2) De qualquer modo a crftica mais severa, que farhmos ) exposigio dos

autores, tem nomeadamente a ver com a necessidade de interyengio do Estado e/ou

a sua relagio com o sistema de mercado. Vejamos, se as terras priblicas (latifrindios)

forem divididas em pequenas parcelas, mas os (novos) agriculrores dos minifrindios

45^-- Os autores institucionalistas citados, por certo tamb6m teriam uma visio diferente, e jii mais
evoluida, como seria 6bvio fruto da experidncia. Um dos expoentes maiores da escola institucionalista
6 o historiadorecon6mico NORTH (1988, 1990).
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resultantes (ou da eventual cooperativa que os autores tambdm avangavam) nlo

tiverem de prestar contas, entao o sistema de incentivos pode perverter-se e as

produtividades podem ser muito baixas. Se poruentura os agricultores

(minifundi6rios) forem obrigados a prestar contas ao Estado ou i cooperativa,

pagando por exemplo (obviamente com o recurso ao crddito) uma tarifa pelo uso da

terra (podia ser uma renda, ou eventualmente um emprdstimo contraido para

aquisigio da mesma), isto promoveria a verdadeira inclusio social dos agricultores

no sistema de mercado e incentiv6-los-ia a responder a esquemas microecon6micos -
nomeadamente responder ao mercado, usando as melhores combinag5es de culturas,

rotag6es, espdcies, sementes.

A teologia da libertagio foi outro movimento que surgiu na Am6rica Latina

nos anos 60 pr6 reforma agr6ria, e o seu nome deriva do facto de se ter inspirado

num movimento de te6logos Cat6licos. Estes bispos da Am6rica Latina, ap6s v6rias

reuniSes, vieram defender que o desenvolvimento (econ6mico e social) nio 6

suficiente a nio serque respeite a pessoa humana. Os mais incautos julgariam que se

trataria pura e simplesmente de defenderos principios de umaverdadeira 6tica Cristi

inclusiva, i.e. de acordo com as Escrituras de combater a pobreza com a

redistri bu igio de terras.

No entanto, de facto, nio se tratou disso, na verdade foi um meio de procurar

criar um movimento revolucion6rio com base em dissidentes da lgreja, ou seja,

procurava-s e "casar" Maxismo (o ideal de uma "revolugio estrutural"4u; .om os

cldrigos dissidentes da lgrga.

O actual papa Bento X/l (cardeal RATZINCER) no seu livro O SaldaTerra, d6

conta do seu (mau) relacionamento com a teologia da libertagio, nomeadamente

quando foi "saneado" na Universidade de Muniqr"o'. N"sta universidade nos anos

60, atingiu-se um pico de conflito com a repercussio do Maio de 68 francds na RFA,

em que os te6logos protestantes da universidade se tornaram permeiveis a essas

influ€ncias, enquanto que Razinger continuou a leccionar a tradicional teoria

cat6lica.

ou CAMAM, Dom Helder (1969) cirado por DORNER (1991, pp.19)
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Continuemos a analisar a guestio da reforma agriria na Amdrica Latina,

tendo desta feita em atengio o papel do Estado.

BARMCLOUCH (1999) analisa o papel do estado na Reforma Agr1rriaas.

Decorreram processos de Reforma Agriria na Amdrica Latina no sdculo XXae, por

mais de uma ddcada, em que cerca de um quinto da terra foi redistribuida de modo a

melhorar as condig6es de vida de cerca de um d6cimo da populagio pobre.

Movimentos sociais camponeses no sdculo XX levaram i implementagio de regimes

revolucion6rios que levaram a politicas de reforma agriria, nomeadamenre no

M6xico, Bolivia, Cuba e Nicar6gua. Processos semelhantes levaram a reformas na

China e no Vietname. Movimentos populares convenceram as juntas militares, de

cariz nacionalista, no poder em El Salvador e no Peru a adoptarem de igual modo

Processos de reforma agriria. Reformas agrdrias importantes na Coreia e em Taiwan

tiveram lugar a partir destas origens parcialmente semelhantes. Regimes

democraticamente eleitos em Porto Rico, Cuatemala, Venezuela e Chile tamb6m

levaram a cabo reformas agririas. Os partidos politicos tiveram um papel importante

nestes (ltimos processos (os democriticos) procurando consrruir a sua base de

apoio eleitoral em torno dos camponeses mais pobres. De qualquer modo os agenres

econ6micos chave nesta mudanga (RA) foram sempre o Estado e os movimentos de

camPoneses.

BARRACLOUCH (1999) salienta ainda que o caso de regimes populistas a

apoiar Processos de reforma agrilria 6 bem ilustrado pelo caso da Amdrica Latina. O

caso do Mdxico e da reforma ocorrida nos anos 1930 sob a 6gide do presidente

C6rdenas 6 paradigm6tico, pois neste caso o Estado era apoiado por movimentos de

camPoneses armados. O cr6dito, o marketing e a assist6ncia t6cnica e instituig5es

47-'' Curiosamente o espirito alemio era de abertura at6 ir data, permitindo, na mesma Universidade (a
de Munique), o que constituiu caso (nico, a leccionagio de teologia protestante, simultaneamente
com teologia cat6lica.
a8 os seguintes esrudos de cardcrer geral (LADEJINSKY, 1977; pACloLA, 1999; ZHou, 2oo1;
LARMOUR, 2002; DEININCER, 2003), e para o caso do papel da mulher em geral (JACoBS, 2002;
YIJNUS 2002) e em Africa (MANJl,2003).
o'Aind" temos os seguintes estudos para o caso do Brasil (CASTRO,1946; PORRO; 2005), para o
Chile (THIESENHUSEN, 1966), para o caso porruguds (FERNANDES, 1975; CUNHAL, 1976;
NAVARRO; 1977; MACEDO, 1982; BARROS, 1986; BARRETO, 1987; BMNCO, 1988; MONKE er
a|.,1991; CARVALHO, 2004; MURTEIRA, 2004).
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estatais afins foram criados ou redireccionados para promover os interesses dos

benefici6rios da reforma agreria. Os resultados traduziram-se num aumento

subsrancial da produgao agrkolae do rendimento dos benefici6rios. Nos anos 1940

procurou-se prosseguir a politica de redistribuir terra, mas procurou-se desta feita a

produgio agricola comercial privada em larga escala, arredando os camPoneses e

deixando-os dependentes do partido que governava Na Bolivia a produqio e o

consumo agr(colas aumentaram depois da reforma, mas o excedente agricola

diminuiu. O estado boliviano conseguiu fazer face a uma procura urbana interna

mais forte arrav6s de um d6fice comercial, ou seja atravds de imporcag6es subsidiadas.

O estado boliviano redireccionou os seus investimentos agricolas Para uma vertente

comercial e para agricultores em zona de fronteira, negligenciando os agricultores

indigenas outrora benefici6rios do processo de reforma agriria.

Em ambos os casos (M6xico e Bolivia) o processo de reforma agrdria trouxe

melhorias significativas aos agricultores beneficiirios, mas a viragem dos grupos de

apoio ao governo i.e. o decorrer dos acontecimentos politicos, levaram a uma

exclusio dos agricultores mais pobres do processo dinAmico de decisio politica

depois da reforma.

A reforma em PorEo Rico acompanhou a integragSo desta economia na dos

EUA. As exportag5es de agricar perderam importAncia iL medida que as exportag5es

de g6neros alimentares transformados ganharam importincia. As pequenas parcelas

distribu(das com a reforma agriria permitiram de algum modo mitigar os efeitos da

integragio e criaram melhores condig6es para a migragio para outros emPregos

industriais na ilha ou mesmo nos EUA. Este processo foi politicamente muito popular.

A reforma agrilria na Venezuela surgiu como resultado de protestos dos agricultores

mais pequenos e BARRACLOUCH (1999), a seu ver, cr€ que o facto de se terem

atribuido compensag6es aos latifundiSrios expropriados, ilustraria as limitag6es de

uma reform a agrilria via mercado. A nosso ver, e ao invds do autor, esse ser6.

exactamente uma das virtudes do processo "market friendly" como se procurar6

demonstrar especialmente no caso do C6dula do Brasil. Na Cuatemala a reforma

agriria iniciada foi subitamente invertida com um golpe de estado apoiado pelos

EUA em 1954. No Chile o apoio dos EUA inicialmente fraco i reforma agriria de

Alessandrini, foi depois reforgada sob o governo de Frei, no entanto, a oposigio ao

governo de Allende, viria a culminar com um golpe de estado militar, que
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interromperia e reverteria parte do processo decorrido de reforma agr6ria. O apoio

dos EUA tamb6m foi respons6vel pelo sucesso das reformas na Coreia do Sul, Taiwan

e El Salvador. Mas a oposiglo dos EUA ao regime Sandinista na Nicaragua levou a

que este Promovesse o agro-neg6cio de exportagio (essencialmente de grande

capacidade instalada e nio benefici6rios da reforma agr6ria), ficando assim os

agricultores mais pobres excluidos. Em Cuba o embargo econ6mico dos EUA desde

os anos 1960 afectou negativamente o processo de reforma agriria, em termos de

rendimento e de produgio agricola, mas este facto foi parcialmenre minorado pelo

apoio da URSS pelo menos at6 ao inicio da sua implosio em 198g, com a queda do

Muro de Berlim.

Segundo BARMCLOUCH (1999), o papel dos mercados e das organizag6es

internacionais teve e teri uma importAncia cada vez mais relevante nas economias

globalizadas, no presente e essencialmente no futuro. O autor salienta que alguns

analistas cr6em que os mercados financeiros, a informagio, a produgio e a

tecnologia globalizadas, aconselham a que o meio de redistribuir terra, do passado,

seja irrelevante Para os palses em vias de desenvolvimento (PVD) de hoje. Segundo

esses autores a clivagem social entre os ricos rurais e os mais pobres 6 de tal maneira

acentuada que essas politicas de redistribuigSo de direitos de rerra nio funcionam

nos meios de hoje. As dificuldades de gerar um consenso quanro i atribuiglo de

terras expropriadas no Chile e no Peru parecem advogar a causa dos referidos

analistas. Estes acreditam que os pobres das zonas rurais t6m de ficar i espera de

novas oporcunidades de vida.

No entanto, segundo este autor, hi politicas pr6-mercad o (market assisted land

reform) que Promovem a venda de terras de latifrindio a baixo prego para

minifundiirios que fagam um uso mais eficiente da terra. A maior parce dos pobres

que nio conseguisse aceder a esses recursos de terra teria apoio de uma rede estatal

atd que encontrasse outras fontes de rendimento.

BARRACLOUCH (1999) critica assim esta visio e argumenta que as reformas

agririas radicais ainda nio estSo fora de moda, s6 h6 que ter em atengio que as

contradig5es entre os beneficios e os custos de reformas agrirrias para os

latifundi6rios estao a aumentar, pois os camponeses tem agora ao seu dispor novas

maneiras de comunicare de se deslocaro que facilita a sua mobilizagao e a criagio
de movimentos sociais. O autor deixa intuir que a parrir de novos ideais como a
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ecologia e a explorageo Sustentada dos recursos os "camPesinos" ainda t6m um

papel chave a desempenharna definigSo dos processos de reforma agriria no mundo

futu ro.

Para o caso da Col6mbia e do Brasil temos o estudo inicial de DEININCER

(1999), que procura estabelecer uma nova abordagem de reforma agriria, partindo

do passado, das experiOncias iniciais e dos desafios futuros, tentando estabelecer

uma reforma agriria "negociada". Esta abordagem segundo o autor resultou depois

do fim da "Cuerra Fria" e dos problemas de ajustamento estrutural macroecon6mico,

6 assim uma abordagem de reforma agriLria de "segunda geraEio". O seu objectivo

rjltimo 6 o crescimento econ6mico e o combate i pobreza, atrav6s da ligagio te6rica,

porvia do mercado de cr6dito e/ou de canais politicos, entre a detengio de activos e

o desempenho econ6mico. O autor discute para cada pais lig6es Para

implementag5.o, para monitorizagio e para avaliagio de impacte.

O autor comega por nos dizer que as grandes propriedades (latiftlndios)

depois da Segunda Crande Cuerra, na Bolivia, em grande parte da China, da fndia

Oriental, Eti6pia, lrio, Jap6o, Coreia e Taiwan, foram transferidas Para os

arrendatlrios com sucesso das reformas agr6rias. Explica que os ganhos esperados de

produtividade slo proporcionais aos incentivos ao trabalho e ao investimento do

regime depois da reforma agriria. No caso em que ji existia sistema de incentivos

forte antes de reforma agriria, a melhoria de produtividade nio foi significativa,

especialmente nos regimes contratuais de "cash rent" (em vez de "share-rent", i.e.

parceria), pois nestes os senhorios proviam acesso ao mercado de cr6dito, de inputs e

outputs. Nestes casos 6 de esperar que os ganhos de efici€ncia estiticos de reforma

agriria sejam modestos e que o grosso dos beneficios da reforma agr6.ria venha da

melhoria de acesso ao investimento (nomeadamente via melhores contratos de

crddito) associados com a posse da terra.

Ao inv6s na reforma agriria visando as pequenas explorag5es (parcelamento)

nas haciendas, como lhe chama o autor, o trabalhador que tinha a pequena parcela

para subsistdncia e trabalhava na sua maior parte fora do lote para outro agente, foi

muito dificil a reforma agriria. Segundo DEJANVRYe SADOULET(1989) o "jogo da
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reforma agr5,ria na Am6rica Larina" foi declarado como perdidos0. A nosso ver

desenvolvimentos recentes que se enquadram nesta nova esp6cie de reforma agriLria,

como veremos em especial nas secg5es seguintes, demonstram que estas novas

abordagens acabam por ser bem sucedidas em termos de eficiEncia e de bem-esrar,

por serem socialmente inclusivas.

Na sua maior parte, os latifundi6rios da Am6rica Latina face i ameaga de

reforma agriria, reagiram preventivamente, diria como que "votando com os p6s"s1,

procedendo a uma redugio do sistema extensivo pecuirio, ou auxiliados por

generosos subsidios comegaram uma muito mecanizada forma de exploragio do solo,

de modo a evitar a dependCncia do trabalho dos rendeiros e a que estes

consolidassem a sua posigio legal na terra - tal como nos dizem BINSWANCER et al.

(1 995). lsto reduziu o bem-estar dos rendeiros, despovoou as terras e criou

d i fi cu I d ad es i.s refo rm as agrS.ri as red istri b urivas.

Para a Nicar6gua remos o esrudo de DEININCER e CHAMoRRo (2002) que

Procura analisaro impacte da atribuigio de terras registadas e nio registadas no seu

valor de mercado e os respectivos investimentos associados ao valor da terra. A

atribuigio de um titulo de registo de terra aumenta, segundo os autores, o valor da

terra em 30o/o, e simultaneamente aumenta de modo significativo a propensao a

investir fazendo-a aproximar-se de valores 6ptimos. De acordo com as suas analises

de estatfsticas descritivas existe uma elevada procura de registo das terras,

especialmente pelos mais pobres, o que sugere que a "titularizaEio" da terra tem

efeitos distributivos importantes. Segundo os aurores a validaglo legal e o

reconhecimento oficial da terra 6 assim de extrema importAncia, pois, a meu ver,

permite englobS.-los no mercado. Como t6m ti'tulo da rerra podem aceder,

nomeadamente, Por via do colateral reconhecido, a crddito e capital humano -

factores estes centrais nesta tese e na nossa an6.lise te6rica.

Para o j5' referido caso do M6xico existe um estudo mais recente de car1.cter

sociol6gico-politico sobre a reforma agriria zapatista - COLLIER e QUARANTIELLO

toDEININCER (1999, p.5) citando DeJANVRy, A., e sADOULET, E. (1989). De igual modo, DE
JANVRY (1 981a,1981b) analisa o papel da reforma agrl.ria na Am6rica Larina.

t'A lu TIEBoUT, i.e. em rigor seria emigrando, mas nesre caso passou por se verem livres do activo
antes da M entrar em vigor.

276



ffiAnitlise Econ6mica de Refurma Agritia em ontexta dindnico por Miguel Rocha de Sousa

(1 999). Na mesma linha tipo de estudo sobre o caso do falhango da reform a agreria

noZimbabud, decorre a anSlise muito recente, actual e mediitica de BLAIR (2003). E

de salientar que as expropriag6es dos brancos no Zimbabu6s2 em favor dos negros,

sem o minimo de compensag5es e mesmo perseguig6es aos brancos levaram i

ruprura rotal do sistema agrkola zimbabueano. Note-se que o vizinho Estado de

Mogambique aproveitou-se desta polftica de um modo extremamente inteligente,

oferecendo terras aos agricultores brancos do Zimbabud que foram expropriados. A

razio 6 simples e de facto prende-se com a linha de investigagio desta tese - a

educagio (capital humano, como vimos nos capitulos anteriores). Os agricultores

expropriados rinham j6 bastante experi6ncia e isso pode traduzir-se num excelente

acr6scimo de produtividade da agricultura mogambicana. O capftulo 9 do livro

analisa claramente a politica de Mugabe, Land forthe peoPle - BLAIR (2003, pp.169'

8s).

Mais na vertente econ6mica existem os estudos sobre o sul da Asias3 de

CLEARY e EATON (1996), em que se caraccerizatoda a vercente da reforma agr5,ria,

quer em rermos da propriedade quer em termos do tipo de contrato celebrado entre

as parres (land tenure). Ot <<case studies>r sio sobre a MalSsia, Filipinas, Born6u,

TailAndia, Papua/Nova Cuin6. Novamente nestes estudos a refer6ncia i educagio

dos agriculcores 6 omissa.

Outro estudo recente sobre Reforma Agriria 6 o das Nag5es Unidas editado

por CHIMIRE (2001), onde se encontram contribuig5es sobre este tipo de processo

na Am6rica Central por BAUMEISTER (2001, pp. 65-85), o papel dos movimentos

camponeses nos vdrios continentes e nas diferentes vertentes de reforma agririapor

HUIZER (2001, pp.164-198). Mas, tal como foi referido, e i semelhanga do anterior

nio se salienta o papel da educagio no agricultor.

" Exist". inImeros estudos de reforma agriria em Africa, para o caso geral (JUUL e LUND, 2002;

LUND, 2002; PETERS;2002; MANJI, 2006), Africa do Sul (WILLIAMS et al., 1996;ZYL et al., 2001;
COUSINS, 2OO2), Eti6pia (BENIN e PENDER, 2001; TADDESE; 200'l), Cana (BERRY, 2002),
Mogambique (U N RU H, 1 998; Vl RTAN N EN; 2004), N igdria (O MOTAYO, 2OO3), Qu6n ia ( McPEAK,

2oo5), Sahel (CRICSBY,2OO2; THEBAUD, 2oo2), Senegal (JUUL, 20A4, Tanzinia (WANITZEK e

Sl PPEL, 1 998) e Zimbabu| (MOYO, 2001 ; HAM M AR, 2!Q2;ADDISON e LAAKSO, 2003).
tt P"." a Asia encontram-se os seguintes estudos: Bangladesh (DEVINE, 2002), Filipinas (BORRAS,

2OO3), Japio (DORE, 1959; HAYAMI et al., 1991; KAWACOE, 1999), [ndia (BANERJEE e IYER,

2OO2b), Mong6lia (NEUPERT, 1999; FERNANDEZ-CIMENEZ, 2002), Tailtndia (BYAMUGISHA

,1 999 a, 1 999b) e Vietn ame ( MVALLI ON e VAN D E VALLE, 2001, 2003).
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Um outro estudo tamb6m recente e bastante interessante, embora apenas se

debrugando sobre os paises europeus (desde os mais avangados aos em transigio do

leste) 6 o estudo editado por DIXON-COUCH (1ggg)s4. A linha condurora desre

estudo que re0ne uma pan6plia de diferentes cientistas sociais, para al6m de

economistas, ge6grafos, e soci6logos 6 o conceito de reforma agriria de acordo com

o conceito de desenvolvimento sustent4vel. Ou seja, procuram estabelecer padr6es de

propriedade, que reflictam valores de mercado e esquemas de incentivo pr6-mercado,

mas que simultaneamente se coadunem com uma explorag5.o eficiente, e justa, dos

recursos naturais em causa (neste caso a terra e a sua ocupageJo/exploraglo).

Obviamente que o problema dos terrenos comuns e do over-grazing (sobre-pastoricia

dos animais nas terras comunitirias) 6 referido como uma estrutura ineficiente. Mas,

novamente neste estudo reflecte-se a falta de an;ilise da vari6vel educagio no stock de

conhecimentos do agricultor e como isso poderia afectar as decisdes de Reforma

Agrilria.

Um estudo abrangente e pluridisciplinar sobre o desenvolvimento susrentavel

6 o editado por MORRIS (2002). A vercente econ6mica e especialmenre o combate ir

pobreza, o coadunar do crescimento populacional com o crescimento do PlB, e a

criagS.o duma verdadeira dimensio humana, baseada no lndice de Desenvolvimenro

Humano (lDH) 6 o de COKLANY (2002) ln MoRRts (2002, cap.2). Note-se que sEN

(1987; 1999a,1999b) foi um dos pioneiros e criador deste conceiro de

desenvolvimento hu mano.

12.2. Evolugao recente do sistema econ6mico e agrkota do Brasil

ANDREWS (2004) analisa em detalhe as principais politicas de combate i
pobreza no Brasil. Salienta que o Brasil 6 um pais de desenvolvimento interm6dio

(ranking 73 em 173 do UNDP - indice IDH 2002, plB per capita em ppCss de7.s62

'o Eritt"-, de igual modo, inrimeros estudos sobre a Europa Ocidenral, em especial Esc6cia e
lnglaterra (WICHTMAN,1999), Europa de Leste (DEININCER,2OO2; SABATES-WHEELER, 2OO2),
uRSs (cHILDRESS, 2002; swlNNEN e HEINECC, zooz), Ucrinia (csAKt et al., 1994; CSAKT e
LERMAN, 1997).
ss PPC- Paridade de Poder de Compra - trata-se de um cabaz de pregos comum internacional, numa
moeda internacional.
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USD) mas que ainda possui cerca de 50 milh5es de pobres (22 milh6es de indigentes)

e em que 1Oo/o da populagio mais rica possui mais de 40o/o dariqueza e que os 4oo/o

mais pobres apenas det6m 10o/o da riqueza. Esta not6ria desigualdade sai mais

reforgada ainda da constatagio de que os 1o/o mais ricos det6m maior riqueza do que

os 5Oo/o mais pobres. Esta desigualdade tem sido objecto de muitas interueng5es

correctivas mas muitas das politicas levadas a cabo tiveram apenas um sucesso

moderado. No caso do programa "Fome Zero" havia grandes esperangas de que um

Presidente como Lula conseguisse mobilizar todo um pafs para conseguir retirar

grande parte dos habitantes desse equilibrio de pobreza. Mas de facto essa politica

tal como foi veiculado pelos meios de comunicagio social e acad6micos falhou: Os

indices de desigualdade do rendimento de ClNl n6o se alteraram, segundo o IBCE -

lnstituto Brasileiro de Estatfstica. Como vimos o indice de concentragio da terra de

ClNl para a Amdrica Latina 6 de 81o/o (Anexo 16.2.), e Para o Brasil, em especial, 6 de

860/o (BUAINAIN,2003), valores estes que nio se alteraram com a politica de

combate i desigualdade.

Quanto i politica de reforma agriria a mesma ANDREWS 6 de opiniio que o

papel do INCRA tem sido fundamental nos assentamentos e que o esforgo se tem

vindo a consolidar. Salienta ainda que um dos estados - o pequeno Estado de Santa

Catarina - deve ser destacado como <<case study> e mesmo de benchmark para todos os

programas de combate ) pobreza pois em dez anos (dos anos 90 aos 2000)

conseguiu-se a[ uma redugio da pobreza da ordem dos 46%o, resultado assaz notdvel.

No entanto esta autora continua a ser crftica em relagio aos Programas de reforma

agriria assistida pelo mercado pois este em crer que os subsidios e os apoios (cr6dito)

dados i compra de terra nio sio suficientes. A nosso ver, o cr6dito (tal como 6

explicado na parre te6rica da nossa tese) 6 uma vari6vel determinante no nosso

modelo, mas mesmo com muitas imperfeig6es que haja d sempre possivel criar

sisremas de incentivos (basta lembrarmo-nos do tipo micro-cr6dito i la YUNUS

(2002)) exequiveis.

