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"Há homens que lutam um dia e são bons.
Há outros que lutam um ano e são melhores.
Há os que lutam muitos anos e são muito bons.
Porém, há os que lutam toda a vida.
Esses são os imprescindíveis."

-- Bertolt Brecht.



RESUMO

A análise econômico-financeira dos sistemas de cultivo da bananeira adotados nos

município de Presidente Figueiredo, Manacapuru e Rio Preto da Eva. O estudo compara as

tecnologias de cultivo do Sistema I, Sistema U e Sistema Ill que foram identificados na

pesquisa de campo, a partir da classificação das variáveis usadas por Pereira et al.(2002),

com objetivo de encontrar aquele que proporciona maior rentabilidade econômica para o

produtor no período de 5 anos. Ao longo da pesquisa, apresenta-se o perfil e descrição dos

sistemas, por fim as análises financeiras e de risco a partir dos resultados obtidos, que

comparam as tecnologias de cultivo e os investimentos para produção, buscando o mais

rentável. A metodologia empregada para avaliação dos sistemas de cultivo é a análise de

investimentos, utilizando-se os métodos do Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna

de Retorno (TIR) , do Período de Recuperação do Capital ou PayBack e o Índice de

Lucratividade (IL) ou Razão Beneficio/Custo (B/C). Os dados utilizados para

determinação da estrutura de custos dos sistemas de cultivo foram obtidos junto aos

produtores. Os resultados indicam o sistema I como o mais apropriado e de maior

rentabilidade para o produtor pelos métodos utilizados. O risco apresentado pelos sistemas

nos quatros métodos é elevado principalmente em relação ao VPL, levando a conclusão que

os sistemas são bastante diferentes em sua composição, revelando que tem produtores com,

ganho elevado e outros com ganhos bem abaixo da média esperada. Assim, concluímos que o

sistema caracterizado como o mais avançado entre os pesquisados apresentou os melhores

resultados, embora em alguns indicadores apresente maior risco, Payback e B/C, nos indicadores

que mensuram o ganho do investimento, VPL e TIR, apresenta o menor risco, podendo ser

considerado do ponto de vi~1arisco e retomo como o melhor sistema a ser adotado pelos

produtores que estão visando a maximização do capital.



ABSTRACT

The financier and economics analysis of the systems of the banana tree' s culture used in

the cities ofPresidente Figueiredo, Manacapuru and Rio Preto da Eva. The study compares

the technologies of culture of system I, system U and system Ill, they had been identified in

the field research, by the classification of Pereira et al.(2002) variables, the gol is to fmd

that one the provides to greater economic power to the producer in the period of five years.

Along the research, it shows the profile and description of the system, final1y the financial

analyses and the risks by the results, that compare the growth technologies and the

investments, searching most income-producing. The methodology used for evaluation of

the culture systems is investments analysis, using the methods of the Net Present Value

(NPV), Internal Rate of Return (ITR), Pay Back and Benefit/Cost Ratio.The data used for

determination of structure costs of the culture systems was get with the producers. The

results indicate that the most appropriate system is the I, that has the more rentable and of

bigger yield for the producer for the used methods. The risk presented by the systems in the

four methods is raised mainly in relation to the NPV, leading the conclusion that the

systems are sufficient different in its composition, disclosing that it has producers with high,
profit and others with profit well below of the waited average. Thus, we concluideding that

the characterized system as most advanced between the searched ones it presented the best

ones resulted, even so in some pointers presents greater risk, PayBack and BenefitJCost

Ratio, in the pointers that mensurem the profit of the investment, NPV and ITR, presents

the lesser risk, can be considered of the point of view risk and return as the best system to

be adopted by the producers that are aiming at the upper of the capital. --
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INTRODUÇÃO

No Amazonas, a partir de 1998, segundo Pereira et al. (2002), ante a ocorrência da

sigatoka-negra(Mycosphaerella fzjiensis) dizimando os cultivos das bananas tradicionais

(Maçã, Prata e Pacovan), a pesquisa vem desenvolvendo e disponibilizando aos produtores

rurais novas cultivares resistentes à esta doença, assim como sistemas de produção para a

cultura com novas tecnologias envolvendo, uso de adubos, práticas culturais, controle de

pragas e doenças.

Entretanto, entre os agricultores não há consciência generalizada dessas mudanças

bem como dos procedimentos inerentes à adoção das novas tecnologias. Com isso, é

necessário considerar que essa mudança tem um custo que nem todos os agricultores têm
,

estrutura para suportar. De fato, o que está acontecendo é uma reestruturação produtiva com

novas técnicas, exigindo uma maior qualificação do trabalho. Assim, pelo lado dos

pequenos agricultores, normalmente com menos aporte frnanceiro o que acontece é a

marginalização em relação ao uso das novas tecnologias.

Assim, o presente trabalho tem como finalidade avaliar ét"'Viabilidadeeconômico-

financeira dos sistemas de cultivo encontrados tendo como parâmetro as tecnologia de

manejo da cultura desenvolvido pela pesquisa.
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Objetivo Geral

Analisar a viabilidade econômico-financeira do cultivo da bananeira em três

municípios do Estado do Amazonas.

Objetivos Específicos

a) caracterizar formas de plantio de banana nos municípios pesquisados;

b) Identificar o perfil dos produtores nas formas de cultivos caracterizadas;

c) avaliar as formas de cultivos segundo a rentabilidade dos investimentos realizados pelos

produtores.

Justificativa e Apresentação do Problema

A cultura da banana, de acordo com os dados do IBGE (2003) ocupa o segundo

lugar em volume de frutas produzidas no Brasil e a terceira posição em área colhida. Está

entre as frutas mais consumidas nos domicílios das principais regiões metropolitanas do

país, sendo superada apenas pela laranja. A banana se faz presente na mesa dos brasileiros
,

não apenas como sobremesa, mas como alimento, com um consumo per capita em tomo de

25 kg/ano (Fancelli,2003).

A produção brasileira de banana está distribuída por todo o território nacional, sendo

a Região Nordeste a maior produtora (34%), seguida das Regiões Norte (26%), Sudeste

(24%), Sul (10%) e Centro-Oeste (6%) (IBGE,2003). --
Na Região Norte, o Pará e o Amazonas concentram 88% da produção, sendo o

Amazonas o segundo produtor. A bananicultura é uma das atividades de maior relevância

para o agronegócio da região Norte, principalmente para o Estado do Amazonas, onde o
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consumo "per capita" gira em tomo de 60 kg/ano (Fancelli,2003). A banana é, portanto,

uma das principais bases alimentares para a população amazonense.

A elevada procura por bananas associada à baixa produtividade dos bananais

amazonenses, principalmente após a ocorrência da sigatoka-negra, doença que induz a

perda da ordem de até 100% em bananeiras dos tipos Prata e Maçã, tem obrigado o Estado a

efetuar importações constantes para atender a demanda crescente pela. fruta. Embora a

região apresente excelentes condições de clima e solo para a produção de banana de alto

padrão de qualidade, ainda é preciso superar, em grande parte, a baixa eficiência no sistema

de produção.

São vários os problemas que afetam a bananicultura na região, que se caracteriza

pelo baixo nível de tecnificação empregado nos cultivos, resultando em baixa produtividade

e qualidade dos frutos. Além disso, os problemas fitossanitários relacionados às doenças

como sigatoka-negra (Mycosphaerella fijiensisy, mal-do-Panamá (Fusarium oxysporum),

moko (Ralstonia solanacearum) e viroses contribuem, em alguns casos, com grandes perdas

na produção.

As cultivares mais produzidas e