No enranro uma das criticas mais certeiras da autora em causa [ANDREWS

2004, pp. a77l6 a falta da coordenagio de polfticas de combate i pobreza, pelo

governo, que tem minado de algum modo o sucesso das mesmas. Chega mesmo a
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adiantar que esse falhango de coordenagio se d6. mesmo em

mesmo sector ou natur"=t6.

polfticas dentro do

Caracterizemos, agora, brevemente a contribuigio do sector agricola

contexto do Brasil:

segundo ANDREWS (2a04, pA8l citando BoNELT (2001)s7 cada ponto

Percentual de crescimento do sector agrkola brasileiro representa um crescimento de

1 .07% nos outros sectores.

segundo BAER (2002, pp. 373) o secror agricola reve um papel

preponderante no desenvolvimento do Brasil, desde a chegada dos portugueses em

1500. Segundo o autor, "A medida que as esporddicas arrancadas na actividade exportddord

comegavam a dar lugar dos avangos do complexo urbano-industrial do sdculo W, os esforgos

agrholas deixaram de ser o centro das atengdes."- BAER (2002, pp. 373). segundo este

autor e na sequdncia do que apresentimos na secgi.o anterior, as lSl (lmporc

substitution industries) com desenvolvimento "frendtico" na d6cada de 50 fizeram

com que se ofuscasse o desenvolvimento verificado no sector agrfcola.

BAER (2002, cap.15) analisa em detalhe a evolugio da agricultura brasileira

desde o fim da Segunda Cuerra Mundial.

No quadro seguinte apresentamos as estatisticas agricolas seleccionadas de

1947 a1996:

56 No nosso caso, e querendo salientar a minha visd.o pessoal a oposigio enrre o INCRA (reforma
agriria tradicional) e a de mercado (pelo World Bank, projecto Cddula da Terra) 6 claramenre a
exist6ncia de dois tipos de pol(ricas que se revelam incongruenres.

t'ANDREWS 
[2004)citando BoNELt, R. [2001].
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ANOS TOTAL

Safras

agrfcolas Gado lndrlstria PIB real

1947-50 413 4,4 612 1 1,0 6,8

1951-54 4,5 3,0 9,4 7,2 6,8

1955-58 4,2 5,6 1,5 9,9 6,5

1959-62 5,8 517 4,9 10,0 717

1963-66 3,2 3,0 4,7 3,1 3,1

1967-70 4,7 5,1 213 10,1 8,2

1971-76 5,9 5,5 6,3 14,0 12,2

1977-81 5,0 4,8 5,1 5,5 5,4

1981-86 1,8 3,9 -0,9 1,9 2,9

1987-92 2,9 3,8 1,8 -)) 0,4

1993-96 2,3 618 0,9 3,9 3,5

R(2002. oo. 375) baseado em FCV fi994\ e IPEA (199
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QUADRO 5: Ta,ras de crescimento m6dio anual da produgio real por
sector no Brasi!: 1947-1996

Fonte BAER (2002, pp

Com base neste QUADRO 5 podemos obseruar que o sector agricola total

cresceu entre 1951-4 a uma taxa de 4,5%o ao ano enquanto que a indristria crescia a

7%oao ano para o periodo em caLrsa, facto este que explica o declinio da participagio

da agricultu ra de 27% do PIB para 1 1% do PIB - BAER (2002, pp. 374)' Tambdm fica

claro pela observagio do quadro que a taxa de crescimento industrial dos meados de

40 at6. ao inicio da d6cada de 80 foi sempre o dobro da taxa de crescimento agrfcola.

Ou seja, segundo BAER (2002), a agricultura, perdeu o seu papel lider na estrutura

da produgio a partir de meados dos anos 40, mantendo no entanto um papel crucial

de complementaridade com a indristria.

Ainda segundo o mesmo aLrtor, as tuxas de crescimento m6dio anual das

6reas cultivadas de arroz, mandioca e feijio-preto foram respectivamente de 6,1yo,

4,7o/o e 4,2%6.

Segundo o mesmo autor, durante todo o periodo dos anos 50 e 60, em que se

dava a substituigio das importag6es nas indf strias (lsl), ocorreu um

desenvolvimento agricola baseado no caf6, houve um crescimento da 6rea plantada
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de caft em cerca deTOo/o, pois passou-se de uma 6rea total de 2 663117 hectares em

1950 para 4 462 657 hectares em 1962, rendo no final do periodo a produgio

quadriplicado. A Partir desta data para a frente com a crescente urbanizagio do

Brasil, e o consequente 6xodo rural e migragio para as cidades levaram i criagio de

maiores press6es alimentares. Logo, o cultivo de soja aumenta substancialmente a

uma taxa anual de 37,60/o de 1966 a 1977, o que explica que, partindo o Brasil de

uma Pequena base, se tenha transformado em termos absolutos, em meados da

ddcada de 70, no terceiro maior produtor e segundo maior exportador do mundo de

soja - novamenre a fonte 6 BAER (2002, pp.377).

No final da d6cada de 50 e inicio da d6cada de 60 deu-se uma reconversSo da

estrutura agrkola, e passando acitar (BAER (2002, pp.378)):

"Com o tempo em muitas dreas, o tradicional sistema latifiindio/minifindio tdo comum

no Brasil foi reconvertido num moderno complexo agro-industrial',.

Durante os anos 70 o Brasil sofreu os choques internacionais do petr6leo em

1973 e 1979, o que fomenrou a plantagio de cana do ag(car para produgio de

Slcool, com visra d subsrituigio da imporcagio de petr6leo.

Analisemos de igual modo as fonres de crescimento agricola.

O crescimento agricola at6 i d6cada deTO foi de margem extensiva, i.e. com o

aumento da 1'rea cultivada. O nf mero de fazendas aumentou de mais de 600/o na

d€cada de 50, cerca de 5Oo/o no periodo de 1960-75 e 17o/o enrre 1975-85. Em 1950

havia pouco mais de 2 milh5es de estabelecimentos agricolas e em 1985 j6 eram 5,8

mil h6es de estabelecimenros.

segundo BAER (2002, pp. 382-383) o aumento da produtividade (produgio

por hectare) de 1 947 atd 1980 contribuiu pouco para o crescimento agricola em

culutras como algodio, amendoim, arroz, cacau, caf6, cana-de-ag1car, feijio,
mandioca, milho, trigo ou soja. 56 a partir de meados de 80 6 que se dio melhorias

substanciais na produtividade por hectarer por exemplo, o algodio passa de 679

kg/ha no periodo 1983-85 para 1321 kglha em 1988-91, mas nourros produtos

como na soja, os valores hom6logos foram de 1747 kg/ha para 1g41 kg/ha, e s6 a

partir de 1995-96 a soja aringe os valores de 2284 kg/ha.
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Assim, podemos concluir que o crescimento da agricultura brasileira se fez

mais i custa da margem extensiva do que intensiva, mas que a integragio no agro-

neg6cio, especialmente a partir dos anos 80 veio trazer um novo dinamismo i

agricu ltura brasi lei ra.

Mas reromemos a questao da pobreza, que jd tinhamos visto com ANDREWS

(2004), e comparemos com a evolugio hist6rica em BAER (2002, pp. 387)' De

acordo com este autor o rendimento m6dio agrkola per capita era de apenas de 260/o

do rendimento m6dio per capita de uma familia de uma zona urbana em 197O, tendo

esre valor aumentado para32o/o em 1980 e diminuido de novo para31% em 1988.

Em 1988 o mesmo autorcitava que na l,rearural cerca de 53,1o/o da populagiovivia

abaixo do limiar de pobreza, comparativamente a apenas 17,8o/o em zonas urbanas.

Estes dados ilustram de facto a importAncia da nossa modelagio te6rica

dos "thresholds", estes limiares de facto existem e exigem um estudo e mais do que

tudo uma necessidade de compreensio de como 6 que 6 possivel super6-los, de

modo a escapar ao equilibrio de pobreza.

Outros dados de BAER (2002, pp. 387) associam a pequena dimensio das

explorag6es ) pobreza rural, as explorag5es que tinham menos de 1Oha passaram de

34o/o do total em1950 para 52,9o/o em 1980.

Antes de abordarmos especificamente a reforma agr5'ria no Brasil

abordaremos os movimentos de "campesinos" (na expressio geral da Am6rica

Latina), porque estes movimentos costumam anteceder os processos de reforma

agrl,ria: sio eles pr6prios os motores desses mesmos processos.

12.3. Os movimentos de "campesinos" no Brasil: CONTAG e MST

Uma das caracteristicas fundamentais do espago agrilrio brasileiro 6 o de se

revestir ainda hoje de importantes movimentos "campesinos". lnicialmente a

CONTAC, a Confederagio de Nacional de Trabalhadores Agricolas era o rinico

organismo representativo das aspirag5es dos agricultores brasileiros. RICCI (1999)

descreve em pormenor a sua g6nese e evolugdo. Sendo de destacar que numa fase

inicial as suas origens remontam aos movimentos campesinos dos anos 60. No

entanto um outro movimento viria a ganhar maior relevAncia quer a nivel nacional
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(do Brasil) quer a nfvel internacional, o MST - movimento dos Trabalhadores Sem

Terra.

Bernardo Mangano FERNANDES (1999) descreve em rigor a formagio e

gdnese do movimento a partir do estado de S. Paulo. Este estudo (tese de mestrado

em Ceografia) tem uma visio da dinAmica interna do movimento - uma vez que ele 6

respectivamente o responsivel pelo sector educativo do MST no estado de S. Paulo.

Para al6m de reunir uma iconografia (fotografias alusivas) aos acampamentos, is
invas5es, aos assentamentos e ao reconhecimento pelo governo das terras tem

tamb6m alguns dados quantitativos quanto d. natureza do movimento. A principal

conclusio 6 a de que o movimento dos Sem Terra nasceu no estado de S. Paulo e foi

atrav6s da sua proliferagio neste estado que viria a ganhar a dimensio actual - que se

estende por cerca de 22 das unidades federativas do Brasil.

Por outro lado existe tamb6m um outro estudo (tese de mestrado em cidncias

da educagSo) de Maria Cecilia MASSELI (1998) em que esta analisa a relagio enrre a

assist6ncia t6cnica dos engenheiros agr6nomos e as comunidades dos Sem-Terra. Ou

seja, a autora analisa a relagSo entre o seruigo de extensS.o rural e as comunidades de

assentados. Como ser um bom agr6nomo sem por em risco os valores de confianga e

solidariedade da comunidade? Como fazer que a comunidade siga os seus conselhos?

Como "ensin6-los" se eles nio querem ser ensinados? Como compatibilizar a cilncia
agrlria com as suas tradig5es agricolas enraizadas? Tudo isto resulta de uma esp6cie

de jogo (sim da reoria dos jogosst) ., que temos dois grupos de jogadores, os

t6cnicos (normalmente um) e os agricultores a escolherem como lavram a terra. Por

exemplo, se fazem ou nio semenreira directa (e ou nio queimadas).

Um dos vectores comuns salientado pelos tr€s estudos e deste tipo de

literatura 6 o papel fulcral que a igreja cat6lica tem vindo a desenvolver no processo

de reforma agriria no Brasil (. je agora tambdm na Am6rica Latina) - os

assentamentos muitos deles comegaram por se reger com principios baseados nas

CEB (Comunidades Eclesiais de Base) - a produgio era associativa, a terra

"prometida" seria alcangada de acordo com a Biblia e era inteiramente legitimo lutar

58 -.-'Sim da teoria dos jogos i maneira de Von NEUMAN e MORCENSTERN (1944) e de lireratura mais
recente. Por opgio deliberada escolhemos nio modelar este jogo. lsto porque n6o se pode modelar
toda a realidade. Ali6s os modelos apenas seryem para extrair algumas conclusdes mais gerais, mas o
mundo real dada a necessidade de sfntese desta tese nio pode "todo" ser modelado. E fica aqui
aPenas o registo potencial do trago comum de dilena do prisioneiro entre t6cnico agrkola e agricultor.
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porela - isto 6 a 6tica crista justificava os conflitos nos campos. Se bem que de inicio

muitos dos projectos tiveram um pendor muito colectivista, requerendo

nomeadamente a pr6pria intervengio do Papa Joao Paulo ll na escolha de novos

sacerdotes mais ortodoxos (entenda-se como se costuma dizer em portugu6s do

Brasil "menos engajados" com aquilo que se costumam considerar utopias

"esquerdistas"). Mas ). medida que o tempo decorria e ambos ganhavam mais

experidncia, como MASSELI (1998) relata, quer os t6cnicos de extensao rural (como

ela que fez trabalho de campo de 1983 a 1988) quer as comunidades de assentados

optavam pelo grau de associativismo na produEio, na parti lha de instrumentos, na

troca de horas no seu lote portrabalho nos lotes de outros - trata-se assim de novo

do ja referido processo de "learning by doing". A aprendizagem da conviv6ncia

profissional e social encre os t6cnicos e os agricultores dos assentamentos 6 um

processo iterativo dinAmico e de aprendizagem e erro.

FORMAN (1975) apresenta a evoluglo dos campesinos e dos seus conflitos

no Brasil, nomeadamente o modo como a estutura da terra definiu as relaE6es de

poder entre os diversos agentes neste "jogo" daterra. WRICHT e WOLFORD (2003)

relatam de um modo mais actual estas mesmas relagSes de poder, e analisam de um

modo detalhado a evoluEio do MST. IAPP (2004) de igual modo caracteriza o poder

dos "campesinos" para toda a Am6rica Latina em geral, essencialmente atrav6s do

poder do seu voto.
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QUADRO 6- Evolugdo dos conflitos pela rerra no Brasil (1 gg3-2002)

Conflitos de Terra
No de

Assassina
Pessoas

Hectares

Trabalho
No de

Pessoas

Hectares Con

Conf litos Trabalhistas
No de Con

Pessoas

Hectares C

Oiitros
No de

Assas
Pessoas

Hectares C

No de Con

Pessoas E

Hectares Confli

Fonte: Setor de DocumentagSo da Comissio pastoral da Terra
*O n0mero de Conflitos 6 a soma das ocorrencias de Conflitos por Terra (495), Ocupagoes (184) e Acampamentos (64).

**Conflitos Trabalhistas referem-se ao desrespeito ii LegislagSo Trabalhista e a casos de superexploragdo do trabalho.
* Outros: ate '1996 estSo incluidos os conflitos Trabalhistas. Ap6s '1996 registra-se Conlitos em Tempos de Seca, Conflitos pela Agua, Sindicais,em Areas de Gariml
'*Em 2002, este registrado a soma dos conflitos pela seca(S), conflitos pela Agua(8) e Garimpo(.l).

O QUADRO 6 acima apresenta a evolugio dos conflitos nos campos no Brasil.

Observa-se que de 1993 a 2002, o n(mero total de conflitos aumenrou de 545 em

1992 at6. um md.ximo de 1100 em 1998, sofrendo uma ligeira reversio entre ,1999 
e

2000, voltando a reacender-se uma tendCncia crescente de conflitos, pois em 2001 e

2002 o nimero total de conflitos foi respectivamente 880 e 925. Quanto ao ndmero
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de assassinaros no campo, uma medida de violOncia rural (nomeadamente associada

e RA), paruindo de cerca de meia centena de 1993 a 1996, denota-se uma ligeira

tendencia de descida, 30 respectivamente em 1997, um novo pico em 1998 de 47

homici'dios, e cerca de tr6s dezenas para os anos subsequentes, respectivamente 27,

21 e 29 para 1 999 ate 2001, veriflca-se no entanto de novo um pico terminal em

2OO1:43 assassinatos. O n0mero total de pessoas envolvidas nestes conflitos teve

uma rend6ncia crescente de 391 128 pessoas em 1993 at6 um miximo de cerca de

um milhao e cem mil pessoas em 'l 998, tendo-se verificado a partir desse ano uma

tend6ncia decrescente do ntimero de intenreniences nos conflitos rurais brasileiros'

Quanto ao nUmero de hectares totais envolvidos foram uma m6dia de cerca de 3

milhoes de hectares ao longo dos anos, e os nLimeros m6dios Para este periodo

(1993-2002), de confliros rorais foram respectivamente 762, assassinatos 39 e

pessoas envolvidas nos confrontos cerca de 590 mil.

A FICUM 39 ilustra os movimentos actuais de camponeses no Brasil,

nomeadamente as ocupag5es de terra por n(mero de familias envolvidas, segundo o

MST. Nota-se a esra data 1i uma elevada dispersio das ocupagoes de terras, em

nfmero de familias, ao longo de todo o espago geogrdfico brasileiro. Note-se no

entanto que o NE 6 claramente uma zona muito activa em termos de assentamencos

por n(mero de familias. Este factor 6 relevante Porque demonstra que a RA

convencional 6 de facto um tema central na realidade nordestina brasileira, e que a

proposta de RA infirmada nesta tese - "marl<etfriendly" e do C6dulavisa este mesmo

pri b I ico-alvo: os Sem-Terra.
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FlcuRA 39- ocupagio de Terras pelo MST em no de famfrias eaoz)
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12.4. Novas iniciativas de reforma agrfiria: O "Programa Cddula da Terra"

INCM- lnstituto de Colonizagio da Reforma Agrf.,ria

O problem a agririo no Brasil levanta as seguintes quest6es principais,

segundo BUAINAIN (2003):

i) elevada concentragao da propriedade da terra;

ii ) problemas ju ridicos (titu larizagio);

iii) mercado de terras dinAmico mas restrito;

iv) familias sem terra.

VS

Para ilustrar o primeiro t6pico basta dizer que a concentragio da terra,

segundo o indice de Cini no Brasil, de acordo com o IBCE, foi de 85,5%;85,9%;

85,\yo e 85,7Yo respectivamente para 1975,'1980, 1985 e 1995. Ou seja, conclui-se

que para este periodo de refer6ncia a estrutura da propriedade da terra manteve-se

inalterada com uma elevada concentragio em torno dos86% para o indice de Cinl -

veja-se QUADRO 7 de seguida.

Segundo os c6lculos de BUAINAIN (2003) existem 4,9 milhoes de

propriedades e 354 milh5es de hectares, mas 4,'l milh6es de propriedades ocupam

apenas 60 milh6es de heccares. As explorag6es com menos de 5 ha representam cerca

de 37% das propriedades e 0,98%o da 6rea total do pais, as explorag6es entre 5 e 20

ha, representam 27Yo das propriedades e 4,2%o da irea total do pais, para o caso

entre 20 e 100 ha, representa respectivamente 25% das propriedades e 15%o da irea

tocal do pais, e para uma rjltima classe de explorag5es com mais de'100 ha,

representam 0,60/o das propriedades e 80% da irea total do pais.

BUAINAIN (2003) avanga ainda que 97% das propriedades com menos de 5

ha nlo cOm rendimentos suficientes para manter as suas familias acima da linha de

pobreza. Para o caso das propriedades entre 5 e 20 ha, respectivamente 23% nao

conseguem gerar rendimentos suficientes de escape i Iinha de pobreza, e para o caso

das propriedades entre 20 e 50 ha, temos um nf mero de 15% que nio superam o

limiar de pobreza. Estes nf meros ilustram a importincia da concentraglo da terra no

Brasil, e dai a premdncia da questlo da RA neste contexco, e especialmente salientam

o papel chave da famflia na agricultura- dai muitos falarem da nogio de agricultura
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familiar como forma de escape i pobreza - nomeadamente, o estudo

CUANZIROLI et al. (2001).

mais citado:

Fonte: BUAINAIN (2003) baseado em IBCE (censos, anos vririos)

Este quadro apenas salienta de facto o enorme problema de distribuigio

(concentragao da terra) no Brasil. Note-se que o nrimero de exploragoes brasileiras se

tem mantido em cerca de cinco milh6es, e que a d.rea m6dia global da exploragio 6

da ordem dos 60 a 70 ha. Um dado adicional, contido nas Iltimas duas linhas do

QUADRO 7,6 o facto de 50% das explorag5es representarem apenas cerca de 2% da

6rea total, e a segunda merade da distribuiglo, i.e. os que acumulam entre 50% e

100% do nImero de explorag6es, represenrarem cerca de 7o% da 6.rea total.

A questio dos problemas de titularizagtro daterra tamb6m pode ser ilustrada

pelos seguintes dados:

QUADRO 8 - N(mero de propried ades cl situagSo fundiSria irregular -Brasil (1992)

Fonte: BUAINAIN (2003) baseado em INCRA.

QUADRO 7 - DistribuigSo da propriedade da rerra no Brasil (1970-199s)

1975 1 980 1 985 1 99s

Mih5es de explorag6es 5,0 c,) 5,8 4,9

Area Total (milh5es ha) 323,9 369,6 373,3 353,6

Area M6dia (ha) 64,9 71,7 64,6 72,8

[ndice GlNl da tena (Vo) 85,5 85,9 85,8 85,7

Area dos <50%l%l 2,5 2,4 2,3 2,3

Area dos > 50% l%l 68,7 69,7 69,2 68,8

Hectares Proprietdrios Parte s/ titulo Ocupagdes Total

0-i 0 929,909 31,590 643,737 1,604,236

10-'100 1,991,966 116,131 714,248 2,722,345

1 00-1 000 509,339 41,017 171,584 721,940

+1 000 74,341 6,851 17,286 98,479

TOTAL 3,404,555 '195,599 1,546,855 5,146,999
o//o 50,1 3,8 30,1 100
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Ao analisarmos a terceira e quafta coluna do QUADRO 8, obseruamos que do

rotal das rerras utilizadas, cerca de 4%o n5.o t6m t(tulo da terra e cerca de 30%

resultaram de ocupag6es (nacuralmente tamb6m ilegais).

Deste modo, a estrutura e dinimica do mercado das terras brasileiro pode ser

caracterizada por propriedades sem ti'tulo juridico, um mecanismo de registo das

terras pouco credivel (existem cart6rios privados), os pregos slo especulativos, ocorre

a exclusio dos pobres desses mesmos mer.adosse e h5 uma cerLa aus6ncia dos

bancos privados. Note-se ainda que neste contexto he 1,2 milhoes de familias sem

terra, ocorrem conflitos sociais, a pobreza rural 6 end6mica, e por outro lado nas

cidades verifica-se viol6ncia urbana, o que apesar de tudo ntro faz diminuir a

migragio ou Oxodo rural. Daqui deriva o facto de existir uma certa pressio porgastos

sociais com vista i incluslo dos agricultores pobres.

Neste contexto surge, segundo BUAINAIN (2003), a necessidade de reforma

agriria no Brasil, com os seguintes objectivos:

1) redugio dapobreza;

2) criagao de agricultores familiares;

3) elevagao da efici6ncia de utilizaglo das terras;

4) criagS.o de oportunidades de trabalho;

5) redugio dos conflitos no campo.

Surgem ainda os seguintes problemas associados i reforma agriria:

'l) custos de reforma agriria;

2) qualidade de recursos naturais e

3) selecgio das terras;

4) selecgio dos benefici6rios;

5) efici€ncia,

6) sustentabilidade.

dispon i bi lid ade de infra-estrutu ra;

t' D. facto em geral o pobre define-se exactamen[e pela exclusio dos mercados, i.e. uma exclusio de

acesso. Mas estamos em crer que a reforma agr6,ria pode exaccamente minoraressa exclusio de acesso

) lerra e aos mercados em geral.
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De acordo com estes seis problemas elencados, decorrem dois tipos de

intervengio de reforma agriria:

a) INCRA - expropriagao e distribuigio de terras;

b) Crddito Fundi6rio e Banco da Terra, nomeadamente "Programa Cddula da

Terrd" (PCD - acesso atrav6s do mercado.

Perante esta dicotomia do processo, levantam-se as seguintes quest6es

relativas aos programas de acordo com os seus objectivos:

- Qual 6 o p(blico-alvo do programa?

- Quais sio os custos dos programas?

- Como si.o seleccionadas as terras?

- Os projectos produtivos si.o sustencd.veis?

Vejamos entao o factor crucial de selecgio dos agricultores enrre os dois tipos

de programas:

a) Processo do PCT caracteriza-se por auto-selecgio, baixa burocracia e baixa

interuengio politica e a afectagi.o d associativa;

b) o processo do INCRA caracteriza-se por elevada intervengio polirica (pressao

de movimentos sociais), distorE6es associadas A. pressS.o social; afecraEio

individual.

Quanto a. aquisigio de rerras tamb6m existe uma diferenciagio entre:

a) Mercado eCD - descentralizada, o beneficiirio 6 que selecciona

e existe cr6dito para a aquisigio de rerra.

b) INCP;/. - expropriagSo de terras consideradas improdutivas,

selecaio de rerra feita pelo governo federal, e o pagamento nio 6 exigido.

Daqui decorrem algumas quest6es essenciais como vimos sobre a natureza da

negociagio das terras:

a) A terra 6 comprada ou doada?

b) os agricultores t6m que pagar pela terra ou recebem-na sem ter pago?

c) Descentralizada ou centralizada?

d) HA incentivos i cooperagio?
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e) Como 6 feita a organizaqlo social em torno da terra e o seu acesso?

0 Quem sao os responseveis pela terra: familias ou associagao de produtores?

g) Crau de autonomia dos benefici6rios em relagio ao Estado?

h) Acesso a recursos para instalaEio e investimentos iniciais?

Vejamos uma linha de resposta a esta bateria de quest6es sempre na linha

comparativa PCT e INCRA:

a) No caso do PCTa terra6 comprada pela associaglo de agricultores e o agricultor

tem depois de a pagar, beneficiando de facilidades de cr6dito. No caso do INCRA a

terra6 expropriada pelo Estado e 6 depois entregue ao agricultorsem necessidade de

Pagamento.

b) No PCT recebe-se a terra contra um empr6stimo a 20 anos com periodo de

car6ncia de tr6s anos, com uma taxa de juro anual de longo prazo de 4%. No caso do

INCRA recebe-se pura e simplesmente a terra para exploragio.

c) No caso do PCT 6 descentralizada a aquisigio da terra, no caso do INCRA o

processo 6 centralizado, pois este organismo coordena todas as expropriag6es e

atribuigio das terras aos agricultores. Logo, no caso do PCT o processo 6 flexivel e

mais adequado is verdadeiras necessidades dos agricultores, no caso do INCM, o

processo 6 moroso e porvezes desajustado irs necessidades dos agricultores.

d) No caso do PCT ha incentivos claros ) cooperagio, pois o agricultor tem de

prestar contas (i.e. 6 "accountable") i associaEio de agricultores; no caso do INCRA,

nao h6 um esquema de incentivos micro, pois o agricultor recebe a terra e nlo tem de

prestar contas ao INCRA.

e) A organizaEio social do PCTsugere um envolvimento do agricultor num esquema

tipo de mercado. O recurso ao financiamento (cr6dito) e simultaneamente o acesso a

assistdncia r6cnica (capital humano especifico) que 6 facultada pela associagio

permire uma maior inserglo no mercado e maiores produtividades. No caso do
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INCRA, o agricultor nio se envolve num esquema associativo, embora

algum apoio crediticio atrav6s do pr6prio INCRA.

possa receber

f) No caso do PCT a resPonsabilidade 6 parcilhada entre a associaga"o e as familias,

pois a associagS.o de agricultores no seu tipo de esquema grupal apoia o agriculror

em caso de dificuldades financeiras. No caso do INCRA a responsabilidade recai

somente sobre o agricultor.

g) Quanto ao grau de autonomia dos beneficid.rios em relaglo ao Estado, no caso do

PCT 6 m6xima, pois apenas depende num esquema pr6-mercado da associagio; no

caso do INCRA a autonomia dos agricultores, ex-anre RA,6 reduzida, pois dependem

da expropriagio feira pelo Estado.

h) O acesso a recursos para instalagio e investimentos iniciais (os nossos,,start-up

costs" da parce te6rica da tese, veja-se capitulos 6,7, B e sobre cr6dito capitulos 9)

sio facultados pelo PCT atrav6s da associagio; enquanro que o INCRA fornece

tamb6m algum cr6dito atravds do PROCERA - Programa de Cr6diro i Produgio. Mas

note-se que o caso do C6dula 6 mais flexivel, porque a associagio consegue ser um

intermedi6rio mais pr6ximo entre o mercado e o agenre.

Note-se que no capitulo 13 seguinte proceder-se-ii em concrero i avaliagio de

efici€ncia t6cnica do Cddula (PCD atrav6s da estimagio de fronceiras estocisricas.

Fagamos agora um breve esbogo das variS.veis que condicionam o desempenho dos

dois tipos de programa de M:
- Variiveis ambienrais (clima, solo, ropografia)

- Caracteristicas das propriedades: localizagio, ferrilidade do solo, disponibilidade de

6gua, tamanho da propriedade, infra-estrutura.

- CondiE6es s6cio-econ6micas: habitaEio, tamanho da familia, nivel de educag1o,

hist6ria da familia.

- sistema de produgio adoptado: composigio de produgio, recnologia, inregragio

no mercado, acesso ao cr6dito e seruigos.

- Externalidades e capital social: organizagd,o dos produtores, servigos priblicos em

geral.
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13. Andlise de efici1ncia tdcnica do Programa Cddula da Terra ecf)

13.1. Metodologia

A anSlise metodol6gica para a parte empirica baseou-se na estimaglo de uma

fungio de produgio usando o soffrware FRONTIER 4.1. (programa que pode ser

obtido no site: htrr:i,'tl ) - veja-se Tim

coELLr (1ee6).

O objectivo deste exerci'cio 6 o de comparar atrav6s da estimaglo de uma

fronreira de produgio estoc6stica a ineficiOncia t6cnica sob um programa de reforma

agr6"ria - o Programa de C6dula da Terra (PCf).

Esta an6lise permiti16 comparar a ineficiOncia relativa desse programa de

reforma agriria.

13.2. Dados e amostra

Os dados empiricos foram gentilmente cedidos pelo grupo de trabalho do

Programa do C6dula daTerra do Nrjcleo de Estudos Agricolas (NEA) da UNICAMP

coordenado por BUAINAIN - (veja-se BUAINAIN et al. '1998,1999 a,1999b).

Tivemos oporcunidade de participar na riltima fase de avaliagio do programa

no contexto do grupo - vide avaliaglo de impacte - BUAINAIN et al. (2003).

A amostra 6 de 313 familias para uma populagao de cerca de 6000 projectos

de beneficiirios.

Na primeira fase do PCT foi feita uma avaliagio preliminar do impacte do

programa (BUAINAIN et al., 1999a). A amostra v6lida para este estudo inicial

reporra dados at6Dezembro de 1998. Por raz6es de consistEncia da aniilise manteve-

se esra amostra com ligeiros ajustamentos de sa[da e entrada de benefici6rios.

13.3. A merodologia da fronteira estoc6stica (SFA) vs Data Envelopment Analysis

(DEA)

Esta andlise 6 um desenvolvimento mais aprofundado de ROCHA DE SOUSA

etal. (2004) e de BUAINAIN etal. (2003, cap.7, pp.138-151).
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CURTISS (2002) explica bem a aplicagio da metodologia de fronteira

estocestica (SFA) versus Data Envelopment Analysis (DEA) para o caso agricola. De

igual modo outros bons manuais que explicitam esra merodologia sio: CHARNES et

al. (199a); COELLI er al. (2000); THANASSOULTS (2001).

ROCHA DE SOUSA e HENRIQUES (2006) explicitam a diferenga enrre os dois

m6todos te6ricos e os modos de os operacionalizar.

1 3.4. Efici6ncia t6cnica

A eficidncia t6cnica pode ser definida como o m6.ximo de produto que pode

ser obtido Para um dado nivel de inputs, dado o conjunto de recnologias disponiveis

Para o produtor. A eficidncia de afectagS.o refere-se ao ajustamento de inputs e

produtos como um reflexo de pregos relativos. Revela a habilidade de combinar inputs

e produtos em propo196es 6ptimas ). luz dos pregos prevalecenres. Efici6ncia

econ6mica 6 uma situagio em que eficidncias t6cnica e de afecraglo sio combinadas.

A anilise aqui apresentada procura avaliar a eficiOncia dos produtores a parrir do

valor da produgao gerada por meio da utilizaEio de inputs produtivos (rerra, trabalho

e capital varidvel), condicionada por vari6veis s6cio-econ6micas, conforme ser6

explicado abaixo. Assim, a efici6ncia tdcnica e de afecragio serEo avaliadas

simultaneamente, uma vez que o valor da produglo depende ni.o somente de

quantidades produzidas, mas tamb6m do conjunro de pregos.

A an6lise de eficiOncia tem sido realizada a parrir de duas abordagens:

m6todos econom6tricos e m6todos nio param6rricos Data Envelopment Analysls (DEA).

O m6todo econom6trico tem sido conduzido com o uso de modelos estoc6.sticos de

fronteira de produgao, e seri utilizado no presente estudo.

13.5. Especificagio economdrrica do modelo

Os modelos de fronteira de produgio estocd.stica podem ser especificados do

seguinte modo:

Y, = .f (*,;B).exp(V, -U,) com i : 1,..., N
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em que Y; representa a produglo,S os inpucs eBos Parametros da produqio. A parte

aleat6ria V; representa um ruido branco que desloca a funglo de produgao potencial.

A parte aleat6ria U1 representa a inefici6ncia t6cnica que se Procura especificar dentro

do modelo. A sua distribuigao 6 unilateral nio negativa e pode ser uma seminormal,

uma exponencial ou uma normal truncada. A distribuigio de Vi 6. bilateral e reflecte

efeitos aleat6rios, erros de medida e erros de variiveis omitidas.

Nore-se que afronreira de produgio (estoc6stica) do modelo 6 dada pelovalorde:

O objecrivo deste modelo 6 explicar a ineficiCncia t6cnica (FI;) como uma

componente alear6ria, que 6 determinada pela relaEio entre a produgio efectiva e

potencial:

,r,='/. ,

ET i = f @,' B)'exp(v - u 
/f( x, . B ). exp( v ) = exp(-u,)

O m6codo de esrimaglo de alguns modelos alternativos foi sugerido Por

SHARIF e DAR (1996) e WANC et al. (1996), como um m6todo de dois passos (2SLS)

em que se estimava primeiro a funglo de produgao e depois se fazia uma regresslo

da ineflci6ncia t6cnica (os erros) nas caracteristicas dos agregados familiares. No

enranro, as esrimativas deste modelo, segundo COELLI (1996), sio inconsistentes,

por isso oprou-se por um m6todo de estimagio de m6xima verosimilhanga (MV)

(iterativo) em que a explicaglo da ineficiCncia t6cnica 6 dada por uma combinaglo

linear das vari6veis. O software mais popular e citado na literatura para a realizaE5.o

desse tipo de estimagio 6 o FRONTIER 4.'1.

O modelo aqui adoptado segue as especificag5es do Modelo 2 do Frontier4.1,

denominado de efeitos de efici6ncia t6cnica (ETi) (BATfESE e COELLI, 1995). Pode

ser escrito como:

Yi,: XoB + (V6- Uit),
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ondeY,T 6 o produto em logaritmo gerado pela i-6sima empresa agricola no periodo t;

Xn 6. um (l<x1) vector da quantidade de inputs da i-6sima firma no periodo t em

Iogaritmo; B 6 um (l<xi ) vector de parAmetros desconhecidos; e Vit d uma disrribuigi.o

ild e N(0,o,2); e lJo -N*(,,o, o,2), onde m;1 : 21s.6, 2,7 6. um vecror de vari6veis

especificas ao produtor que podem influenciar a sua efici6ncia produriva, e 6 d um

vector de parimecros que explica a eficidncia. O software FRONTIER 4.1 fornece

tamb6m a solugio do modelo de sTEVENSON (19g0), que 6 apenas um caso

parricular em que T : 1, que 6 exactamente o nosso caso em estudo - trata-se de um

modelo de Jnica cross section.

A fungio de verosimilhanga 6 explicada em funglo dos parAmerros da

variAnciado modeloi o2 =o2,+62,, em que y= ,o"_r. euando y tendeparal,
6- u + o',,

o modelo tem um bom ajustamento pois grande parre da variincia do modelo 6

explicada pela variincia dos componenres da inefici6ncia t6cnica.

Note-se que, no algoritmo presente no FRONTIER 4.1, primeiro 6 realizada

uma estimativa de 0 < y < I para a fungS.o de miixima verosimilhanga (MV), dados os

B's estimados por OLS no arranque.

O modelo a estimar adopta uma fungio de produgio do tipo Cobb-Douglas.

A partir do original da especificaglo, aplicando-se logaritmos, remos:

lnY = Bo +Z B,.lnx, +V, -(J,

m1i1: Zi$

em que os x, s5.o os factores de produgao, os zi representam as vari6.veis explicativas

da inefici6ncia t6cnica, e os ruidos uie vit|m as propriedades ji referidas. Os rermos

em B's referem-se aos parimetros da fungio de produgio propriamente dita, os

termos em d's referem-se aos parAmetros das vari6veis explicativas da ineficiancia

t6cnica, tal como especificada anteriormente.

O QUADRO 9 apresenta as definig5es para o conjunro de variaveis utilizadas

no modelo.
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eUADRO 9: Definig5.o das variSveis utilizadas no modelo de fronteira de

produgao Para os benefici6rios do PCT

Vari6veis da Fungio de Produgio

Valor da produgio agropecuiria, compreendendo a produgio animal,
vegetal, derivados e outros produtos; produgio individual e em sociedade;

monetiria e nio moneteria. Valores em Reais correntes. Valor da

produgio desrinada i venda obtida pelo valor declarado pelo produtor.
Valor da produEao nio monetiria (destinada ao auto-consumo) obtida

VP pela imputaglo de pregos na seguinte ordem de prefer6ncia: pregos de

venda declarados pelo beneficiilrio, quando parte da produgio 6 vendida;
m6dia dos pregos de venda declarados por outros beneficiirios do mesmo

projecto; m6dia dos pregos de venda declarados por outros benefici6rios
do mesmo municipio; idem para micro-regilo, meso-regiio, estado e

conjunco dos cinco estados.

Area de rerra uti lizada com lavouras permanentes e temPor6rias, Pastagem
I erra

e area de quintal, em hectares.

Dias de trabalho no lote e fora do lote, mas dentro do pro.;".io, J.
Trab moradores do domicilio, terceiros e membros da familia nio residentes no

domicilio.

i"rro rotal com inputs vari6veis, tais como rag6es, silagem, palma, ;;;;,
, farelos, sal, vacinas e medicamentos, sementes, adubos e correctivos,lns agrotdxicos, embalagens, sacaria, combustiveis e lubrificances e J:gua para

irrigaEao. Em Reais correntes.

Vari Sveis exp I icativas d a i nefi ci 6n ci a t6cn i ca

AT Dummy que assume valor 1 Vara benefici6rios que obtiveram assist6nciar\r 
tdcnica mensal entre Agosto/2002 e)ulhol2OO3.

Dummy que assume valor '1 para beneficiSrios que obriu.r". n" rninirn"
CRE uma aprovagao de cr6dito rural (excepto PCT) desde o inicio do projeto

Julho/2003.

VpS Valor,da produglo agropecuiria, monetiria e nio moneteria, obtida em

sociedade, em Reais corren[es.

AUTO Valor da produgdo "g.op".rdria 
Jestinada ao auto-consumo, em Reais

correntes.

. .::a:a:..,:. .

'.'1:',.;;.",
- , -. ,., . .r.,1 ,i, ,t

",; 
- .i.'l: y.

' l:'i$ !. .. ,,},
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13.6. An6lise descritiva das variS.veis

Procedeu-se a rJma breve ani"lise descritiva dos dados.

Em seguida aPresentam-se os quadros descritivos das variS"veis mais relevantes

no modelo e gr6ficos com a disrribuigio normal ajusrada.

QUADRO 10: Estatfsticas Descritivas do Modelo

Estatfsticas descritivas do modelo

M6dia Desvio

Varid.vel d.p.nd.nt. i PadrSo
C. dispersao

VP 3.760.02; 3.304.87 88%

Vari6veis da fungio de produgio
Terra (ha) 

i5:546109i
Trabalho . r

4,757374:

397.085:

672.4479i

86%:

67%

2150A

(dias)
s93.0288

tnpu* ($R) ,312.2208'

Vari6veis exp I icativas

ESC (anos)

vPS (R$)

AUro (R$)

N" Obs.

i t.ssrzqili
;541:69031

i,1746.619'

, 313,

2:725t71.

1265:965:

2016.401

l45',Yo

234:%

1150n

No QUADRO 10 reporra-se que o valor da produgio agropecuaria rem uma

elevada dispersio (88%), que a parcela m6dia da rerra 6 de baixa dimenslo (5,5ha)

com uma dispersio de 86%, o trabalho em dias 6 a variivel que apresenra a menor

dispersao (67%) de todas as varid.veis em causa e os inputs rdm uma elevada

variabilidade (215%). Assim, conclui-se que na funglo de produgio o elemento mais

estiivel 6 o trabalho.

Quanto is varidveis explicativas, apenas foram analisadas as variaveis que ndo

eram dummies, por a interpretagio da m6dia e desvio padrao ser mais intuitiva.

Assim, os anos de estudo t€m um valor absoluto m6dio muito baixo (1,88

anos) com uma dispersio relativamente elevada (145o/o). E de salientar que o valor da

produgio social 6 o que apresenta o maior indice de dispersS.o (234%), enquanro o

302



-,ffi.
'wffiAndlise Econ6mica de Refurma Agrdrid em cohturto dindmico por Migael Rocha de Sousa

auto-consumo apresenta um valor m6dio mais elevado (R$ 1.746,00), mas com

menor disperslo (1 1 5%).

5000 10000 15000

Valor da produgdo (R$)
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Area cultivada (ha)
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Fonte: Dados da pesquisa,2003

FICURA 40: Distribuigio das vari6veis da fungio produgao

A observaglo destes gr6ficos referentes i fungio de produgio permite

confirmar visualmente que o valor da produgio e a erea cultivada t€m distribuiE6es

que se podem aproximar ) distribuigio normal truncada. A distribuigao do trabalho

apresenta dados mais concentrados em torno da m6dia. No entanto, o custo de

inputs apresenta uma distribuigio muito concentrada em torno da primeira classe de

frequdncias com uma dispersio muito elevada. Assim, sere necessirio numa fase

posterior testar de facto a hip6tese de normalidade das variiveis da fungio de

produgao - o que nio foi feito por limitag6es de tempo. De qualquer modo estas

vari6veis garantiram um bom ajustamento do modelo de fungao de produgio como

se pode observar em seguida no QUADRO 'l 1.
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FIGUM 41 - Distribuigio descritiva das variSveis explicativas

O primeiro grefico relativo ) distribuiglo da amostra em relagao i.s unidades

federativas realga que a maior percentagem das observag5es 6 do estado do Cear6.

A solicitagio de cr6dito pode ser interpretada como "Sim" (requereu crddito pelo

menos umavez), "Nio" como nio tendo requerido e "3" como nio tendo recebido.

No entanto avariivel utilizada no modelo foi uma dummy simplificada de apenas ',1,,

recebeu cr6dito e "0" nio recebeu cr6dito.

A maior parce dos agregados familiares (cerca de 60% da amosrra) recebeu

assist6ncia t6cnica. Entretanto, a variivel que se utilizou no modelo de fronteira foi

aquela que representa assist6ncia t6cnica mensal (22o/o da amostra) - o que se veio a

revel ar-se determ in ante da inefi ci6ncia.

I\,4A CE PE BA MG

Unidades
Sim Neo 3

Solicitagao de cr6dito
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o'660
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05101520
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Fonte: Dados da pesquisa,2003
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A distri buiglo dos anos de estudo revela-se enviesada em torno de valores

abaixo da m6dia dos 1,88 anos. Note-se que a imporrincia da educagio tem sido

relevante na determinagio dos rendimentos das familias agricolas tal como diversos

estudos internacionais demonstram, dai a inclusio desta variSvel no modelo - vide

KACEYAMA e HOFFMAN (2000) para o Brasil. O referido estudo constata que a

escolaridade aci ma do primeiro grau 6 um factor determinante do rendimento

agrkola.

A distribuigio do valor de produgio em sociedade 6 muito enviesada e

dificilmente se aplica uma distribuigio normal.

O valor da produgao para auto-consumo apresenta de novo um padrlo de

enviesamento abaixo dos valores da m6dia.

13.7. Resultados do Programa C6dula da Terra

Os resultados da estimagao dos parAmetros encontram-se no QUADRO 1 1.

O valor encontrado para y est6 pr6xi mo de 'l e significativamente diferente de zero,

levando ) concluslo de que existe elevado ni,vel de ineficidncia t6cnica e de afectagio.

A FICURA 42 apresenta a dlstribuiElo dos beneficiirios segundo o grau de eficiCncia

medido pela relagao entre a produgio efectiva e potencial, ET;, conforme definido

acima. Nota-se maior concentraqio entre os niveis de eficiOncia de 60% a 80o/o,

embora exista um grande nfmero de produtores abaixo de 50%. Percebe-se, portanto,

grande heterogeneidade e alta inefici6ncia.
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QUADRO 11: Resultados do modelo de fronteira de produgio

para os beneficii.rios do PCT

Parimetro Coeficiente Erro padrio t-ratio

Const

Log Terra

Log Trab

Log Ins

Const

MC

MA

CE

BA

ESC

AT

CRE

VPS

AUTO

o2

v

Fungio de Produgio

0.81498234E+01 i 0.18336618E+00

-0.94764106E-09 l 0.1 54894138-09

0.32970832E+00 j 0.61786554E-01
ri

0.354116078-09 i 0.16372147E-09 
i

Vari6veis exp I icativas da i nefi cidncia

0.97548995E+00 . 0.81 808204E+00

-0.1043s214F,07

-0.88520603E-09

0.108476688-07

0.736636938-09

-0.15632321E+01

-0.50202264E+01

-0.44089913E+01

-0.11723769E+01

-0.18471073E+00

0.27500643E+01

0.874376078+00

0.81683476E-08

0.769592378-09

0.s32397328-08

0.71537 4878 -09

0.80377935E+00

0.24055359E+01

0.194433938+01

0.56630320E+00

0.1 I I 15760E+00

0.11017865E+01

0.53754672E-01

0.3980713 I E+03

0.91367528E+023

309

0.44445620E+023

-0.61179921E+013

0.533624718+013

0.21629177E+01'

0.1t9241098+01

-0.12775184E+01

-0.11502271E+0t

0.203751378+0t2

0.10297216F+01

-0.19448523E+01'

-0.208694728+0t2

-0.2267 6039E+0 1 '
-0.20702283E+01'

-0.16617014E+01'

0.24960047E+01'

0.162660488+023

Log Fu ngio Verosi m i Ihanga

Tesre LR (dist 12(t 2;10/"):26,12)

Total obseruag6es

1 significativo a 10o/o

2 significativo a 5o/o

3 significativo a 1%o
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FICURA 42: Frequ€ncia de beneficidrios (nrlmero de beneficiSrios) segundo o valor
de sua eficiCncia t6cnica (0 a 1)

No modelo especificado e estimado, o que explica a produgio 6

essencialmente o trabalho, cujo parAmetro estimado 6 alto e significativo

estatisticamente. A terra e os inputs, embora estatisticamente significativos, acabam

por nio ter peso significativo na determinagio do valor da produEio, pois os

parimetros estimados estao pr6ximos de zero. Esse resultado 6 coerente para o

priblico de assentados60 da reforma agriria, que utiliza tecnologia intensiva em

trabalho e baixo uso de inputs externos.

Deve-se atentar que a varid"vel utilizada para representar o factor terra 6 de

1.,reautilizada e nio 6rea disponivel. De acordo com o modelo estimado, aumento na

Area utilizada nio acarretaria impactos significativos no valor da produgao gerada, o

que remete para outras variiveis de determinagio desse valor, em especial aquelas

relacionadas com a efici6ncia t6cnica e de afectagio. A maioria dos assentados do

PCT utiliza uma fracglo ainda pequena da terra que tem disponfvel e, portanto, nio

teria limitag5es quanto ao crescimento da produgao a partir desse factor. Entretanto,

como ser6 observado adiante, existe ainda grande espago para crescimento da

produgio independente do crescimento da5,rea explorada.

O nfvel de uso de inputs variiveis 6 ainda baixo ou quase nulo para a maioria

dos assentados. A esse baixo nivel de utilizagio, e de acordo com o modelo,

uo"Assencados" 6 um termo brasileiro para os agricultores abrangidos pela reforma agrd,ria.
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elevag5es no valor da produgio estao mais relacionadas com outros condicionantes,

independentes do uso desses inputs.

As variiveis relevantes que reduzem a inefici6ncia t6cnica e de afectagio e,

Portanto, seriam caPazes de elevar o valor da produgio utilizando a mesma base de

recursos, slo: a assistdncia t6cnica mensal, o no anos de escolaridade (capital

humano), cr6dito rural e a produgio em sociedade (medida em valor).

A relagio analitica de maior assistdncia t6cnica 6 directa, pois permite

melhorar o nlvel de produgio em vista do potencial, ou seja, usam-se novas t6cnicas

ef ou tradicionais de modo mais eficiente, o que reduz o hiato perante a produgio

potencial. A assist6ncia pode ter tamb6m um papel decisivo na escolha de produtos

e/ou acesso a mercados e melhores pregos, com impacto directo no valor da

produglo.

A exist6ncia de maior nivel de escolaridade (uma das formas de capital

humano) tamb6m reduz a ineficiOncia t6cnica e de afectaglo, pois permite maior

acesso is t6cnicas mais modernas de uso da terra (por exemplo, quimicos) e de

organizaEio do pr6prio processo produtivo. Maior nivel de escolaridade tem sido

tamb6m apontado na literatura como elemento importante para aumentar a

capacidade de obter e Processar informag6es, necessiria seja para adopgio de

tecnologias da revoluEio verde seja de pr6ticas sustent6.veis de baixo uso de inputs

externos. Al6m disso, permite acesso a melhores pregos e adopgio de produtos de

maior valor.

A existdncia de cr6dito 6 tamb6m um factor que atenua a ineficidncia t6cnica e

de afectagio, pois permite acesso ao uso de recursos, que efectivamence aumentam a

produtividade da exploragio agrkola, al6m da adopgio de produros de maior valor.

Embora o capical variivel (o que entra na fungio de produgao) nao seja significativo

para explicar o valor da produgio, este cr6dito destina-se tamb6m )s despesas de

investimenco (capital fixo). O cr6dito reflecte, assim, a vislo integrada do programa,

conseguindo-se superar a questlo da inexistdncia de colateral como garantia do

empr6stimo. O cr6dico pode estar relacionado ao acesso a melhores canais de

comercializaEio e pregos, dado que ao contrair-se uma dfvida eleva-se o incentivo

Para geraQio de renda moneteria. A consequ6ncia pode ser busca por melhores

mercados, porvalorizagio da produgS.o e aumento na eficidncia no uso dos recursos.
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De acordo com o modelo, a ineficiCncia t6cnica e de afectagio diminui

quanto aumenta o valor da produgio em sociedade. Esse facto est6 relacionado ao

uso de recursos da associagio, especialmente os recursos tornados disponfveis pelo

PCT, que permitiram criar actividades de exploraEio em sociedade com maior

disponibilidade de inputs fixos e vari6veis, assist6ncia t6cnica, melhor preparo do solo,

pastagens, aquisigio de animais de melhor padrio gen6tico, acesso a mercados e

melhores pretos. lsso ocorre mesmo em situag6es onde a produEio nio 6.

integralmence colectiva, ou seja, apenas os investimenros iniciais de abertura de

campos, irrigaqS.o, etc. foram realizados em conjunto, para depois o camPo ser

dividido entre os parceiros com objectivo de produglo individual.

O parimetro do valor da produgio para auto-consumo aPresentou

significincia estati'stica mais baixa que os apresentados acima, mas nlo se pode

desprezar essa varidvel enquanto determinante da ineficidncia, mesmo a um nivel de

confianga mais baixo. O sinal negativo de AUTO revela que o aumento da produgio

desrinado ao auto-consumo reduz o nfvel de inefici6ncia t6cnica e de afectaglo. lsso

reforEa a conclusio de que o aumento desse rendimento de subsistdncia permite que

o produror, ao escapar de uma armadilha de pobreza e assegurar um nivel minimo de

subsistCncia, re(na recursos para produzir mais eficientemente.

As vari6veis que apresentaram significAncia estatistica muito baixa foram:

dummies para Minas Cerais, Maranhio e Bahia. A regionalizaqtro por estado nio 6

uma boa especificaEio para estabelecer diferengas na efici6ncia t6cnica e de

afectagio. Existe heterogeneidade em termos de sistemas de produgio mesmo dentro

dos estados. O modelo poder6 ser melhorado a partir do uso de proxies que possam

representar 6reas com menor heterogeneidade ou sistemas de produgio especificos.

Mesmo o coeficiente do Cear6, que apresentou boa significdncia estatistica, tem seu

valor esta pr6ximo a zero, ou seja, nio revela impacto sobre a ineficiOncia.

Por questio de multi-colinearidade nio se inclui a dummy Estado de

Pernambuco, o que poderia ser relevante dada i seca nesse estado no periodo da

amostra. A an6lise dedummies 6 exactamente a diferenciagio face ao estado omitido:

Pernambuco.

E de salientar que, comparando as vari6veis que explicam a ineficiOncia t6cnica,

as que t6m um maior impacto sio a assistdncia t6cnica mensal, o cr6dito e os anos
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QUADRo tz- Modelo de fronteira da produgio agropecud.ria
Modelo de fronteira da oroduc5o aorooecuSria

TRANSLOG TRANSLOG

Vari6vel deoendente: Loq (prod aqropecueria) Factores explanat6rios da lnefici6ncia

Modelo Coeficiente Erro oadr5o t-ratio Variiveis ,arAmef rr modelo Coeficiente
Erro

ne al ri6 t-ratio Variaveis

0o

Geral 8.21E-O' 1.00E+0( 8,21E-0i

Constante 60

Geral 2.00E-1; 1.00E+0( 2.00E-1',:

Constante

MG 2,68E+0( 9.97E-01 2 69F+oC MG 3.1 3E+0( 1 23F+Ot 2.55E+00("
MA 7 69F+or 3.94E-0'l 1,95E+01 MA 1.70E+0( z.zctr-+ul -7.57E-0
CE 9.35E+0( 1 02E+O( 9.1 5E+00P CE 2 51E+O( 1 . 1 8E+0( 2.13E+OO\Z
BA 1.00E+01 2 61F-O 3,85E+0 1 '" BA 2 1 1E+O( '1,59E+0( 1.33E+0t
PE 6.74E+OC 1 00E+0( 6.74E+001' PE 2 04E-1 1 ,00E+0( 2.O4E-1

Fr

Geral -1,00E-091 2,57E-0, -3.89E-0(

Log(terra) 6r

Geral(*)

Dummies

MG 1.00E-'1 5,00E-0( -2.24E-01 MGy'+ -6,40E-01 2.29E-01 -2.80E-0:
MA -7.00E-1 , nntr_ -3.34E+00t" MAft) -6.00E-1! 1 OOF+ol -6.00E-1
CF 1.30E-0S 2.00E-1 -6 48E+00(' c'E(+) 3.30E-0! 8,56E-021 3.30E-0t
BA 1,46E-0( 2 25E-1 -6 48F+00'' BAft) -1 .00E-,t ( 1.00E+01 -1 .00E-1(
PE -6.85E-1 4 81E-Oi 1.42E-01 PE n.a.

9z

Geral 3.47E-01 1.00E+0( 3,47E-0

Log
{trabalho) &

Geral -1.00E-1( 2,84E-01 -3.60E-0r

Escolaridade

MG 7.93E-0 21\E-O',, 3,63E+OO(: MG 1.90E-0r 9 00F-0r -2.04E+0O\'
MA -4.14E-0',. 1 .1 5E-0 3 60E-0 MA -3 00tr-ot 3 00E-0r 1.03E+0(
CE -2.51E-Ot 4.07E-0' -6 I 8E-0' CE '1.57E-or 7.08E-0! -2,21E+O1(
B,A 6.66E-0 3.69E-0: 1.8'1 E+0'l (" BA -8.39E-0' 5.86E-0i 1 43F+O(
PE 1 24F+O( 1,00E+0( 1.24E+0( PF -4,04E-0s 3 65E-0 1 11F-Ol

F:

Geral 3.40E-1( 6,90E-0r 4.99E-0i

Log(K circ) &3

Geral -1 .00E-,t r 1.00E+0( -1 nflF -1 |

Assist. Tec.

MG 3 00F-1 4,00E-1 7.11E-01 t\'{G -2,51E-Ot 1.96E-0: 1 28F+O(
MA -2 10F-O( 2.00E-1 -8.51E-0 N,IA -2.58E-0' 5.63E-0; -4 58F-01
CE 1 30E-1t 4.00E-1 ( -3.26E-0 CE 1,38E-01 2.69E-0'.. -5.13E+oo(j
BA 1.28E-oS 16F-1 5,94E+OOi: BA I 14E-Ot I 1 gF-O( 1.24E+O(
PE 1.08E-0! 2.10E-0 5 1 3F-0r PE 4,25E-151 00E+001 -4.25E-1

Br

Geral 1,90E-0! 8,75E-0 2.10E-Ot

Log(Terra)'z 6r

Gcral 4.OOE-111 2.61E-O2l 1.60E-0!

C16dito

MG I 04F-0 4 36E-0 2.08E+00(' I\,IG -4,40E-091 2.60E-081 -1 66F+oo(
MA 3 60F-0! 6.70E-0( 5 36E-01 MA -s,90E-1 0l 8.00E-091 7 89F-0
CE -4.64E-0 3.33E-0 1.39E+0( CE -5,91E-091 3. 1 7E-091 -1 .86E+00(
BA 1.77E-O 4 45E-Oi -3 97F+00 BA 4,72E-031 2,68E-O2l 1,76E-0
PE 2.1 8E-081 5.41E-0 4 04F-Ol PE -6,1 1 E-1 0l 7,30E-01 I -8.37E-1

9s

Geral 1 .00E-101 3.35E-0r 3.20E-0:

Log(trabalho)'z 6s

Ceral -8,00E-151 1.00E+001 -8.ooE-'l

Associativa

MG 2,00E-091 5.00E-0! 3.58E+00r MG 1.22E-021 1 .08E-0 1 1 13E-0
MA -2,80E-1 0l 3.00E- l 1.08E+0( MA 2,11E-41 1.44E-01 1.47E+Ol
CE 1,50E-091 3.22E-1 -4.90E-0 ]F, 7 31F-Ot 1 , 1 3E-01 6 45E-0
BA 4,04E-101 1.73E-1 2.34E+00(" BA 1.66E-091 2.03E-091 8.18E-0
PE 3.21E-101 2.16E-0i '1.48E-ot PE 1,49E-161 1,00E+001 -1.49E-1t

F,

Geral 6,70E-10t 4.s2E-0 1.50E-0S

Log(K circ)'? 56

Geral -1,80E-091 1,41E-011 1.30E-0t

Subsist6ncia

MG 9.1 9E-021 3 44F-Ot 2.67E+oot3 MC -6.70E-091 2 90E-081 -? 29F+oot3
MA -4 50E-091 3 60E-0! I 2AF+O( MA 5,70E-091 3,00E-091 1,52E+0(
CE 4.25E-021 2.87E-0i 1 48F+0r CF 6,73E-101 8,67E-101 7 .77E-01
BA 7.04E-021 1.77E-0 3 97E+00(r BA 4,94E-021 3,31E-021 1,49E+0(
PE 7 69E-091 1 47E-0 5 2?F-O1 PE 7.28E-101 1.31E-01 -5 57F-0!

9,

Geral -5.00E-111 1.65E-0, -3,00E4;
Log(Terra)

't

Geral 0.8a 1.00E+001 8 s0F-0,1
MG 3.s0E-1 0l 3 90F-1 8,96E-01 MG 0,9861 6,79E-021 1.45E+0,1(
MA 8.50E-101 2.40E-1 3,48E+00(' MA 0,9431 4,7 0E-o2l 2,01 E+0'l('
CE 2.08E-11 2 19E-1 I,47 E-1i x CE o,s771 1 ,41E-01l| 4.08E+oo(r
RA -s.83E-101 8 gsE-l 1 -6 52E+00('

Log( Trabalho) BA 1.001 1 40E-061 7 '13E+05(r
PE -4,59E-101 9.90E-oi 4.64E-0I PE 0,851 1,00E+001 8.50E-01

0s

Geral -4.95E-02t 1.00E+0t -4,95E-0
Log(Terra)

d

Geral 2,21E+001 1,00E+001 2.21E+OOtz
MG 11E-011 1 74E-O -6.41E-0 MG 3,41E-0 1.23E-011 2.77E+00\
MA 6,95E-021 3.28E-0t 2.12E+00\' MA 1A2E+OC 9,23E-01 1.53E+0t
CE 1 .69E-011 1 47F-O 1 .'1 5E+0( x CE 5,78E-0 1,93E-01 3,OOE+00(:
BA 1.80E-0'1 7 18E-Ot -2,50E+02\"

Log(K circ) BA 4.55E+0( 1 06E+0r 4 27F+oo\'
PE -2.64E-O1 '1.00E+0( -2 64F-O1 PF 2,14E+0C 1.00E+0( 2 1AE+OOV

0,

Geral -s,00E-11 4.05E-0r 1.29E-0i
Log(Trabalho)

LR

Gcral 37,r
MG -8.40E-101 s 00E-0s 1 60E+0( MG 31
MA -3,80E-1( 2.70E-101 1 42F+O( MA ,or
CE 2.66E-1( 2,66E-'101 9,98 E-0 x CE 2
BA 1.26E-oS 6.34E-12]. 99E+02(',

Log(K circ) BA )o
PF -2.94E-1 3 37E-021 -8 72E-Ol PE 7.6

B,o

Geral 6.66E-O: 1.00E+001 6.66E-0:

N

Geral 309
MG -2 74F-Ot 4.86E-021 -5.64E-01 Loo(Terral MG 3sl
MA 1.75E-0i 9.26E-03t '1 89E+0( x MA 541
CE 3,97E-021 3.05E-021 1.30E+0( Loq(Trabalho) CE 951
BA n.a ne x-J BA 7ol
PE 5,1 9E-031 1.00E+0( 5.'19E-0 Loo(K circl PE

La.- nao aolicavel -a malriz neo era invertivel
(1), (2)

+) Neste
(3) tratios significativos a 1Oo/o,sya e 1ak.

caso trata-se das dummies oot estado do modelo transloo

=ONTE: Cdlculos pr6prios do autor com FRONTIER 4.1 Obviamente nao se aplica e transloo de cada estado
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A an6lise mais deralhada deste quadro permite-nos concluir o seguinte:

- A funga o translog geral (ie para todos os cinco estados da amostra) nIo 6

significativa. Se analisarmos a primeira coluna do QUADRO 12, dos coeficientes a

negrito, nenhum deles 6 significante a 1%o, 5Yo ou eventualmente a 10%- Se

analisarmos a segunda coluna (ainda para o caso geral da translog) onde se elencam

os facrores explicativos da inefic6ncia t6cnica, nenhum deles 6 significante. No

enranto o parAmerro o2 que reflecte a variincia global (i.e. a explicada e inexplicada)

6 significante a 5o/o. No entanto pelo processo econom6trico normal de abordagem

do geral para o particular, em que se vlo eliminando os parimetros nao significantes,

ficarfamos apenas com a variincia total, mas, paradoxalmente, sem modelo. Desse

ponro de vista, para uma anS.lise global, a fungio Cobb-Douglas antes estimada no

QUADRO 11 6 efecrivamenre um melhor instrumento de trabalho. Note-se que o

parAmetro y que nos d6 a percentagem da ineficiCncia t6cnica explicada pelo modelo

translog (geral) seria de 85o/o, no entanto, este parAmetro pelo teste de t-ratio nio 6

significativamente diferente de zero.

- Das fung5es para cada estado, apenas sobrevive )" an6lise de significAncia dos

parimetros a fungdo translog da Bahia. Curiosamente, a funglo translog Bahia tem

coeficienres significativos a 1%o; a constante, os logaritmos da terra, do trabalho, do

capital circulance, os logaritmos ao quadrado da terra, do trabalho, do capital

circulante e ademais, os termos cruzados logaritmo da terra pelo logaritmo do

trabalho (apesar de significante 6 nulo) ", . 5% de significAncia, o logaritmo do

trabalho pelo logaritmo do capital circulante. Note-se no entanto que as variiveis

que explicavam a inefici6ncia t6cnica geral (i.e. de toda a amostra, do caso Cobb-

Douglas), nesre caso particular datranslog da Bahia nio slo significantes. Apesar de

esta funEio translog da Bahia ser, claramente, o melhor ajustamento dos Estados,

pois, apesar de as vari6veis da segunda coluna (as tais da inefici6ncia t6cnica) nio

explicarem a ineflci6ncia, as variiveis inicialmente escolhidas para a fungio translog

da Bahia, o ajustamento explicado pelo modelo 6 de 1 (i.e. 100%).
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Uma das conclusoes que se pode inferir 6 que no caso da Bahia, a

especificidade dos dados se adaptam mais facilmente a esta forma funcional geral - a
da translog.

Uma outra Pequena ressalva tem a ver com o facto de atranslogdo estado do

Maranhio (MA) tamb6m tem algumas vari6veis significantes: a consrante (a S%), o

logaritmo da rerra (1%), o logaritmo daterra pelo logaritmo do rrabalho (1%), o

logaritmo da terra pelo logaritmo do capital circulante (5%). O parimerro y que nos

d6 a percentagem da ineficiOncia t6cnica explicada pelo model o translogdo Maranhio
(face ao total) 6 de 94,3%. Este 6 o rjnico parametro significativo na segunda coluna

(i.e. de explicagao da inefici0ncia t6cnica) do modelo translogMaranhio.

Conv6m ainda referir que o estado de Minas Cerais (MC) ramb6m reve

algumas vari6veis significantes: a constante (a 1%), o logarirmo do trabalho (1o/o), o

logaritmo da rerra ao quadrado (s%), o logaritmo do rrabalho ao quadrad o (1%) e o

logaritmo do capital circulante ao quadrado (1%). Curiosamenre, esre modelo

translog de Minas Cerais,6 o que apresenta uma explicagio da inefici6ncia t6cnica

(medido pelo parAmerro y) da ordem dos 98,6% (significante a 1o%), em que as

varid.veis significantes nesta explicagio s1o respectivamente, uma constante (1%o), a

escolaridade (5%), e o cr6dito (10%)

Assim a conclusio geral 6 a de que o modelo inicial da Cobb-Douglas,

QUADRO 1 1, apesar das suas limitag6es quanto i forma funcional se adapta melhor

ir amostra global . Para o caso especifico de cada estado, apenas recomendariamos o

uso da translog para explicar a ineficidncia t6cnica no esrado da Bahia.

A resoluglo dos detalhes de cada estado implicaria provavelmente a adopEio
de formas funcionais diferentes para cada estado e, eventualmence, a re-adequaglo

de inqu6ritos a cada uma das realidades em causa. Objectivos claramente para al6m

deste estudo, j6 que o principal objectivo se prende exacramente com o encontrar

tragos comuns e a concatenagSo de ideias, que possam servirem de pegas basilares,

de politica da gestio da rerra no NE brasileiro e ni.o s6.
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13.9. Considerag6es finais sobre o C6dula

para gerar valor de produgio, os benefici6rios do PCT dependem

principalmenre do uso mais intensivo do trabalho dispon(vel, recurso que mais

disp5em a custo baixo. O uso de inputs variiveis e da terra nlo se revelou como

dererminante da produgio. lsso explica-se por virias raz6es. De um lado, o nivel

recnol5gico dos produtores ainda 6 muito baixo. Como j5. salientado Por BUAINAIN

et al. (1999a,1999b, 2OO2), os beneficiirios enfrentam restrig6es de cr6dito para

realizar os investimentos necessirios para mudar qualitativamente a estrutura

produtiva, e os recursos do cr6dito nio se mostraram suficientes, na maioria dos

projectos, para cobrir o pacote minimo de investimentos produtivos. Esta restriEio

implicou uma adopglo parcial e fragmentada de tecnologias com potencial para

causar um impacte, de forma mais substantiva, na produgao (em geral a aquisigio de

uma miquina, ou a instalaElo de alguma infra-estrutura de irrigagio, mas raramente

o pacote completo). De outro lado, muitos dos investimentos que incorporam um

novo patamar tecnol6gico ainda nlo amadureceram, e por isto a produgio corrente

continua, em grande medida, resultado dos sistemas tradicionais adoptados pelos

produtores familiares da regilo. Como 6 sabido, esses sistemas utilizam Pouca, e em

muitas 6reas nenhuma, tecnologia e inputs externos, e respondem fundamentalmente

ao uso do factor trabalho.

Por sua vez, o facco da prod uglo nio responder i terra uti lizada,

aparenremente um paradoxo, tem explicag6es bastante simples. Os sistemas

utilizados slo baseados em cons6rcios de virias culturas e em rotaglo com criag6es

de animais. Os produtores cultivam fatias da irea declarada como cultivada ou em

produgio, o que reduza sensibilidade desta is variag6es de irea. A investigagio nio

logra caprar o nivel de utilizaE5.o da terra declarada como cultivada, nem o nivel

efecrivo de urilizagao da irea de pastagem. Outra explicagio relevante e a

sensibilidade da produglo is variag6es das condig6es do meio ambiente e )s

oscilag5es do clima. Maiores 6reas em utilizagio em cerras regi6es do semi-6rido,

com baixa produtividade, convivem com outras onde a produgio 6 mais intensiva.

Mais do que um erro de investigaglo, o resultado reflecte o facto de que as maiores

ireas sio utilizadas em sistemas extensivos, de baixa geragio de valor, e as menores
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6reas, muitas de v6.rzeas, tendem a ter uma ucirizagio mais intensiva.

determinante do facror rrabalho na geragio do varor da produgio.

Dai o peso

Este resultado nlo pode ser utilizado para jusrificar o abandono do uso de

inputs ou de uma estrat6gia para viabilizar o uso mais intensivo da rerra. Note-se que

o resultado reflecte, antes de qualquercoisa, um conjunto de restrig5es ao uso destes

factores -e n5o uma racionalidade intr(nseca dos produtores-, por isso o nivel de

utilizaEio existente 6 baixo e seu impacto residual. Terra 6 um factor que existe em

reserva e ceftamente seri determinante na expansio da produgS.o, mas nio
necessariamente do valor da produgio, conforme identificado no modelo.

o facto de afunglo de produgio serapenas fungio do trabalho 6 consistente

com a an6lise de que um uso mais intensivo do trabalho levaria a um caminho de

expans5'o em que aregra 6ptima seria a produtividade marginal do trabalho igual ao

sal6rio. Como a produtividade marginal do trabalho 6 bastante baixa, esta an6lise 6

coerente com a existdncia de baixos salArios em equilibrio no mercado de factor.

No nlvel actual de produgi.o, a terra e o capital nio se colocam como
restrig6es activas na funglo de produgao, o que rem a ver com a subutilizagio do

solo (como se pode constatar na an;ilise entre a fracqio ideal da terra a usar e a
efectivamente usada). Estimaram-se ainda modelos usando a fracEio ideal da terra
(em vez da efectiva) e os resultados reporcados no QUADRO 11 nio se alreraram

q u alitativamente.

A andlise da efici6ncia t6cnica destaca elemenros imporcanres para

compreender as limitag6es da produgao. Em primeiro, destaca-se o facto de que os

dois principais factores que reduzem a inefici€ncia s5.o a assisr6ncia t6cnica (mensal)

e o acesso ao cr6dito. Deve-se chamar a atengio para a reconhecida precariedade do
servigo de assist6ncia t6cnica na maioria dos estados, e que ainda assim os

produtores gue receberam visitas mensais, provavelmente os melhores atendidos,

reduziram o grau de inefici6ncia t6cnica e econ6mica. Trata-se de mais uma

confirmagio de facto sobejamente conhecido e exaustivamente repetido na literatura

e nas reivindicag6es politicas dos agricultores. Revela e confirma que os produtores

enfrentam severas restrig5es externas para o uso eficiente dos seus recursos, e que o
acesso i terra, por si s6, nio 6 suficiente para garanrir nem niveis elevados de

produgio nem o uso eficiente dos recursos. Em segundo lugar, a an6lise confirmou a
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importincia da educaglo, mesmo nos niveis tlo baixos de escolaridade que

caracteriza a populagio de beneficiirios do C6dula. A educagio interage com a

assistdncia t6cnica, facilitando a aprendizagem e a absorgio de novos conceitos, e

tamb6m contribui para melhorar o acesso ao cr6dito, sem falar no acesso aos

mercados em geral.

A principal concluslo em termos de politicas a implementar 6 a de que se

deveria reforgar o cr6dito e a assist6ncia t6cnica como prioridades de primeira linha

na redugio da ineficiCncia t6cnica. Em segundo lugar, reforEar as politicas de

educagio, com resultados a longo prazo. Essas vari6veis condicionam a capacidade

de obter melhores pregos, alcangar melhores mercados, adoptar produtos e t6cnicas

que elevam nlo apenas a produtividade, mas tamb6m o valor alcanEado pela

produgio.

Assim claramente demonstramos empiricamence que as variiveis que

haviamos modelado teoricamente do capital humano geral (educaglo, i.e. literacia e

numeracia) e especifico (assistdncia t6cnica) e o cr6dito, t6m um papel chave na

reduglo da inefici6ncia t6cnica do programa de reforma agrlria e na saida dos

equilibrios de pobreza.

13.10. Limitagdes da andlise

O modelo apresentado poder6 ser melhorado pela incorporaEio de variiveis

que expressem sistemas de produg5.o ef ou ambientes regionais distintos, proximidade

de mercados e outras variiveis que melhor diferenciem o ambiente s5cio-econ6mico.

Al6m disso, as varieveis estabelecidas para estimar a fungio de produgio podem ser

reestruturadas para reflectir produtos e inputs (terra, trabalho e capital) derivados da

produg6o individual e colectiva, ou mesmo para sistemas de produgio distintos.

Limitag6es de dados impediram que esses procedimentos fossem testados.
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PARTE VI : CONCLUSOES E PERSPECTIVAS FUTUMS

14. coNcLus1es

1 5. PERSPECTIVAS FUTU MS





14. Conclusdes

"ROCHA DE S)USA (2005) examines whether instituting land reform (an

issue especially relevant in Latin America) will accelerate or decelerate growth.

Land reform splits large Properties run by well educated owners into smaller

properties run by uneducated farmers. Hence, a trade-off- Splitting up large

properties increases comPetition and efficiency while at the same time entails the

loss of human cdpital. The relative size of the two effectswill determine the effect

of land reform on growth." /n ROUFACALAS (2006, p.3) sobre um dos

artigos de ROCHA DE SOUSA (2005).

14.1 . Conclusdes gerais

Relembremos que parcimos no inicio da tese da seguinte definigio de reforma

agrilria:

CAI)GA 1 - Nossa definigio de reforma agrd,ria:

A reforma agrdria resulta de uma simples redistribuigdo (repartigdo) de terra de

um latifundio em vtirios minifrtndios com dois objectivos, normalmente em conflito

na teoria econrimica: i) atingir mais equidade, com redugdo de pobreza, e ii)

simultaneamente reduzir a ineficidncia da exploragdo da terra.

Relembremos o nosso objectivo central, a questio estruturante e unificadora

de toda a tese, e a que procur6mos responder 6:

CAIXA 2 - Objedivo da tese:

Quais siio as condigdes econdmicas Pdra umd reforma agrdria ser bem sucedida?
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Porquc esta questio central e unificadora? porque normalmente as M
costumam ser um falhango. Se descorrinarmos as raz5es desse falhango, talvez

consigamos assegurar condig6es de viabilidade de futuras e presentes reformas

agrilrias (nomeadamente as em curso no Brasil).

E bem conhecido da teoria do equilibrio geral que solug6es eficientes nem

semPre sio equitativas, o que constitui um dos pontos fundamentais do trade-off

efi ci6ncia versus eq u idade.

Com a motivagdo de perceber o trade-off efici€ncia e equidade nos mercados

agricolas de palses em vias de desenvolvimento; com o objecto de estudo da rese, i.e. a

reforma agriria entendida como divisio e parcelamento das rerras latifundi6rias em

minifrindios, e com o objeaivo citado em mente, podemos entio passar e resposta a

esta questio.

Nesta tese debrugi.mo-nos sobre as condig6es de sucesso de uma reforma

agriria. Entendemos a reforma agrS.ria como um processo de redistribuigio fundi6ria

de latifrindios para minifrindios. Desta forma, concenrremo-nos sobre os problemas

da efici6ncia e da equidade nos mercados agricolas, dando dnfase especial ) reforma

agriria.

Esta tese esclarece se o facto de implementar uma reforma agr6ria (uma

questao parcicularmente relevante na Amdrica Latina) acelerari ou desacel erari o
crescimento econ6mico. A reforma agr6,ria reparre latifrindios geridos por

empresirios com instrugS.o em minifiindios geridos por "campesinos" nio instruidos,

dai resultando um trade-off. Repartir latifrlndios aumenra a eficidncia e a concorr6ncia

mas ao mesmo temPo leva i perda de capital humano. A dimensio relaciva dos dois

efeitos determina qual o efeito da reforma agriria no crescimento.

Nas explorag6es "campesinas" as familias nio t6m dotagio de capital

humano nem de capital fisico.

Os problemas com o capital fisico sio a responsabilidade limitada ("limited

liability") e a falta de liquidez, o que leva i necessidade de ,,colareral,, para obter

empr6stimos.
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Estas explorag6es "campesinas" tamb6m nio t6m rentabilidade suficiente

para poder empregar capital humano altamente qualificado. Assim, os pr6prios

campesinos terao de passar por um Processo de aprendizagem.

O tema aqui tratado, i.e. a an6lise do capital humano na reforma agr6.ria 6, na

verdade, um tema praticamente ignorado pela literatura econ6mica, o que 6

paradoxal, dado o inreresse da questio, sobretudo ao nivel de paises que Passaram,

ou, eventualmente, passario, Por uma reforma agrlrria.

CERBASCH e SIEMERS (2005) 6 um dos poucos estudos contemporXneos a

esta tese que analisa a questao dos start-up costs e o papel do capital humano na

reforma agriria. A sua abordagem utiliza os modelos de geragSes sobrepostas (OLC-

Overlapping Cenerations). CERBASCH e SIEMERS (2005) demonstram que h5 um

nexo de relagio causal entre transferCncias da terra (reformas agririas) e a formaqio

de capital humano. Dai que uma redistribuigio sucessiva de terras permite aos seus

benefici6rios educar as suas criangas, escapar da pobreza e evitar o trabalho infantil.

Estes autores concluem, na sua an6lise, Que o acesso livre ao mercado de terras

deveria ser evitado durante algum tempo. Mais ainda, 6 inevitivel a exist€ncia

tempor6ria de um estado de desigualdade entre os pobres. Finalmente, concluem que

he uma rransigao de uma sociedade rural pobre para uma sociedade mais

desenvolvida e fundada no capital humano, a partir das reformas agrdrias.

O problema dinAmico da reforma agrilria 6 abordado na nossa tese atrav6s de

dois modelos: o modelo de ARROW adaptado ao capital humano e o modelo de

JOVANOVIC de entrada e saida de empresas.

Parcimos da hip6tese de que o capital humano sofre um choque estrutural

quando ocorre a reforma agriria. Ou seja, h5 uma perda de capital humano quando

os latifundi6rios instruidos sio substituidos pelos campesinos com baixo nivel de

instrugio.

Do modelo de ARROW adaptado ao capital humano e ao caso da reforma

agriria, podemos concluir o seguinte: i) o sucesso da reforma agrilria depende da

acumulagio do conhecimento dos campesinos em relagio aos latifundi6rios (efeito

por n6s definido como efeito de heranga); e ii) a subida dos sal6rios em contexto de

reforma agr6.ria, torna-a nio viivel economicamente. Ou seja, para a viabilidade da

reforma agri,;ria 6 necessSrio que se mantenha uma certa rentabilidade da exploragio

agrkola, o que implica que a traject6ria dos custos nio ultrapasse a traject6ria das
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receitas' No caso do factor trabalho, isto implica uma cerra contengio da evolugio
sal ari al.

Seguidamente abordSmos o modelo deJOVANOVIC. De facro, o processo de

reforma agriria d um processo intrinsecamente dinimico, mas que se caracteriza

tamb6m pelo facto da distribuigio das empresas poder variar substancialmente ao

longo do tempo. Haver6 explorag6es agricolas que fecham, i.e. os campesinos

abandonam a terra e outras explorag6es que com sucesso vi.o crescendo. Este

Processo 6 pois de natureza estocistica, com choques comuns e idiossincr6ticos e
cuja evolugio depende nio s6 da capacidade intrinseca de cada campesino, mas

tamb6m das economias de escala dinAmicas.

Para al6m destes modelos dinimicos, os modelos est6ticos permicem

caracterizar a importAncia dos stdrt-uP cosfs neste processo, os quais t6m que ver com

o n[vel de capital humano, que permite uma dererminada produrividade do

campesino i partida no processo de reforma agriria, e que afecta o n(vel de

subsist6ncia da familia do campesino.

A parce empirica confirma em grande parte os resurtados te6ricos.

Procedemos i an6lise empirica de um programa de reforma agriria concrero,

baseado em mecanismos de mercado, o programa de C6dula da Terra (pcr) do

Brasil. Para aferir a sua efi ci6ncia t6cnica recorreu-se ) estimagio de uma fronteira de

produgio estocdstica. Os resultados mostram que as variiveis capital humano

especffico (assistcncia tdcnica) e geral (educagSo), o cr6diro, a produgio em

sociedade (associagio de agricultores) e a produgio para auro-consumo

(subsistCncia) reduzem a ineficiCncia r6cnica do programa.

A principal conclusdo da tese 6 a de que as pollticas econflmicas de "primeira linha"

devem ser o acesso ao crddito e a assistdncia tdcnica, e a mais longo prazo, o fomento do capiul

humano, com o fim rthimo de libertar do equillbrio de pobreza os agricultores campesinos de modo

a contribuftem Para um crescimento econdmico sustentdvel, e se possfue[ na verdadeira acepgdo

d o te rm o, ve rd ad ei ro dese nvolvi me nto eco n 6 m i co.
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1 4.2 Conclusdes detal hadas

Nos capitulos 6, 7,8,9,10 e 11 estio contidos o grosso da contribuigio

te6rica da tese. Apresentam-se dois tipos de contribuigio te6rica face ) questao da

reforma agrS.ria (RA): os modelos esteticos (cap.6 a 9) e os modelos dinimicos de

M (cap. 10 e 11) baseados sempre na ideia de "start-up costs" ou "thresholds"

(limiares) a serem atingidos num contexto inovador de capital humano.

Na vertente est6tica apresentam-se, no capitulo 6, quatro modelos de "start-

up cost", em que o capital humano 6 uma variivel chave na saida dos equilibrios de

pobreza. O modelo 1 compara os latifundiirios face aos minifundiirios face ao

acesso ao capital humano. Em seguida apresenta-se um modelo 1 generalizado em

que o "start-up cost" je nio 6 fixo, mas sim variSvel. Neste contexto aproveit6mos

para introduzir tr6s tipos de parcelas que tem lugar na RA: os latif(ndios, os meso-

frjndios e os micro-ftindios. O modelo 2 de"start-up cost" alternativo desta secEio 6

uma contribuigio te6rica interessante, pois com uma simples an6lise marshalliana de

bem-esrar (est6tica) podemos contrapor dois tipos de efeito: um efeito pr1-efici€ncia

(de passar de monop6lio para concorrCncia perFeita) e um efeito prd-aprendizagem (de

redugio do custo marginal associado ) passagem de pequenos agricultores Para

latifundidrios e o subsequente ganho de capital humano). Consoante o efeito pr6-

eficidncia domine, ou nio, o efeito pr6-aprendizagem, entao a RA 6 desejivel, ou nio.

No capitulo 7 utilizou-se uma forma funcional especifica, a fungio Stone-

Ceary, como forma de modelar o limiar de acesso ao n(vel de rendimento que

rentabiliza a terra. Esbog6mos duas conclus6es. Se houver rendimentos crescentes A

escala (p>l) entio nio vale a pena fazer M tradicional, pois os dois efeitos: ganhos

de escala e rentabilizagio do capital humano operam no mesmo sentido - i.e. a

politica 6ptima de afectagio da terra 6 pr6-latifundidria. No outro caso, em que h6

rendimentos decrescentes i escala (O<p<l), h5 dois efeitos contradit6rios: o ganho

de escala que induz a redugio do tamanho da propriedade, e o efeito de exceder o

"threshold" de capital humano que induz a aumentar o tamanho da parcela - assim a

politica 6ptima 6 a referida no texto - politica pr6-mesofundidria, i.e. de dimensdo m6dia

da propriedade.
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No capitulo 8 faz-se uma anilise detalhada do modelo de "srarr-up cosr,, a

quatro vari6veis. Obt6m-se as condig5es de primeira ordem para diferenres cendrios,

Para o 6ptimo social, i.e. uma afectagio 6ptima via "planner" para os tr6s tipos de

parcelas de reforma agr6ria. O QUADRO 3 resume esta informagio sobre essas

mesmas condig6es. Note-se que as afectag6es de mercado podem ser recuperadas,

na aus€ncia de falhas de mercado, pelo Segundo Teorema Fundamental de Bem-

Estar da M icroeconom ia.

O capitulo 9 introduz duas outras contribuig6es em rermos de modelo de

cr6dito, procedendo-se a uma extensio do modelo de cr6diro de BHADURI (1977) e,

criando-se um outro modelo de crddito a duas fases com capital humano - secgio

9.5.

Na segunda grande linha de contribuigio te6rica da rese, seguem-se os

modelos dindmicos, com duas sub-vertentes: a) uma vertente de M baseada em

ARRow (1962) e aplicando-se o seu modelo de "learning by doing,, (LBD) no

capitulo 10, e b) umavertente de an6.lise de efici6ncia dinimica da empresa baseada

no modelo deJOVANOVIC (1982) no capitulo 11. Na nossa exrensio do Modelo de

ARROW i M, conseguimos definir um Limiar Dinimico de Recuperagio de Reforma

Agraria (LDRRA), e o subsequente espago de Conjunto de Possibilidades de Reforma

Agriria (CPRA). Estabelecemos tamb6m duas proposig5es sobre a viabilidade de

recuperagio de RA face i evolugio dos sal6rios ex-post RA. Por ourro lado, tamb6m se

fezuma an6.lise similar para a evolugio da taxa de desconto inrer-temporal. Ainda na

nossa versio do modelo de ARROW, analisamos o que ocorre se os agr6nomos, ao

serem substitufdos pelos feitores, deixarem uma "heranga" de capital humano, i.e. se

a destruigio do capital humano com o processo de M for apenas parcial e

quantificada pela taxa de literacia (n no nosso modelo). lsto permite-nos esrabelecer

a Proposigdo 5: Quanto maior a t;xa de literacia maior a possibilidade de recuperagio

de M, logo mais vi6vel se rorna M e d;i-se uma expansi.o do CPRA.

Procedemos, ainda no contexto ARROWIANO, i questS.o da viabilidade

financeira da RA, tendo em atengio a avaliagio de dois cash-flows fururos distintos

ap6s a M, o que nos permitiu estabelecer a Proposigdo 6: teorema de nio viabilidade
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de reforma agreria ou de reforma agriria conservadora. Esbogdmos ainda duas

proposig6es no modelo de ARROW. Primeira, Proposigdo 7, quanto mais baixa for a

taxa de desconto inter-temporal, mais vi6vel se torna a M, porque as perdas futuras

de ter menos agr6nomos sio atenuadas e os ganhos de ter mais feitores e/ou sem

terra sio aumentados. Segunda, Proposigdo 8, quanto mais elevada for a taxa de

"learningby doingl'(LBD) dos novos terra-tenentes mais ficil 6 acumulaqio de um

excedente que ultrapasse o montante fixo da perda de ter agr6nomos. Ou seja, se a

raxa de LBD dos novos for superior ) dos agr6nomos, entao a M pode ser exequ[vel

em termos dinimicos do bem-estar social total.

Na segunda vertente da contribuigio dos modelos te6ricos dinAmicos, no

capitulo 11, aplicando o modelo de JOVANOVIC (1982), temos tr6s modelos. O

primeiro, mais simples, apenas faz depender a acumulagio de capital humano da

produgio acumulada (6 semelhante i ideia de LBD de ARROW), mas existe um limiar

crftico de faldncia das empresas (no nosso caso, agrkolas). A conclusio fundamental

nesta primeira versio 6 a de que o tempo terminal do problema depende

positivamenre do cusro de oporrunidade inicial do capital humano (vari6vel de co-

estado inicial), da taxa de lucro, e dos pregos, depende negativamente do custo

marginal, da eficiCncia e da produtividade marginal do capital humano. Na segunda

varianre do modelo de JOVANOVIC, a acumulagio do capital humano faz-se a uma

raxa exponencial em fungio do output acumulado. Os resultados ilustram que a

variivel de co-estado tem um ponto de equilibrio que 6 globalmente inst6vel. A

variivel de estado segue um caminho exponencial como fruto da evolugio do

controle (a quantidade produzida neste modelo). A terceira variante do modelo,

introduz dois tipos de aprendizagem no modelo de JOVANOVIC: a acumulagio de

capital humano faz-se atrav6s do esforgo dos trabalhadores (u;varillvel de controle)

e arrav6s de acumulagio de output (gr), sendo este (ltimo escalado pelo parAmetro ct.

Os resultados afiguram-se interessantes, pois apesar da dinimica nio linear

da vari6vel de co-estado (o prego sombra da restrigio dinimica de capital humano) 6

possfvel estabelecer dois subcasos e respectivos diagramas de fases para o caso de

controle igual ao esforgo m6ximo. Mais interessantes s6o as FICURA 37 (CASO A) e

FICURA 38 (CASO B), que estabelecem dois quadrantes: o segundo quadrante em

que se relaciona o esforgo exercido pelo agente (u), que varia entre 0 e Q (gual ao
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esforgo mdximo, i.e. o sal6rio de capital humano) com a produgio, e por sua vez o

primeiro quadrante que relaciona a quantidade produzida com a evolugio da vari6vel

de estado (H(t)) e a sua acumulagio. No caso de o enrre 0 e 1, apesardo co-esrado

ser globalmente inst6vel, temos rendimentos marginais dindmicos decrescentes, no

caso de d>l, o co-estado 6 globalmente estevel e temos rendimentos marginais

dinimicos crescentes. Assim o capital humano tem um papel chave na evolugio da

taxa de crescimento desres modelos de M.

Na parte empirica deste estudo (ParceV) fez-se uma breve contexrualizagio do

processo de reforma agriria no Brasil, nomeadamente no NE, comparando-se a

reforma do Instituto de Colonizagao e da Reforma Agr6,ria(INCRA) com o programa

C6dula da Terra (PCl-). Ou seja, sio duas abordagens diferentes: a primeira resufta

da invasio de terras pelo Movimento dos sem Terra (MST), um processo

notavelmente politizado e de assaz viol6ncia, anti-mercado e altamente regulado pelo

Estado; o segundo 6 um projecto do Banco Mundial, baseado nos processos de

mercado. Os agricultores compram as terras a uma associagio de agricultores que

Por sua vez as comProu no mercado. As condig6es do PCT sio vantajosas, h6 um

periodo de car6ncia de tr6s anos, para um empr6stimo a vinte anos e a texa de juro

m6dia de longo Prazo deste empr6stimos bonificados 6 da ordem dos 4o/o (o que 6

bastante apelativo dadas as condig5es no mercado de cr6dito brasileiro). O auror

desta tese participou na terceira fase da avaliagio do PCT, do qual resukou a
estimagao da fronteira de produgSo estoc6stica deste processo de M - vejam-se os

capftulos 12 e 13. A metodologia foi a j6 estabelecida na literatura por BATTESE e

coELLl (1995). Procedeu-se d estimagio usando o m6todo da M6xima

Verosimilhanga de dois passos, vide COELLI (1995).

As principais conclus5es, sio as de que existe forte heterogeneidade na

eficiOncia dos agricultores do PCT. As variA.veis que reduzem a ineficidncia t6cnica sio
a melhoria da assist6ncia t6cnica (no fundo capital humano especializado), a

melhoria do crddito, o valor da produgio em sociedade (i.e. na associagio), o auro-

consumo (i.e. produgio para subsistdncia) e, por fim, a educaEio (capital humano

geral). Ainda se estimou a fungSo translogpara toda a amostra e a fungi.o translogpara

cada estado, os resultados, apesar de a forma funcional ser mais flexivel, e de ter em

atengio as interaca6es cruzadas, nio melhoraram significativamente.
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Qualquer rese deve tambdm compreender os limites da andlise esbogada em

causa:

Toda esta anilise te6rica depende das hip6teses subjacentes, quer a estatica

quer a dinAmica. Mas a anilise empfrica permitiu-nos inferir que as vari6veis

econ6micas em jogo no contexto das RA modernas foram de facto as por n6s

escolhidas nos nossos modelos te6ricos. Uma nota adicional prende-se com o facto

de esta rese se basear na anilise de ci€ncia normal (segundo os can6nes Khunianos),

ou seja nio pretende esbogar um novo paradigma,i.e. fazer uma revolugio cientifica.

A nio ser que esse paradigma seja exactamente ter em atenglo a vari6vel capital

humano e os seus limiares na an6lise de escape ir pobreza rural e i emergdncia de um

desenvolvimenro verdadeiramente sustentivel. Note-se que a questao de RA e a

questao de limiares de capital humano, no fundo em contexto de desenvolvimento

humano, apenas comegou agora a florescer, nomeadamente esta tese, da qual

resultaram as publicag6es at6 i data, ROCHA DE SOUSA (2005) in ROUFACALAS

(2006: cap.8), ROCHA de SOUSA et al. (2004) e por fim da andlise tipol6gica e

comparativa BMNCO e ROCHA DE SOUSA (2006).

Para al6m deste estudos, nomeadamente o primeiro citado, aPenas

CERBASCH e SIEMERS (2005) comegaram a fazer an6lise de reforma agriria em

conrexto de desenvolvimento - o argumento deles baseia-se nos modelos OLC. A

reflexio que daqui decorre leva-nos i pr6xima reflexio.

Note-se ainda, que temos consci6ncia que a realidade nio 6 apenas

econ6mica, mas tambdm social, politica, entre outras. Dada a natureza da tese,

estritamente econ6mica e focada exactamente nessa vertente do conhecimento,

muita literatura ficou por citar. Note-se, nomeadamente que este autor criou uma

tipologia politico-econ6mica (veja-se BRANCO e ROCHA de SOUSA (2006)), na

qual 6 possivel integrar as experi6ncias reais de reforma agriria ao longo dos tempos

com os modelos te6ricos abordados nesta tese. Um dos pontos-chave 6 o de

perceberque a terrad tamb6m vista pelos soci6logos e cientistas politicos, ela mesma
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como um activo politico. Tema esse que por si s6 daria origem a uma outra tese. Em

ROCHA DE SOUSA (2006) procurei abordar a problem6tica politica de uma reforma

agriria de cariz Rawlsiano.

Adicionalmente devemos discutir os principais resultados te6ricos e emplricos e aferir da

sua validade e aplicabilidade a outros contextos.

Embora as hip6teses dos modelos te6ricos esteticos possam parecer

limitadoras, estamos em crer, como jd referimos anteriormente, que podem ser

adaptadas e/ou flexibilizadas aoutros contextos da realidade. Porexemplo, o caso da

RA no Zimbabu|, 6 relativamente credivel que nesra RA se tenha dado uma

destruigio toral do capiral humano, tal como n6s adaptamos para o modelo

dinAmico de ARROW. A evolugio subsequente da realidade noZimbabu6, pode vir a

demonstrar, caso o regime mude, que possa vir a ocorrer uma transigio menos dura,

e que parte dos antigos latifundi6.rios voltem )s terras fazendo com que o capital

humano venha a ser novamente parcialmente herdado por outros (o nosso q no

modelo de ARROW).

Adicionalmente uma tese tamb6m deve perspectivar novos horizontes de

investigagio, mas isso ser6 abordado no capftulo seguinte e final da rese.

Em suma, com este estudo julga-se ter identificado as varidveis chave pdra o sucesso das

reformas agrdrias, num contexto moderno, i.e. o capital humano (assist€ncia tdcnica e educagdo) e

o crddito na sua relagdo com o factor terra. Pretendemos ter modelado, quer em termos eshiticos

quer dindmicos, a relagdo entres estas varidveis, e conseguimos aferir com o nosso estudo de caso

empftico do Brasil, que de facto sdo estas as varidveis chave que determinam os resultados das

pollticas de reforma agrtlria. Conselhos "prdticos" de politica de reforma agrdria que resultam

desta tese: implementar uma politica de reforma agrdria "market friendf" estilo Cddula (pCT)

visando melhorar o caPitdl humano (espec(fico-assist1ncia tdcnica e geral- educagdo) e as pollticas

de crddito com o objectivo duplo de melhorar a efici€ncia agrkola e de permitir a estes "novos',

Pquenos agricultores saftem do equillbrio de pobreza via crescimento econflmico sustentdvel a

longo Prdzo.

330



Andlise Econ6mica de Rcfurma Agrdria em anturto dindmico por Migtel Rocha de Sousa

Procur6mos definir o objectivo inicial a que nos propusemos atingir e estamos

em crer que conseguimos atingir esta meta. No pr6ximo capftulo ficam sugest6es

para estudos futuros e subsequente investigagio de uma problem6tica tio

interessanre como a da questio da terra, da sua afectagio, direitos de propriedade e

sustentabilidade.
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15. Pistas futuras de investigagdo

1 5.1 . Novos horizontes de investigagio

Objeaivo - Abrir novos horizontes de investigagdo;

Como foi referido supra, este ramo de investigagio de reforma agriria em

contexto de capital humano 6 recente, o que aliSs reflecte a natureza dos modelos de

crescimento econ6mico, a prop6sito dos quais s6 nos anos 80 se verificou uma

explosio com os modelos de capital humano e de crescimento end6geno.

A linha subsequente de investigagio que daqui decorre pode ser aferida na

pr6xima secgio. Mas destacamos daqui a necessidade de fazer um modelo

JOVANOVIC estoc6stico de M, a necessidade de juntar o efeito de LBD herdado do

modelo de ARROW na an6lise de eficiCncia empirica ou seja, fazer uma ligagio entre

os modelos de crescimento econ6mico com a an6lise de fronteira estocastica. Anilise

essa que j6 comegou por ser esbogada por SENCUPTA (2003) no seu livro, mas

apenas em termos te6ricos e muito gerais, sem ter em atengio, nomeadamente, as

especificidades de reforma agriria. Outra linha de investigagio que daqui decorre 6 a

de desenvolver modelos de economia polftica, na linha do que CONNINC e

ROBTNSON (2OO2) e de BALAND e ROBINSON (2003) fizeram, modelos

probabilisticos de votagio espacial. A inovagio a desenvolver seria, por exemplo,

aferir (dado o poder do MST) de uma ideia simples desenvolvida por SALA-I-MARTIN,

e em curso por CANECMTI (2006a,20066), que 6 a teoria de "single mindedness".

Esta resume-se ao facto de cerEos grupos politicos apenas se focarem num s6

objectivo, enquanto que outros se dispersam porv6rios, o que lhes di maior poder

politico. No caso do Brasil e da Am6rica Latina esta extensio dos modelos afigurar-

se-ia interessante, pois o MST 6 claramente um movimento politico "single minded", i.e.

tem um s6 objectivo:- obter terra?ara quem a trabalha.

Outra quesrao interessante a nivel te6rico seria de generalizar os direitos de

propriedade (nomeadamente o Teorema de COASE (1960)) de bem e claramente

definidos, a graus de pertenga "difusos" utilizando l6gica vaga (ou difusa, i.e. "fuzry

loSc") e da( aferir o que poderia ocorrer nas diferentes afectag5es finais derivadas de

uma reform a agrSria. DE SOTO (2000) no seu estudo sobre o sub-desenvolvimento

dos paises aborda a questao dos direitos de propriedade e da reforma agr6ria. Este
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autor, depois de o respectivo governo da lndon6sia lhe terencomendado o estudo da

eficiCncia da afectagio das terras, revela que para reconhecer os limites das

propriedades teve de recorrer a um esquema bastante hd.bil: para reconhecer os

limites dos terrenos ouviu o latir de diferentes cies, ) medida que se deslocava de

propriedade em ProPriedade, e isso permitiu-lhe, apesar de de facto nio existirem

barreiras fisicas, saber onde comegava uma propriedade e terminava outra. Estamos

assim, de novo, no conrexro re6rico referido doTeorema de CoASE (1960) e da

l6gica "difusa" dos direiros de propried ade ji referida.

15.2. Modelo estocSstico simplificado de Reform a Agriria

15.2.1. Uma abordagem pela equagio de BELLMAN

Nesta secgio concretizamos e esbogamos uma proposta de novo modelo para

o futuro de aniilise de reforma agr6ria.

O riltimo modelo lll (da secAS.o prlvia 11.2.3.) permire-nos escrever uma

forma aniiloga recursiva do modelo deJOVANOVIC, tendo emvezdele uma equagao

de BELLMAN "aumenrada", nio dependendo apenas de x (o nivel de eficiencia), mas

tamb6m do nivel de controlo (esforgo) u:

(1) V(x,h,u,n,t; p) = lT(p,,*,ir,i1* F.!ry**W,V(h,*r,z,n +l,t +t; p1!r@z I x,h,u,n)

onde o lucro 6 representado por:

n 1p,, x,it,i) = p q(%.) - ro -,a - rlr(%., t, r))

Mas como este controle 6. <<unbounded>> temos de introduzir de novo um limite i nossa

equag5.o de BELLMAN, de modo a que esra nio siga um caminho,,explosivo,,(i.e.

n5.o se conduza sustentadamente parafora do equilibrio). Uma das maneiras ser6 a

de introduzir depreciagio no processo de acumulagio do capital humano:

(3) h,*, = (l- 5)h, +u,

(2)
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Tal significa que o esforgo (u) para um nivel de capital humano mais elevado (h) tem

de ser monotonamente crescente. lsto tem de ser reflectido na fungdo custos, e na

consequente da fungio lucro.

1 5.1 .2.Um modelo de JOVANOVIC cross-section simplificado

Uma das maneiras de simplificar o modelo de JOVANOVIC consiste em

'eliminar' a incerteza inter-temporal e apenas manter a incerteza ex-ante (cross-section)

entre empresas. Logo, a equagio (2) da secaio 11.1.1. viri:

(4) rl, =o ,

logo o termo €t em (2) 6 nulo (0).

Assim, a equagio de BELLMAN (1) vir6. reduzida a uma equagio determin(stica de

EULER:

(5) V (x, h,u, n,r ; p) = n ( p,, *,i,,i1 * B.\*:W,V (h, *r, z, n + l, t + l; flf

Note-se que o integral (a distribuigio de probabilidade P(.) da equagio (1))

dependente dos novos factores tem probabilidade 1.

15.1.3. Um modelo simplificado de cut-off

Se assumirmos um modelo de natureza mais determin(stica (tal como na 0ltima

secgio 11.2.3.), podemos simplificar mais ainda apenas admitindo dois estados da

naturezai

a) um estado bom ("g" de ogoodr) - "* que as emPresas sobrevivem com

prob.0;

b) um estado mau ("b" de <badr) - as emPresas morrem e saem com

probabilidade l'0 .

Mais uma vez se p5e em causa a questio do ,,cut-off>, de entrada e de sa[da. Este

<<cut-of6> neste caso 6 deterministico.

O que ocorre quando h6 falOncias de empresas?

De novo consideramos dois tipos de politica: M1 e RA2.

Quando o <<cut-off>> 6 atingido o problema 6 re-inicializado.

Podemos assim sumariar um jogo em dois est6gios:
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1) Ex-ante faldncia - exisrem probabilidades 0 de sucesso el-0 de insucesso

2) Ex-post fal6ncia ou momenro de redistribuigio: ,,big,, (latifundi6rios)

so brevivem, algu ns "sm al l " m i n ifu n di6.rios tam b6m.

Logo, o nosso modelo formal pode ser simplificado para uma fungio lucro

com duas probabilidades referidas acima: a do estado bom e a do esrado mau da

Natureza.

A introdugio de incerteza e extensio do nosso modelo te6rico poderia

eventualmente afectar os resultados deste nosso modelo, tendo em atengi.o os

Pregos da terra, o padrio de concentragio da terra e a pr6pria efici6ncia da

exploragio da terra. Note-se no entanto que este facto 6 minorado, uma vez que na

nossa parte empirica (Parce V) analis6mos a realidade atrav6s de uma fronteira de

produgio estocS.stica e dai aferimos da eficidncia do Programa C6dula da Terra.
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16. Anexos

16.1 . Modelo de CONNINC RO8/NSON (2002)

Este QUADRO 13 infra (pr6xima p6gina) mostra importantes diferengas do

conrrato de arrendamento (tenancy) entre regi5es. De uma amostra de 12 paGes

europeus para os quais havia dados compar6veis, cerca de 40% da terra cultivada era

explorada sob arrendamento de terras que pertenciam a proprietirios e tamb6m

faziam leasi ngdas mesmas.

Para os EUA e Canad6 o nf mero compar6vel ao anterior era da ordem dos

60%. Os autores notam entretanto que estes n(meros de algum modo sobrestimam a

categoria do arrendamento (tenancy), porque nio se consegue distinguir entre terra

explorada pelos proprietirios e arrendat6rios da terra explorada em grupo das

categorias individuais. Os nfmeros mais recentes do Censo dos EUA de 1997,

indicam que a terra explorada pelo grupo conjunto arrendat6rio com propriet6rio,

cerca de 53o/o era terra em leasing.



QUADRO 1 3-Distribuigio da terra por tipo de contrato, 1970, baseado no Censo Mundial da Agricultura

62 
,As-ia: Aabia saudita, Bahrain, Coreia, Filipinas, india, lndon6sia, Jordania, Koweit, paquist6o e singapura.

" Africa: Camaroes, "Reunion", Suuilindia
6aAmcrica 

Latina: Brasil, Col6mbia, Costa Rica, El Salvador, Cuadalupe, Honduns, llhas Vrgens, Panamd., pono Rico, peru, Repriblica Dominicana, Santa L(cia,
Suriname, Uruguai, Venzuela.
o'Eurcpa: 

Alemanha ocidenul(RFA), Austria, B6lgica, Fanga, Holanda, ltiilia, Malra, Noruega, pol6nia, ponugal, Reino Unido, Su6cia
"" Amdrica do Norte: Canadd, EUA.
67 Terra de proprierdrio com arrendamento inclui ambas a terra exploada pelo pr6prio como a term arrendada.

i62
ASta Afri.^u'

Am6rica
Laflna -65FuroDa

Am6rica do
Norte66 Mundo

N(mero de paises 10 4 '15 12 2 46

N. de explorac6es (milh5es) 93.3 3.5 8.6 11 .9 5.t 120.4

Tamanho m6dio operacional explor,
(ha)

2.3 0,5 46.5 7,6 161 2 10,0

Percentagem de exploragSo sob:

Cultivaqio pura pelo proDriererio 84.O 9.2 80.4 58.9 36.5 61.1

Arrendamento ouro 5.9 J.U 6.2 12.5 11 .9 9.0

Propriet6rio com Arrendamento6T 1 0.1 29.1 5.6 28.5 51.5 27.2

Comunal ou outro 0.0 58.7 7.8 0.1 0.0 2.7
FONTD: CONNING e ROBINSON (2002, p.31)



16.2. Anilise do fndice de Gini do Rendimento e daTerra

Um dos objectivos ser6 o de saber como 6 que a distribuigio da terra afecta a

equidade nos paises em vias de desenvolvimento e tamb6m a efici€ncia da empresa

agrkola.

Para a an5lise ser vi6vel assumimos como hip6tese de partida do nosso

modelo que a distribuigio de terra nio 6 eficiente nem equitativa i priori (i.e. ex-ante),

pois s6 assim se justifica um processo de reformaagr6ria.

O QUADRO 14 ilustrao PIB percapita (USD PPC), o investimento (em %PlB)

desde 1966 a1990, para as diferentes regi5es: Asia Oriental e Pacifico, Am6rica Latina,

M6dio Oriente e Norte de Africa, Am6rica do Norte, Sul da Asia, Africa Sub-

Sahariana e Europa Ocidental. A evolugio destes dois indicadores aparece expressa

nas FICUM 43 e FICURA 44.

Estes pentagonos ilustram, que quanto mais para o exterior a traject6ria,

melhor a perficrmance. Destacam-se claramente nestas traject6rias a Am6rica do

norce (a azul claro) devido aos EUA e Canadi e a Europa Ocidental (aazul escuro),

que tdm melhor perfiormances em termos de PIB avaliado em PPC e de lnvestimento.

Pela negativa temos a Afri.^ sub-sahariana (cor de vinho) quer com um PIB PPC

baixissimo e percentagem de lnvestimento tamb6m a mais baixa. lsto tende a ilustrar

o facto de que associado a maiores PIB pc PPC costumam estar associadas maiores

percentagens de investimento (% do PIB).
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QUADRO 14 Estatisticas por resi6es 4nos 1966-7( 1971-75 1976-8A 1981-85 1986-90

Asia Or. &Pacifico

Observaq6es 9 9 9 I
olB/capita 3554,0' 1308,22 4816.67 5460,29 6230.52
nvestmento 18,6t 21.18 22,79 23.65 23,9
:apitdl Humano/ bc 4,88 5.33 5,86 6.42 6,81
SiniTerra (%) 56 5( 56 56 56
Gini Rendimento(%) 37,26 38.89 38,53 38.( 40.0t

Am6rica Latina

Observa6oes 17 17 17 17 1

DIB/capita 2799,4 3213,91 3587,5t 3505,84 3520.1
nvestmento 16,79 18,7 19.41 15,39 14.2
:apitdl Humano/ pc 4,2 4,66 5,1 6 5,7 5 6,17
SiniTerra (%) 81 81 81 81 81
iini Rendimento (Vo 57.24 50,9 49,77 49,0( 50.1

MCd. Or. e N. Africa

Cbservagoes 6 t 6 (
DIB/capita 2932.51 37 55.43 4391,93 41 50.) 3980.92
'nvestmento 13,4t 15,38 17,49 17.8 14_3C
lapital Humano/ pc 2,31 2,98 3,74 4,42 4,89
CiniTerra (Vo) 67 61 67 67 67
Gini Rendimento (Vo 43.67 41.6: 41 ,g 42.9: 38,17

Amdrica Norte

Cbservaq6es 2 2 2
DIB/capita 11114.8 12720,9 14346.( 15145,7 17247.9
nvestmento 22,57 22,89 23.7t 23,14 25,12
Capital Humano/ pc 9,64 9,7 5 10.0 10,41 10,7 6
SiniTerra (%) 64 64 64 6t 64
Cini Rendimento (Vo 35.61 35.28 35,91 35.1 36,5t

SuldaAsia

Cbservaqdes 4 4 Z 4

DIB/capita 1014,4s 972.65 1094,55 1287,2 1474.6:
nvestmento 8,( 8,19 9,82 10.18 10.0€
labital Humano/ bc 2,5 2,85 3,151 3,48 3,72
CiniTerra (%) s6l 56 56 56 56
Cini Rendimento (Vo 33.31 33.3i 35,37 36.68 33.57

5ub-Sah.

Cbservaqdes 7 7 7
DIB/capita 838,2 894,31 947,91 889,t 822.4f
nvestmento 7,36 7,83 8,0 6,5 6.21
Capital Humano/ pc 1 ,11 1.4 1,74 2,14 2.5
iiniTerra(%) 61 61 61 61 61
Sini Rendimento (% 39 44 41.21 35,7s

Europa Ocidental

Observaqdes 15 15 15 15 1

olB/capita 7135,32 8525,07 )449,48 10130,35 11483.41
'nvestmento 26.3: 27,71 26.05 23,17 24,32
Capital Humano/ pc 7,2 7.4 7,62 7.92 8,19
CiniTerra (%) 57 57 57 57 57
Gini Rendimento (% 37,09 34.8f 30,82 29.74 30.83

Total

Cbservacdes 6C 6C 60 60 6C
DIB/capita 3939,27 4656,9C 5202,31 5454,: 5970.1
nvestmento 17,69 19,18 19.57 17,69 17.31
lapital Humano/ pc 4,581 4.95 5,3' 5.84 6,2
3iniTerra (%) 65 6sl 65 65 65
Cini Rendimento (Vo 40,631 39 321 38,51 36 e1l 38,59

tunte : DEI N I NGER e OLI NTO Q{n1b, p.23)
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Fonte: Cr6fico do autor com base em dados Quadro 6'

FIGUM 44 - Evolugio relativa dos lnvestimentos nas diferentes regiSes (%)
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FIGUM 43 - Evolugio relativa dos PIB Per caPita nas diferentes regi6es (USD)

Evolugio PlBpc por Regi6es 1966-1990
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Evolug5o do Capital Humano per capita 1966-1990

1966-70

Fonte: Cr6fico do autor com base em dados Quadro 6
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FICURA 45 - Evolugio relativa do capital humano per capita nas diferentes regi6es
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FIGUM 46- EvolugSo relativa dos lnd. Gini do rendimento nas diferentes regi6es

Fonte: Cr5fico do autor com base em dados Quadro 6
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FICUM 47- Comparageo relativa dos lnd. Gini da terra nas diferentes regi6es

Comparagio do indice de Gini da Terra (1966-90)
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Fonte: Grdfico do autor com base em dados Quadro 5

A FICUM 45 ilustra a evolugio do capital humano per capita de 1966 a

1990, para as mesmas regi6es. Na nossa anilise pentagonal, i.e. em que quanto

maior o nivel de capital humano, mais para o exterior dever6 estar a traject6ria da

zona. Noravelmenre na an6lise de capical humano (anos de estudo per caPita) se

replica quase exactamente o mesmo padrio de hierarquizag5.o das zonas (por ordem

decrescente): Am6rica do Norce (azul claro), Europa Ocidental (azul escuro), Asia

Oriental e Pacifico (cinzento), Mddio Oriente e Norce-Africa (amarelo), Am6rica

Larina (cor de vinho), Africa Sub-sahariana (castanho). Sendo de notar o facto da

zona do M6dio Oriente e Norce de Africa, nestas estatisticas do QUADR] 14,

suplancar em termos de capital humano a Am6rica Latina - as linhas amarelas

excedem a traject6ria a cor de vinho. A apresentagio destes dados apenas quer

veicular a importAncia do capital humano (anos pc) na criagio de PIB pc em PPC.

Este factor com a emergencia dos modelos de crescimento anos 80, reflecte o facco

deste input especfico (capital humano) ser determinance para o crescimento

econ6mico. Analisaremos entao no nosso modelo esta variavel e a sua relagio com o

crescimenco e a RA.
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Mas antes analisemos ainda os dados da concentragio do rendimento e da

terra. Para isso utilizaremos o indice de Cini, que pode variar entre 0 e 1OO%o,

reflectindo este a concentragio da variivel em causa. Na FICUM 46 podemos

observar que a concentragio do rendimento para o periodo 1966-1990 reve

tendOncia a manter-se constante, entre os valores de 3Oo/o a 4Oo/o para as diversas

zonas. Conclusio: Parecem nio ser determinantes as diferenEas de concentragio de

rendimento para explicar as diferengas de plB pc em ppC.

Mas, e a distribuiEio da terra? Analisemos a distribuigio do [ndice de Cini,

exclusivamente Para a terra, para as supra-citadas regi6es- vejamos a FICUM 47.

Nesta figura, destaca-se claramente a zona da Am6rica Latina com a maior

concentra9ao da terra (81% de Cini), e a Asia Oriental e Pacifico (560/o de Cini) e o

Sul da Asia (56% Cini) com as menores concentrag6es da rerra. A Europa Ocidenral,

aPesar de bastante rica, tamb6m apresenta uma das mais baixas concentrag6es da

rerra de 1966 a 1990- 57% de Cini. O M6dio Oriente (67% Cini), a Amdrica do norte

(64% Cini) e a Africa sub-sahariana (61% Cini) apresenram concenrragoes

intermddias. A amostra como um todo apresenta um Cini da terra de 65% para o

periodo de 1966 a 199a.

Estes valores essencialmente do Cini do rendimento e da terra, permitem-nos

ilustrar Porque 6 que 6 fundamental estudar a problemd.tica da afectagio da terra e

do rendimento em geral, e particularmente, na Am6rica Latina, intuindo num

contexto moderno que um dos factores por detr6s do crescimento 6 o capital

humano.

Assim podemos intuir com estes dados que a disrribuigao da terra ) priori nio
6 equitativa (os Cini da Am6rica Latina s5.o os mais elevados) e que o capital humano

tem um papel chave no crescimento. Teremos assim em acengio na construgio dos

nossos modelos te6ricos exactamente estas relag6es entre as vari6.veis: PIB pc (ou o
seu crescimento), terra e capital humano.
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16.3. Modelo de "start-up cost" generalizado a mais de uma varid.vel

Neste anexo aPresentamos a derivagio completa e detalhada de todas os resultados

do capitulo 8' Por serem semelhantes e o processo de c6.lculo em tudo igual,

apresentamo-los aqui em detalhe para o leitor mais interessado.

16.3.1O problema

A fungio de produgio define-se por quarro vari6veis de input:

\(K,H,R,Z), em que K 6 capital fisico, H capiral humano, R 6 a rerra toral

disponivel, e L 6 trabalho.

H5 novamente tr6s tipos de parcelas a partir da rerra disponivel: I- latifrjndios; E-
mesofu nd ios e F7-M icro-frj nd ios

se forem parcelas iguais a redistribuir como dantes ficamos com:

T +n,.E,*n,.F, = R.

FICURA 48- Repartigio da terra disponfvel (R) em I E; e F;

ni. Fi

ni.Ei
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A anilise do rendimento Prende-se com a distribuigio do

ponto de vista baseado na equidade, Para isso vamos estabelecer

bem-estar como a distribuigio do rendimento, formalmente:

mesmo, ie um

uma fungio de

W =o(Y,,Y,,Yr;t,,t,), em que Y representa o rendimento, e t; t., respectivamente os

"thresholds" de escape ao rendimento de pobreza, respectivamente Para o terreno

meso-fu nd i irio e m icro-fu ndi 6rio.

Para formalizar a funglo de bem-estar podemos dizer que ser6 a "soma continua" da

distribuigio de rendimentos (ie o integral):

y4, = [r,1K , H , R, L;t ,,t ,).dY,

i.e. com base no rendimento gerado pela produgio com os factores K, capital fisico,

H capital humano, R terra dispon[vel, e L trabalho (de "labour").

16.3.2. Formalizagio do modelo de start-uP cost generalizado

O problema a resolver numa 6ptica social Passou a ser:

Max lI/ = |y,1tr, tt , R, L;t,,t,).dy,; i = i, j,T

Sujeito is seguintes restrig5es:

i) Restrigio "ffsica" de M

T +n,.E,+n,.F, = R

R6omontantedeterradispon(vel aredistribuir,apartirdefque6olatiftlndio,Ei6

o meso-frindio e F7 6 o micro-frindio.

ii) Restrigio de "viabilidade" de RAex-Post

po.Y^3 pr.Yr* p,.fr,.Y,+ p,.n,.Y,; o rendimento gerado ex-post M, pela terra, tem de

ser superior ou igual ao gerado pela terra disponivel antes da RA'
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iii) Restrigio de activos "agregada,, da economia

r.K +wr.H + pn.R+w.L 1 p.Y,

iv) Restrigio "pobreza" "threshold,,

\(K, H, E,, L) > Y,(K, H, E,, L;t,)

Yt(K, H, F,, L) 2 Y,(K, H, F,, L;t,)

f; "threshold" para E,; tf " "threshold" para F1..

Note-se que o larif0ndio nio rem restrigio de pobreza (o que 6 intuirivo).
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16.3.3. Solugio do 6ptimo social

Vamos entio calcular o 6ptimo social usando o Lagrangeano e as resPectivas

condig5es de Kh un-Tucker:

,Y,fl*,r.!,,,= [\6'H 'R'L;t"t,)dY + L'ln-r -n''E' -n,'F,)+

*4.1p*.Yo- pr.Y, - p,.n,.Y, - pt.nt.Ytf+ )".1f,.Y, -r.K-wr.H - p^.R-w.Ll+

+ lo.ly,1K, H, E,, L) - y, (K, H, E i, L; t )f + 4.1r, {x, H, F t, L) - Y t (K, H, F, L; t )f
Procurando obter as condig6es de primeira ordem:

a)# = !ff-u, - )" + rlr- # - p,.# - o,-,,.# - 0,,, #)
. ul, # -, # - *, # - o - ff -, #). ol# -# r). ol# -# r),,
(2) r>o (3) #.r=o

st # = !!r.0, - n, r, * 
^,lo ^ aqgL 

- ,,.ff - o, n,.#- r,.,, #l
. 

^lo, # -, {; - *. # o^ ff - - #). ol# - #,). ^l# 
-# r).,

(s) E,zo (6) 
#.r,=o

Anttlise kon6mica de Refurma Agrdria em contet<to dindnico pr Migtel Rocha de Sousa

nr# = !%* o, - n, r., + rl, 
^ # - o, ff - r, n,.#- o, ", #)

. ol,, uu -, *u - *. # -, ^ #; - #1. ^l# 
- #,). ^lru 

- # r7,,

(8) F,u-o o>ff.r, =o
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(tqL = yff.ar * olr- # - p, *- p,n,.#- 0,,, #l
. olo, # -, -,, # - o 

^ # - * #1. 41# - y. 
rl. ̂ l# 

_# 
rf,,

(r 1) K > o (t2) #.* =o

raff = [ffi.,, * olr^ # - 0,.# - ,,.n,.ff - 0,,, #]
. 

^1, # -, # -,, -,^ ffi - - #). ol# # rl. ̂ l# 
-# 

rf.,
(r4) H>o (rs) #.r=o

oofr= !ff.r, * ulr^ #- o, ff- r,n #- 0,,, Tf
. olo, # -, # - *. # -, ^ #-,]. ol 

*% 
- # r). ol* _ * r),,

(17) L>o (18) #'=o

frrl#=-4.E,-4.p,.\-)".po.E,20 (20) n,20 (21) 
#n,=O

(22) 
#=R-T-n,.E,-n,.F,)-0 

(23) ,1>O (24) 
#4=O

,rtr#= p^.Yn- pr.y, - p,.n,.\ - p,.n,.y, >-0 (26) )2>0 frrlff..r, =O

frrl#= p,{-r.K-w,.H - p*R-uL)o (2s) L>o 1201ff.4=o
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QD+=Y,(K,H,E,,L)-Y,(K,H,E,,L)L 0 (32) ln2O 1lyff.ln=o' ' 010 rr olo

Q4)#=Yj(K,H,F,L)-Y.(K,H,Fj,L)b- 0 (35) 4>o Oalff'4=o

Sio estas as condigSes de primeira ordem, vamos Procurar resolv€-las:

Como (37) R=T+n,.8,+n,.F, entao temos (38) 4livre, logo em (22) ficaremos

com (39) += R-T -n,.E, -r,.F,= 0 e entio teremos: (40) * += 0, ou seja a- - "' \-' / il1 ' "t--t "t'- t a4

con d iglo (22) verifica-se.

De igual modo vamos assumir que as nossas vari6veis de decisio sio todas

estritamente positivas, ou seja, T, E1, F1 K, H, L, ni seo maiores que zero.

Assim podemos re-escrever as condig6es de primeira ordem tendo em atengio este

facto, que se nos afigura como bastante realista:

(4r) fr=o $2) r >o (43) #., =o

(44) *=o (4s) E,>o (46) !-t,=o\ "/ aE, - \--l -t' - \ -/ aE, t

(47) +=o (48) F,ro (4s) *l,=o\"/ 6F, oF, r

(s0)

(s3)

(s6)

(se)

L=o
AK

ol 
=o

AH

L=o
AL

L=o
0n,

L.x =o
AK

ol 
.H =o

AH

L.r=o
AL

ol .r.=o
0n,

(sl) K>0 (s2)

(s4) H >0 (ss)

(s7) L>0 (s8)

(60) n,)0 (61)

(62) +=R-T-n,.E,-n,.F,=0 (63) 4>0 (64) +.4=0ah 04

Teremos entio v6rios casos para os multiplicadores de Lagrange remanescentes:
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QUADRO 15 -An4lise dos Casos do Modelo Ceneratizado a mais de uma varidvet

Casos Valores dos l,'s

l.r ?"2 1.r ?ut )"s

I

2

J

4

5

6

+

+

+

+

+

0

0

0

+

+

0

+

0

0

+

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

CASO 1 : )4 positivo, restantes nulos )"2 = )3 = )a = [s: 0

6r#= pn.Yn- pr.Yr- p,.n,.\- pr.nt.Yj >O (66) 4:O rc11ff.4=O

6S)#= p,.Y, -r.K -wr.H - pR.R-w.L>0 (69) 4:O 1t01ff.,4 =O

(? l) # = Y,(K, H, 8,, L) - \(K, H, Ei, L)V, > O (72) lo:0' A4 'E,,L)-Y,(K,H,E,.L)b- O (72) 1o:0 Olff.l^=O

(74)g=Y,(K,H,Fj,L)-Yt(K,H,Fr,L)L 0 (75) 4:O 11i1ff.4 =Od4 ' r r r' 't! ) - 'il,s -,

Note-se que segundo as equag6es (71) e e{ os minif(ndios excedem os

"thresholds".

Considerando agora na primeira equagio das condig6es de primeira ordem e

obedecendo d.s hip6teses do CASO 1, ficamos com:

(77) # = I# dY - 4= 0, logo daqui sai: (78) 4- = !ff.ar > o

Fazendo o mesmo para E;, ficamos com:

(7g) += fl.aY-r,.4=0, o que implica que resolvendo em ordem a uma das0E, r aE,

vari5veis de decisio (r;) ficamos, ap6s a substituigio do ),1 por (7g) com:

(80) ",4: !q-UU,.dY , resukando daqui o n;* 6primo:
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l4r.av
(8t) n..l%-.ay: l%.ay de onde sai: (82) n,.: 

t ?!i , o
' J AT t AE, I#0,

De igual modo para o termo Fj segue procedimento em tudo semelhante:

Ou seja, temos a seguinte expressio:

(83) ,n= 1ff.0, -r,.4=0 , de onde resulta: (84) n,.A= !#0, , ora

combinando de novo (78) em (84) ficamos com a expressio 6ptima Para os micro-

frindios:

,aY.I J.dY
- JAF

(95) n,'=+>0.
JAT

A partir de (50) ficamos com (86) a (89):

186) 9L = lL.dy = oAK JAK

(87) a{ 
= l%.ay = oAH JAH

(88) o{ 
= loY' .dY =oAL JAL

(89) ! =-4.t,rO (90) n,)0 (91) (n,>0 (de onde resulta uma soluglo
0n, Ofl,

de canto para ni).

Contudo se combinarmos (82) com (85) obteremos o rdcio 6ptimo (do ponto de

vista social) do nf mero 6ptimo relativo de explorag6es meso versus micro-fundi6rias:
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(e2) > 0 , rearranjando (tendo em atengio que o

denominador nio 6 comum, mas gue 6. o rlrcio dos valores das Pmg acumuladas nas

explorag5es i e j, ficamos com (92 ')

l9L.av
l9!'.ay 

r aE,i

(s2') ' a-!- : 4--> o
rOI ndl| '.dY I t.dY
JAT JOFI _

-a-
Podemos concluir que 6ptimo deste caso 6 um r6cio de Pmg acumuladas para o

latiftindio, uma espdcie de TMS entre produtividades acumuladas do latif(ndio, deve

ser igual i TMS das produtividades marginais acumuladas dos minifrjndios
(ponderadas pelo n(mero de cada parcelas minifundi6rias existentes).

lntuigio: Se o n(mero 6ptimo de parcelas meso (E) subir (ceteribus paribus) enrio a

sua m6dia da produtividade marginal acumulada ponderada pelo n(mero de

parcelas desce (membro do lado direito desce). Por conseguinte para repor o
equilibrio, o custo de oportunidade do latifrjndio tem de subir, ou seja, a TMS das

Pmgs acumuladas do latifrindio deve descer.

De outro modo, re-escreven do (92'):

f?L.ay l9I_ay
(92) -'aJ,-:t1l ,o

f!.av l9!".ayr aE, J ar.'-'
-* ni ,r*

Outra interpretagio talvez mais intuitiva 6 a de que estas proxie.r para as taxas

marginais de substituigio t6cnicas entre o latifrindio e respectivamenre o meso-frindio

(entre T e Ei) tdm de ser iguais, no 6ptimo, ir taxa marginal de substituigio do

latifrjndio face ao micro-frjndio (entre T e F1). Sendo de salientar que se pondera
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(divide) sempre pelo respectivo n(mero de parcelas para todos os casos (o latifrlndio

como admitimos 6 rinico, logo e' como se dividissemos por 1).

CASO 2: )t, 7t , 1s positivos, restontes nulos X,2:)3 -g
Tal como no caso anterior temos na segunda restrigio (93):(6S); (9a):(66) e

(es):(67):

(D+= pn.Yn- pr.Yr- p,.n,.Y,- pt.nt.Yt >O (g4) 4:0 1lS1{.4=O'44 - 04

Para a terceira restrigio temos (96):(68); (97)=(69) e (98)=(70):

Oq+= p,.Y,-r.K-wr.H - pR.R-w.L>0 (97) L:0 (g1,|l+4=O
' ,ilj tt r - "H--' rR--- ' ) 'il| r

Para a quarra e quinta restrig5es temos desta feita multiplicadores de Lagrange

positivos:

Qr#=Y,(K,H,E,,L)-Y,(K,H,E,,L)b- 0 (100) 1o'O (loD#.rr=o- ' 070 11 olq

AI
Oo4#=Y,(K,H,F,L)-Yj(K,H,F,,L)g=O (103) 1r'0 (l\q#)", =o

Pegando nas restantes condig5es de primeira ordem e obedecendo irs condig5es do

Caso 2, ficamos com:

oos) 
arL 

= !ff o, - u. ^rl# - # r). ol# -# 
r)=,

(106) T>0 (r07) 
*L.r=o

Resolvendo a expressSo (105) em ordem a 1,1 e restantes lambdas ficamos com:

(08) 
^-^^l#-#,) ^l# #r)=!ff,,

De igual modo para a segunda equagio das condig6es de primeira ordem retiramos:
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(tos) # = lff ,, - n, 4. ul# - # r). ^l* *'] = o

(no) E,>o (ur) 
#r,=o

Resolvendo (109) em ordem aos lambdas:

(,2)",0-ol#-#,j-ol*Xrl=t*n,,

De igual modo Para a terceira equagio das condig6es de primeira ordem ficamos

com um sisrema de trds equag6es a tr6s inc6gnitas (os l,s):

(1 08) a - ^^l# - # 11- 
ol# # r)= t#o,

(t t2) " o - ^rl# - #,1- olx x,7=,#,,

. 3) ., 0 - ol# - #,j- ^l+ 
yr 

rf= ff 
,,

Escrevendo as eguag5es (108), (112) e (113) na forma matricial:

(1 14)

l%-.a,JAT

f%.av
t 0E,

,AYI r.dY
t 0F,

, _(rr, _a{ ) _(y_oY, )' -[ar- *d -[ar - *a)

n _( y__u, ) _(*,_ur )-i 
[rr, au,a) [rr, uu,U)

n -(q--u, ) -lv--y l"i -14-4J -14-4r)
lil

ou seJa:

(1 1s) bA

Vamos resolver o sistema utilizando a regra de Cramer.
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Primeiro, calculamos o determinante do sistema6s: lAl.

=Pl

(l l6)

A (%u-#)l# #,)..(# #,)(#-#,)..1# #,)l* *,)
-,1#-#,)(x *,).1# #,)(* #)l# #,)l# #,)
De seguida calculamos os lambdas, atrav6s da regra de Cramer (em que se substitui o

vector b na coluna de inc6gnitas da matriz delta A, respectivamente para cada

lambda):

Deste modo, ficamos com:

l9L.av
JAT

tL.a,
JAE

llr.av
t aF,

Como j6 temos a expressio do denominador de (117) que 6 o determinante do

sistema, resta-nos apenas calcular o numerador:

l avlo^t=#*l# #,)l* +,).'#*l# #,)lH #,).
.tH*(# #)(H #,) P"-(# #,)(*-*,).

'#-l** ill# H,) r#*l-", Y,,)(x-#,)
Assim, obtivemos o resultado de l,r*.

Paraluq* e 1,5* procede-se de igual modo.

-(q-q \ -(av, -av,Ia, art) [.r. orL

( ur, aY, ) ( ur, oY,-lE-Eo) -lE-E,

-( q-q\ -(v,-v
Ir", ur,J Iu+ ur,L

(l l7)
t4

tt Prr" calcular o determinante duma matriz A de (3X3)

remos: lAl= arr.arr.on - ol.oB.a32 - ot2.on.a$ + otz.a3r.a3z + aB.o2r.a32 - aB.q3t.oz2 .
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Vejamos para ?r"a, temos de substituir a segunda coluna respeitante

matriz delta A no sisrema (115):

i inc6gnita na

l?L.avJAT

l4-.av
J AE,

!#,,

( ur, aY,-[F-Fr,
( ur, 6Y,-lE-d,
( ur, oY,-[4-4,

(lt9) tro =

(t2t)

l9!,.ayJAT

!ff,,

PLa, aF,

=l'^,1
t4

Resolvendo, de igual modo, obtemos a solugSo de l,a para o numerador, uma vez que

o denominador ji 6 conhecido (6 o determinante do sistema):

lrzoylo^,1= - ff *l# 
# r)-,, 

!ff,, (# # r)-,,,#,,(# # r)
*., !ff ar(# # r).., t# * l# # r). t#*(# # r)
Procedamos entio i mesma operagio para 1,5:

(ay, ay, ')

-1fr-du)

(ur, a\ )-ld-Er)
( ur, oY, )-la- r\o)

Resta-nos calcular o numerador de 1,5:

lrzzllo 
^l= 

- !fio,(X X r)-,, !ff 
ar 
l# 

r" 
r).

-,, !ff 0,(* *r)* n, !ff ,,(# # r).
*' ffo'(* *,).I#*(# #,)

Assim, ficamos com a expressio de 1,5 completa.



ffi
Retomando a equagio (112) e substituindo pelas express5es 6ptimas dos 1,s, (117),

(1 19), (121) em (1 12), ficaremos com:

(112) n,\-^l*, X,r) ^l# #r)=!ff,,

Andlise Econ6nica de Refurma Agrdia em conterto dindmico pr Migtel Rocha de Sousa

Ora, resolvendo em ordem a ri* obtemos a exPressio que nos di o n(mero de

parcelas meso-fundi6rias 6ptimo:

,23, "w-wlx,*,] ?J [#-#,)='#*

(124) ..=W,l'* #,1.ffi1# H,).H r#*
De igual modo para obter a expressio 6ptima das parcelas mini-fundi6rias, basta

recorrer i expressio (1 13) e substituir os l.s 6ptimos (1 17), (119) e (121).

(,,3) ,,u-ol# #,)^l+ ""r)=!#0,
Logo vi16,

a\_
OF,

ema

ios:

.a\
U', 

L

%1= p\-ay
ur,u) t oF,

expressSo 6ptima do nrjmero de

].#t#*
Combinando as express6es 6ptimas do n(mero 6ptimo de parcelas dos meso-

ftindios (124) e dos micro-frindios (126) podemos obter afrac7io 6ptima de micro-

frindios face ao total de mini-ftindios (meso+micro):
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fl*
JAF

loal

%_%
4 ulu

(ITD

@lq-ql-rulq oY,

lD4llq uo,r)@l'Lul- E ,

%_%
4 ulu

bz-x,lr'^tl+,-#,,{^,@#,)a^ft-#,lr r

simplificando, eliminando lo\ | fica-os com a expressio (127) simplificada:

Ou mais ainda a expressS.o equivalente a parcir de (128):

(t2e)
fi, 1

n, tn, )*t
h,

CASO 3: )t, 1z , )t positivos, restantes nulos ),a=)5 =g
Partindo das restrig6es com as condig6es de primeira ordem, remos:

A!Wq+ = p*.Y^- pr.Y, - p,.n,.Y,- p,.n,.Y, = O (l3l)4 > O 1rn1{.4 =Oo/2 'U,

{glzx,1.w,l+x"l.H,r#d,

Alf})#= p,.\-r.K-w,.H - p^.R-w.L=0 (134)4>O

OXlff=Y,(K,H,E,,L)-y,(K,H,Ei,t)V, o (137)4 =o

PAW-#,I.r"or

.^q4

'l 
ur a\

,l@-@n

loa trtlffi-#,1n*'l#,#,

03s\ 
ol .L =o. ,AL J

.,38\ 
ot 

.).. = o'o1o+

|JD#=Y,(K,H,F,.L)-Y,(K,H,Fr,L)L> 0 (140)4 =O lroy{.1, =OOA, r 
-U 

'62, J

Considerando agora nas condig6es de primeira ordem e obedecendo d.s hip6teses do

Caso 3:
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Andlise Econdmica de Refurma Agrdria em contexto dindmico por Miguel Rocha de Sousa ffi

o4z) # = !# r, - a * u.lp r.# - p,.# - p,.n,.# - 0,,, #)
. olo, #-, #-,,.#- o* *%-, #7=o (143) r>0 e44)

Resolvendo em ordem aos l,s:

(r4s) a-alr- # ,,.ff- r,n,.#- u,,, #)
. I aY, aK aH aR aRl roY, ,,,

- 4 
lo,. u;-r. a.r-rn. 6o - 

pn.i-r. 
ar )= l;.o,

Paraa segunda equagio das condigSes de primeira ordem:

1r +at ff = [ff o, - n,.4 + ol, - # - o, ff - o, n,.# - 0,,,.#)

.olo,#-, *L,-.,#,-r^ **,-,#f=o 047)E,>o {rou ff',=o
Resolvendo em ordem aos 1,s:

f ^Y, aY, aY. aY,1
(14e)n,),-Olo^ 

C- n.ff- p,.n,.fr- p,", i)
, I ^ ar, -. aK aH aR anl ,%_7y-4.1r,.d-r. q-*,.aq- P* aE,-* ur,)= lbz,

Para a terceira equagio das condig5es de primeira ordem:

arotfi = !#.r, - n,.\ + ulr- yr- o, ff- o,n, #- r, #)
.olr, #-, #-,, #- r. #;, #)=, (rsl) 4 > 0 (ts2) 

*+ 
r, = o

Resolvendo (150) em ordem aos l,s:

I av. aY- aY url(rs3) n,.4-Olo- u+- n,.fi- p,.n,.fi n,.r,.fi 
,

_^.1 ^ aY, _- aK _.., aH aR uLl= llr.ay- *.10,. u\ wu. 6q nn. n-* uq )= J n.",
Agrupemos (145), (149) e (153) respeitantesaT, E;, Flpara calcularos l.s 6ptimos:

Ll =o
AT
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.dv

.dv

#
r#

W

Escrevendo na forma matricial (15a):

f, -1,-#-*#-,, #-0,,#] -1, #-,#-.,#-o^#-,#j)
,,rr,l , -l 0,.%- * u', aY aY,1 I av, aK aH 

- ^ aR .. u;ll41I L^ aE, , ff-,,, *-,-.,',ii) -1, *",-,#,-,,#,-o^#,-*#]lLtl=

[,, 
-lr-#-"t-r, *r,-r," *o,7 -1, #-, **,-*,#-o^# -#))

Ou seja, temos:

(150 7T.5-c

e sag )., - nl, 
^ # - r,.* - 0,.,,.# - 0,.n, #)- ol, # -, # - *, # - o 

^ # -, #l= I#.d,

Qsaenrl-^lr"#-*ff -o,r*u,-r,n*%,1-ulr#,-,#,-***,-o-*q,-*#,7=t#,*

(154c)n, r, - ul, - # - 0, ff - o, n, 
#- r,,, #1 ^1, # -, #- 

*, H- r-#-, 
#7= t# *

Calculando o determinante do sistema:

(ts7)

vt='lo- #- r, #- 0,, #- 0,,, #)1, 
nn-, # ., 

#- r^ #-, #)
.,lo_ #- o, fi_ u,, #_ 0,, #)1, #_, #_,, #_ o^ ff_, #j
*,,10^#- 0, ff- o,n, #- 0,,, #)1, #-, #,, #- o^ #,, #1
*,lo 

^ # - o, # - 0,,, #- o, ", #)1, # -, # -,, # - o. ff - - #)
,lr. #- 0, ff- o,n, #- 0,,, %nflr, 

#-, # ., E- o^ #, #l
I av^ a',

-,, 
10 ^ # - r, ff - o,n, # - 0,,, #flr, #-, #;,, #; - o - # -. #)

Calculemos entio as express6es 6ptimas de l,r* usando aregrade Cramer:

Andlise Ean6mica de Reformo Agrdria em contet<ta dindmico por Miguel Rocha de sousa
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av. aK
.--r.--wD.AT AT

av. aK:-r.--wt.
AE, dE,

av. aK
----:--y.--yt_.aF, aF,

l#* -lr^*- o, *- o,',#- o'"'*f -1,

I#* -lr-#- " #-,,,, #- o, ", #) -[,

I#* -1,^#- * #- 0,,, #-,,,, h) -1,

aH aR adl
ar-P^ ar-* arl]l
aH aR ar ll
-- 

D^.--W.- ll
dE, '" aE, aE, )l
aH aR arll
,)-o- u\-' U\)l

058)4 =PA
wt

J6 temos o denominador pela

l"l

expressio (157) para termos (158) s6 nos falta o

numerador:

6e1to4t=(!#,,1,-#- " #- 0,,, ff-,, n,

.(!#")1,^ # - " # - p, n, # - p, n,

.U#*)1,_ *_ " *_ o, n, ff _ o, n,

Assim fic6mos com a expressio 6ptima de ),1*.

De igual modo procedemos ao c6lculo de)"2*, parcindo da resolugio do sistema pela

regra de Cramer:

av,ll ay aK aH aR at)
all'' ,+-' u)-" u\-" u\-',o)
av, I t ay aK aH aR atl
qll'' a-r i-wn * - nn'i-w - 1

ar,ll aY aK aH aR atl
* Il,, ud-' atr-" aE-o- aE-* aq)

av,1l aY aK aH aR at1
ua ll,, A- ''i-" * - P- ar-* i )

av,ll ay, aK aH aR aLl
* ll' ur,-' u\-*' u\-'- u\-' u\)
av,ll ay aK aH aR aLl
*,ll'A-' aq-*n ao,-o- aE-' au,)

(t# *)1,, # - * ** -,, * *%, 
- o, o,

-(!#,,)1,^ # - " # - p, n, # - p, n,

-(#41,^ #- " #- p, n, #- p'n,

061) lD4l=

-'(tff*)l'
-",(t#*)1,

*,1t#*)1,,

l9LavJAT

lLav
J AE,

PL av
t 0F,

arl_t
ar)
aLl_t
AE, )
AL

a1

AH AR

-- 

Dn.--W.AT ," AT

AH AR

-- 

D6.--W.
aE, '" 0E,

AH AR

0F, '^ aF,

I av, aK
-l D .-- r.- - wD
lolot
I av. aK

-ln' *-r' n-w'
I av, aK-l'' u\-'u\-"

(160)L, =

Ora resolvendo para o determinante do numeradorficamos com:

Assim temos a expressio completa de (160).

ay, ..aK ... aH - aR _ *!L1_,.( til_.or)r u, aK aH aR aLl

C-'fr-*'fr-o--ur, aF,)'['a4 llo'ef-'i-"i-p^6F-' *)
ay aK aH aR aL1 ( ,av, ,..\l av, aK aH aR aL1

t-, i-*, i- o- i-* uE)., U uu,o, )lo, ;-, i-'vn jf- pn j-r-, ar )

oF, aF, " dF, '" oF, aF, ) ['a4 llo' ua-'i-" G-p* aE-' uE)

W
WI
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-1,-#-0,#-," #-,,,,#
I av" aY- aY av

-LpR 
aq-- 

pr i-, " ur,- 
p, r,.aq

I av, ay. ay ay.
-LO- ur,-h *-n,n, *-Pin,.a\

Andlise Econfimica de Rcforna Agnlria em ontexto dindmico pr Miguel Rocha de sousa

De igual modo para o terceiro ),:

(r62)t, =

(r66)

Com

(167) O. N = W

e para o vector W a seguinte especificagio:

lL.avJAT

l9LavJAF

|ff,,
PA
lrl

Ora, calculando de novo o numerador:

(r63) loZl=

-,lo - ff - o, # -, " # -,,, #l(l#,,)-, l, 
- # -,, ff - p, n, 

*% - 
p, n, 

#1U# -)
-, 

L,. * - o, # - r,,, # - r, ", #l,I# *).,,1o^ # - o, ff - o, n, # - o,,, 
u#IU# r,

*, 
l,. ff - o, # -, ", # -,,, *1,i;,,).,1,. ff - n, ff - r,., # -,,,, h)W -1

Ficamos com a expressio completa de (162).

Retomando a equagio (149), evidenciand o nie nlficamos com:

**+"#),.?,,H)n=ff **o?^#-"#l*b#,***.**-*#--f;)
Retomando a equagio (153), evidenciand o n;e nificamos com:

or?.#)4+44i1r#)r=#**o?^#.H1.^V,#-^*u*-*n-^#--,.]

com 1.1*, ?.ar,xl obtidos arrav6s de (158), (160) e (162),ficamos com o sistema na

forma matricial:

(a. . o' r, #),(ur r, T^),],;]=l;]
(or o,#) (or.4. p,#)),
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r, r I 
I# * . ol'^ # - 

" #l.ol' #,-' #,-*' **,- o^ -",' #,)1
ou'Ln 

r=l,rn * . ol,^ # 
_ 

" #). ul, #_, ff 
_*, 

# - o_ ff - #))
Utilizando de novo a Regra de Cramer podemos resolver o sistema (166) para

obtermos o n0mero 6ptimo de parcelas mesofundi6rias e micro-fundi6rias.

Sendo o denominador o determinante do sistema:

lrzoylol =(a.*L. r,#)[u.. o. r,%u)-(nr , #)(rr o,#)

De igual modo temos p^r^ ni,

(,', *o,) 
I

,,,r.uro,#)l ,,(0.*u'o,W*,bG

Andlise Econ6mica de Rcfurma Agrdria em contexto dindmico por Migtel Rocha de Sousa

(l7l)n,.

l(a. *r. ,, %\ *l

*,(a. .o' o, *q,)-*,(l' ,, ff\'(r,*)' -l

(u. , #) (a.*r,r,,ff,

Ora com base em (169) e (171), eliminando o

express6es, podemos escrever tal como fizemos

de micro-frindios face ao total de minifrindios:

denominador comum de ambas as

para o caso 2, a proporgio 6ptima
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Ora dividindo e multiplicando a expressio (172) porwj e substituindo os valores dos

},s 6ptimos, cortando os termos comuns ficamos com:

.o.oX)-n?."H)

(173)

Eliminando o dererminanre de n:

(t74)

hj1
___;___; _ ______. =n,+n, ln' I

l;.')

Ora para termos a expressio final 6ptima da proporgio s6 nos falta determinar

(wi/w), fagamos entio esse c6lculo auxiliar, nio esquecendo de substituir os l,s
6ptimos nessa expressi.o:

l{ray, , - [- 6Y* aYrl*r,l ^ ur, - aK aH aR aR I
,7s\ L_ I udr 

+ + 
Le- ;i- n u )+a lp u-r i-w, i- p- i-w'*l' wr 

l%-.dy-, .r1 oYo aYrl , ,rlt6r'" *"'lo- d-* uq)*4 lo, d-, A-w, ;;-n- n-.;)
ora substituindo pelos ),s 6ptimos, ficamos com a expressi.o 6ptima de (w,/w)*:

,rrr(t) =
t#, *. ff?^ # - 

" #l.W? *u, -, #, -* #, - o. # -. #
#,1 trl' #-' ff-'. #-,. #-' #

Eliminando os termos comuns o determinante pi:
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+allr, 
qul 

-, **, - * # - o 
^ # - - #W*n,utl,-#-0,ff

!#, * .toullo. ff - o, ff)lrr,tV X -, **, -,, *4, 
- o. #, -, #

orrc:\=

Ora injectando (177) em (174) ficamos com a fracaio 6ptima do n(mero de micro-

fundios versus minifindios tendo em atengeo o r6cio 6ptimo (w;/w)-:

n, Ifl79) +=-=\- ' -/ 
n,. + ni 

[a=. ,-l
ln, l

0?r#= p^.Y^- pr.Yr - p,.n,.Y,- pi.n,.Yi =0

0rr)# = p,.Y, - r.K - wr.H - p*.R - w.L > 0

(w^t*tD*t, #) [;). (ro,, #)
Esta expressio (178) como podemos ver ji engloba Pregos, o que 6 intuitivo pois a

restrigio de viabilidade de RA (2^ restrigio) e consequentemente o segundo

multiplicador j5 estio activos. Note-se de igual modo a presenga tamb6m das

produtividades marginais de cada parcela de terra (relativamente a E; e F) a

determinarem o nfmero relativo de parcelas. Note-se que intuitivamente o Prego

relativo de pi subir face a pi entio o nf mero 6ptimo de parcelas micro-fundidrias

tenderS a diminuir face ao total.

CASO 4: Lt, lz,ls todos positivos, )q, ),t nulos

Este caso ilustra o facto de a restrigio da terra e as restrig5es de viabilidade e a de

pobreza para (e apenas para o microf(ndio) estarem activas, ie estamos no seu limiar.

Note-se que neste caso temos a redistribuigio de terra como na FICUM 6 em que a

RA tem de ser viltvel ex-po.rf, e que o micro-fundio se encontra no "threshold de

pobreza".

Parcindo das equag6es das restrigSes pr6vias e tendo em atengio o valor das

hip6teses dos l,s, ficamos com:

(180)4 >o (18D+)2=0
olh

(r83)1, =e (tsq#.)j=o

t;) Vut*tot,,, #)-(rnt,, #)
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(185)# =Y,(K.H,E,,L)-Y,(K,H,E,,L)b. 0 (186)24 = 0 1ltl1(.lo =gdlo '' 't! \ ' + 'il"4 -

088)+ =Y,(K.H.F,,L)-Y,(K,H.F,.L)r=0 (189)4 > 0 (tgq#.)' =Odl, r t 'U 'Ar"s'

Considerando agora nas condg5es de primeira ordem e obedecendo is hip6teses do

Caso 4:

o s D 
aL 

= !ff ,r' - \ + ulo 
^ # - p, # - p,.n, # - o,,, #f. ol* - # r)=,

(ts2)r>o 1rsz1 ff.r=o

Resolvendo (191) em ordem aos 1,s, ficamos com a expressio seguinte:

(1 s4) 4 - ol, 
^ * - p, # - p n, # - 0,,, *7- ^l* 

- * r)= !# o,

Retomando a segunda equagio das condigdes de primeira ordem:

(1s, ; = !# o, - n, 4 + rl, 
^ # - o, ff - o, o, # - r,,, *7. ol# - # rf=,

(re6)4>o 1tet1 (.2,=o
OL,

Ora, resolvendo (195) em ordem aos 1,s:

(te,)n,r1 - ulrr # - o, ff - o n 
u4L- r,,, #7 ^l# # rl= 

t#*
Pegando de novo na terceira equagio das condig6es de primeira ordem, ficamos com:

ttggral =la\-7y- " .l oYo', aF, t6F,-' -nr'A+o'lo-'d- r, ff-0, ff- 0,,,#1.+1#-* J=otJ | , uoru)

(2oo)4>o {zot)L.F,=o

Ora, resolvendo (199) em ordem aos l,s ficamos com:
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Agrupando as tres equag6es obtidas nos Is, respectivamente (194), (198), (202),

poderemos escrever o sistema em ordem aos lambdas na forma matricial:

Reagrupando:

1202)n,.1 - Olo- 
n* 

- e, # - r,.,,.# - r,,, #) ^,lh # r)= 
[Ln *

av,

aEr- P''n''

AY,

a\- P''n''

l% avJAT

l%av
J AE,

l9Lav
t oF,

li)

(1 s4) L - ol, - * - r,.ff - o, n,.# - 0,,, #)- +1# * r)= !# r,

(te,)n, ), - olr^ # - o, 
aEgL 

- o, n,.# - 0,,, 
nL) ^l* * r)= 

tnn *

1zo2)n,.1, - olr^ # - o, fi - 0,.n,.# 0,,, h1 ^lr" X r)= 
t#*

ar,1 _l ur, _oY, 1
ar ) lu, ar u)

#) l* uL,7

T1 l* #,1

I av" aY- aY,
-lo^ ;- Pr- * - P,-n, Ar - P,.n,.

I av^ aY--lo- Ur,- P,.aq- P,'n,'(203)

I av" aY.n, -lu- u\- nr. n- P,'h,'

Ou seja, matricialmente:

(204) d ( =d
Calculando o determinante do sistema:
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(20s)

Wt= rlo. # - e, # - o, n, # - r, ", #ll#- # rl
* 

lr- # - p, 
aF%- 

- 0,, # - r, ", #ll# *rl
I av" aY*,,.lor # - ,,.ff - o,n, # - r,, *11# # r)

*,lo^ # - o, ff - o,n, # - r, ", #ll# #r1
I av" ay-

-,, 
Lr- #- o, ff - o,n, #- r,, #)lt # rl

-r,lr^ H - o, ff - o, o, # - o, ", #11# H rl
Usando a regra de Cramer para resolver o sistema nos tr6s l,s em causa:

aY,1 I ur, ay,

ar ) -Lar- arL

aY,1 I ur, oy,

C) -lC- ar,b

ay,] lur, oy,

4J -lrl- u\L

6Y,-1"*-t'ff-t'n'
I av" aY--lo- 

Uu, 
- or uq - P,.n,.

I av" aY-
-Lr^ u\- p,.*u- p,.n,.

t#*)

t#*)

W*)

a\

av.

il, 
'- 

Pr'nr'

loal
l"l

(206)4r =

ora calculando o numerador, uma vez que j6 temos o denominador:
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,*,#ll#- #,)
ar,ll ar, aY, I

''*'' u1jl* - a, a)

, '*)l# #,)
,.,*11#-*,1

,,,,#)l# #r)

,,",#)l# #,1
*.Calculemos 

entio l,z*:

Andlise Ean6nica de Reforma Agrdia em contexto dindmico por Miguel Rocha de Sousa

(208)Lr =

(207) lo4l=

.(l#*)lr- 
no-p, aEL-,,, #-

.(l# *)lo - 
r* - t, 

6pL 
- r, n, # -

.Ui*)1,r*_0,ff_p,n,#

-(w-)1,-#-o,fi-o,',#-

-(t# *)1, - # - 0, ff - o, n, # -

-(!# ")lo. n* 
-', fi -',' 

%u+ -

Ficamos com a expressio completa de 1,1

(t#*) l*-#,
(t#*) l# #,

u#4 l# *,
Ora calculando o numerador:

(2oe) lot l=

-,(rff*ll1 X,] .[r#*)l# *,)

# -)l# #,1.,, (!8,,)l# -#,1

.,, (!# o,l# #, ] 

., 
[ 
!# 4l# #,)

De igual modo para o riltimo multiplicador de Lagrange:

-"r(
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'#l (t#*)l

',#l(t#41
",#7U#,,)lfr,

-lr^#-,,.ff-,,n,.ff-0,
I ayr ay, ay,-lo-'C- er. ai- P,.n,- ai- P,

-lr-#-0,ff-0,n,ff-0,
(2t0v.5.

l"l
(2tt) lo4l=

-rlr. #- o, ff- ,,n, #- ,,",H1(l#*)

-, 
lr- # - o, # - r,,, # - r, ", #7(f# *)

-,,10 - # - r,.ff - o, n, # - r, ", *l(l# *)
.,,.10 -.# - o, ff - 0,.n,.# - r, ", #1(t# *)
*,,10- # - ,,.ff - p, n, # - r, ", #l(t# *)
.rlr^ # - o, ff - o, n,.# - r, ", #l(l# *)
Assim fica completa a solug6o dos l,s deste Caso 4.

#yrlE *u,1
(212)\.n,.(o. ,,#)" .(r. ,,#)",= Iffrr*o.lo^

,r,r,(4. 0, #)" + 4. .,, .(t,, #),, = !# * . or 
lo^ # - r, Hl. rl# -# 

rl

Retomando a equagS.o (198) em ordem a nie nl

Retomando a equagio (202) em ordem a n; e ni:

av.
------i.!-- hyT.
of-

I
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Colocando de novo na forma matricial e resolvendo Para ni e nj 6Ptimos pela reg

Cramer:

l(o'.r. , #) (r. 0,#\ )
(2r4)l 

( ' " 
^.:'i' , ,'_ 

u' 
u'r) l [;]= [;;]'- '[ 

(^r, #J [^.+4.p, ,1 ))
Re-escrevendo o sistema na forma matricial:

(215)PN=Z

Com respectivamente o vectorZ definido do seguinte modo:

t, r lt#" 
. rr 

lo- # -,, #). url# # r))
tzt6)l'" 

t= 

lt#,' 
* a. 

lo 
- #; r, u*). orl# #, ]]

Tal como foi dito aplicando a regra de Cramer a este sistema (214) e (215):

l' (o'''T) 
I

,a,a * 1,, 
(or.o. , #) ,,(4.*r,.,,#)-,,?. o

\L1 r )r,t -\'1')'1 -l(0..t 
, #) (or *H) I [^. 

*0.* #,)?r*ur o,#)-?...

l?.,#) [r. 
.u.0,*%,)

Ora o determinante do sistema (o denominador) 6 o seguinte:

lzrs;lrl =(a. * o. 0,#,) 
[0. 

* 41 0,fi)-(or 
', #)(tr ,,#)

Se notarmos o riltimo termo pode ser re-escrito de forma mais condensada:

pro\rl=(a. * or o, #,) [u' 
* 4. 0, fi)-[,o' )' n, o, # #)

Passemos entio i expressio 6ptima dos micro-f(ndios:
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,,(0.Zl

I?r.or'#)

l?.#)(D\)n,. =

Por (217) e (220) podemos, tal como fizemos para os casos 2 e 3 (ver, por exemplo a

equagio (172)), calcular o n(mero 6ptimo de parcelas microfundi irias, versus o total
de minifrindios:

n.(21) 
=l _ =
4 *nt

Ora substituindo pelos l,s 6ptimos, e dividindo tudo por z1:

(222)

Eliminando o termo comum de ct,, ficamos com a expressio simplificada:

I

) (ur,,H)
(^- ^* ay,

l *"r,u4
l?r.0.''g

l?,#)

. or,' #)-?r - #)(ur,, #,)?r.^.r#,)?r

(223)

Para termos a expressi.o 6ptima (da proporgio) s6 nos falta ainda determinar G/r).
Fagamos entio esse c6lculo auxiliar:

frjl
____;_____........-_n,+n, lr' I' I -+11

Ln' l
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Qzqa =
zj

os l,s 6ptimos:

Ora, substituindo

Qrs)(L)

,rrr(1) =

Multiplicando por determinante de cr:

#l.w^tl#-#,t"l !ffar+lD4f L*

(wut*tD4t, #) (;)'(rob #)

AY," -D-.aE, 't

Ora, injectando, i semelhanga do Caso 3, a expresseo Q26) em (223) ficamos com o

n(mero de frac96es 6ptimas de micro-frjndios face ao total de minifrindios:

(227)

Esta expressio tal como a (178) do Caso 3 tambdm engloba os Pregos, logo as

conclus6es sio em tudo semelhantes, a rinica diferenga estS no ricio de

ponderadores que 6 (z/z) em vez de (w;/w), que se referem a restrig5es diferentes.

E d" notar que, tal como no caso 3, neste caso 4, uma vez que a restrigio

viabilidade de RA ex-post est6 presente, que se reflectem os Pregos e

produtividades na expressio dafracEio 6ptima de micro-frindios.

n.

n,r + n,* [+. rllr, l

de

as

O (, oltot t,, #)-(, ot,, #)
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CASO 5: X,t ,Ls, ls todos positivos, X,2 ,24 nulos

Este caso ilustra o facto de as restrig6es da terra e a de activos agregadas estarem

activas, tal como a restriglo de pobreza do micro-frlndio. A restrigSo de viabilidade

ex-Post da M nio est6. saturada, tal como a restrigio de pobreza de "threshold,' para

o meso-frindio. A resolugio desre caso 6 em tudo semelhante ) do caso 2.

Q2S)#= pn.Ya - pr.Y, - p,.n,.\ - p,.ni.Y,, 0 (229),\ =g (nq#.4 = O

@l)# = p,.Y, - r.K -wr.H - p*.R- w.L = 0 (232Y3 > 0 (m)#.L = 0

@4) # = Y, (K, H, E,, L) - Y,(K, H, Ei, L)V! > O (235Y"4 = O plill (.lo = OOlo 't! ' 010 1 -

@T# = Y,(K,H,F,,L)-Y.(K,H,F,,L)g= 0 (235)4 > O (Br+.4 = Ool, r 
-u 

'a,L5 )

Considerando as condig6es de primeira ordem e obedecendo i.s hip6teses do Caso 5,

ficamos com:

e4q# = [#0, - a * Llp, #, # - *, # - p- # -. *Lf. ol# -# 
r)=,

(241) r >o 1z+21 (.r =o
dT

Pondo em evid€ncia os l,s a parrir de (240):

(243v1 - ul, # -, # - *' #- p^ # - - #l ^l# 
_#r1= !#,,

Para a segunda equaglo das condig6es de primeira ordem fazendo o mesmo

procedimento:

(244) # = !# o' - n, 4 + ol, # -, # -., # - e 
^ # -. #). ^l# 

- #,, ] 
= o

(24s) Et >o p+e1 {.2, =o
dE,

Pondo em eviddncia os l,s a parcir de (244):
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(24q# = !%u r, -,, \. olr, h -, # - *, # - o- ff - - h). ^l# #rl =,

(247)n,r., - ol, #-, #-*, #- o^ ff - - #) ^l* * r)= ffir,

Usando o mesmo procedimento referente i equagSo de F;:

(24s) Ft >o <rtL ff.r, 
=o

dY

dY

OY,

-L
OE,

ffi

dY

tx

f

]=

a\
AT!#

]=

,]=

ll

I ar, oY, I-ld-dr)

lur, oY, l-la',- qr)

lx oY, I-14-ar)

Podemos entio escrever o sistema na forma matricial

Caso 2, os }"s 6ptimos:

IlfaYaKaHaRarl
| 
, -1, A-r. ar-r,.ar-p*.ar-, ar)

IItaYaKaHaRaLl(2s2)ln, -lo, *,-, ar,-*, aE-r-.ur,-..*,)
II f aY, aK aH aR at1

[, 
-lo u\-'' uL-'*u1- r^ uq-' uq )

Ou seja, na forma matricial:

Colocando em evid6ncia os l,s a parcir de (248):

- t av, aK aH aR all " I ur, oY,

1251)n,.\ - O 
lr, ur-, i-wH q- 0^ n-, u\ )- 

n'lO- 
O 

,

Agrupando as equag6es (243), (247), (251 ):

(243)4 - nl, # -, # - *, # - o^ ff -. #)- ^l# * u)=

(247)n, \ - ul, #-, #-,, #:- o- ff - - #) ^l#-#,
- [ av, aK aH aR aLf , I ur, aY,

1251)n,.4-Olo, uq-, A-wH.e- 
r^.O-- u\)-^'ln- O,

para resolvermos, tal como no

t%*
JAT

l%ar
J AE,

f%n
t oF,
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(2s3) B t//=e

Calculemos o determinante do sisrema lB | :

(2s4) lA=

.,1o, #-, ff -*, H- r. # -#llru, # r]
*1, 

#-, #;--. #-,^ #,#lw #r]
.,,10 #, #-., #- r^ # . Hl# # rl

I ay aK aH aR , alll *,_ _q I-',.L0,.d-,'. U4-r, *,- O- *,-, Ur,ll* -af ,)
*lo *%-,#-,, dr*-o^.#-,#Il#- #rl
-1, # -, ff -,. # - o^ # --#ll# x rl
Calculemos o 1, 6ptimo 11* usando a Regra de Cramer:

(255)4r =

I ur, oY,
-lar - 

ar L

I ur, oY,
-Laq- aqb

I ur oY,-l'1- ulL

I#* -1, #-,#-*.#-o-ff-,#l

l#* -1, #-, #-,. #-o- ff--#1

I#* -1, #-, ff-,. #- o- ff-, #]

tl

ll

l:*
IA

Como j6 calcul6mos o denominador (por Q5!) apenas falta calcular o numerador:
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(2s6) lo4l=

.(# ralr, #, -, #, -,, H - o^ # -, ilIr1 # r)

.(t# *)1, #-' ff -*,'n-,^ #' #)l* * r)

.(tx, -)1, # -, # - *, # - o. # -' HIH "",)
-(t#-)1, # ,#-.,#,-,-ff ,il1#-*,)

(t# -)1, # -, # -*, # - o- #, - Hl# -* r)

t#,a1,, # -, ff - -. # -,. # -, #Ilfli # r1
Assim ficamos com a expressio 6ptima de completa de 1,1*.

Fagamos o mesmo procedimento, em tudo igual para 13*,1,5*.

I ar, oY, I-lar - * u)

lur, oY, I-la',- *,r)

I ur, oY,-l'1-4r'

U#-)

U#-)

h, U#-)
-lotl

IA
(2s7Y\'=

Basta-nos entio calcular o determinante do numerador:
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(zsqtD4t = -' (t# al# #,] " (r# -)l# -#,1

- ", (t# *)l# #,f. ", ('#,)l# #,1

.,(t#*)l# yr,].,[,,+ 
41,+ #,)

Assim obtemos a expressio 6ptima de 1,3*.procedendo de igual modo para 1,5*.

aR arl (__w._ | |ar ar) [
aR arl (__w._ | |aE, aE, ) [
aR ar1 (__w._ | |0F, ar, ) (.

,0Y| 'dYJAT

llrav
t aE,

,6Yl'dY
t 0F,

I ay, aK aH
-LO, *-r.--.r. Ar- P*.

I ay, aK oH-lo uE -"'aq- P*'

I ar, aK aH
-Lo u4 -"'a1- Po'

IA

De novo, apenas nos falta o cdlculo do numerador:

(260) lo4l=.1, #-, #-,, H - o^ #-, #)U# rr)

-, l, # -, #; -,, # -,- # -, #l(# *)
-,,10, #-, #-,, # - o^ fr , #l,I# -)
*,,10, 

# -, ff -,, # - o- #-, #)U# -)
., 

lo # -, # -,, # - r^ # - - #]U# -)
.,1, 

#-, ff-,, #-,- # -#lU**)
Assim ficamos com as expressdes 6ptimas dos ),s completas.

Retomando a equagio (247) e resolvendo em ordem a,r ficamos com:
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(261)n,).,. = [ff o, * n. l, #-, # - *, # - e^ #- - #]. rl# 
"" r)

Substituindo pelos l,s 6ptimos l1*, I3*, 15*:

(262),,w = !ff " .wl, # -, #-,, #- e- #- - #1.W1# # r)
Eliminando os termos comuns (o determinantelgl) e resolvendo em ordem a ni

ficamos com a seguinte expressio Para o n0mero 6ptimo de meso-fundios:

(263)n,. = #,(tnu 4.ffi1,, # -, # - *, # - e 
^ # - - #).ffiI# # r1

De igual modo a parrir da expressio (251) e resolvendo em ordem a n; ficamos com:

1264)n, 4. = !ff o' . o. l, # -, # -,, # - o - ff - . #)., l# 
- # r)

Substituindo pelos },s 6ptimos X1*, I3*, I5*'

'est,,ff 
= !ff,, .wlr ro -, #- *, # - o- ff - - #).wl# # r)

Eliminando os termos comuns (o determinantelFl) e resolvendo em ordem a 17

ficamos com a seguinte expressio Para o n(mero 6ptimo de micro-f0ndios:

(266)n,. = #,(t# *). *4,1,, # -, # - *, # - o 
^ ff - - #).ffi1# h r)

Tal como fizemos para os casos anteriores 2,3,4, podemos assim calcular o ntimero

de explorag6es 6ptimas microfundiirias face ao total de minif(ndios, parcindo das

express6es (263) e (266):
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n.* l(2atl t
n] +nj n,---- I

fi,

#--#l.W,lk-#,

#-,#1.ffi1# #,1
"^,(t#*).W,1,

#__#f.p^l|# #,1w(tff*).outl, # ,ff-*,

0Y, AK AH
u\-'1-"'a4- Po'

simplificando a express5'o (267), cortando lDrrl ficamos coma fracaio 6ptima de

micro-fundios face ao total de minifrjndios no caso da primeira, terceira e quinta
restrig6es serem activas, i.e. uma restrigio fisica da terra, uma rest6glo de activos

agregada e uma restrigio de pobreza para o microfrjndio.

n* r(268) .1 . =-+-
n_ +n n_ _ +l

fi,

#_,^#_.#l*pt,l# X,lj{tajff,,).worl,

Note-se que na decisio 6ptima j6 se tem em conra os pregos das parcelas de terra, o
custo dos factores de produgio, e o desvio face ao limiar de pobreza t para al6m da

produtividade marginal das parcelas meso e micro-fundidrias.

CASO 6: 12,Ls, ls todos positivos, )4 , )"a nulos

Neste caso temos ),1 nulo, o que apenas quer dizer que a restrigio ,,fkica', da terra

nio estS saturada, ou seja, ficou terra por redistribuir. Afigura-se-nos que este caso

(2"1 nulo) n5.o faz muito sentido na politica de RA, a nio ser talvez na zona de

fronteira com a Natureza, por exemplo, no caso do limite de civilizagio junto i
floresta Amaz5nica
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A sua resolugao seguiria os mesmos passos ilustrados para os casos anteriores a tres

vari6veis.

Vejamos entao de seguida um quadro sfntese com as diferentes afectag6es de M via

planner segundo as diferentes restrig6es: Casos 1 a 5.

Conv6m relembrar que de acordo com o Segundo Teorema Fundamental do

Bem-Estar da Microeconomia, se pode recuperar os resultados de mercado, a Partir

das afectag6es do planeador. Ou seja, na aus6ncia de externalidades as alocag6es do

planner podem ser obtidas no mercado. Assim, o QUADRO 16 na pr6xima p6gina

resume a informagSo sobre as diferentes afectag5es do planeador, que poderio ser

recuperadas pelo mercado.
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QUADRO 16 - S0mula do nrlmem 6ptimo de parcels de afectagio de RA via planeador com modelo a 4 rari4wis

| 6Y' av
(82) ,.'='6!: ,o

l*avr al

(85) ,,'= i-=" ,o' liLaY. ct

- ,'=@lE *,' lD1l4 et *o#eu'u,M

A +A D.-
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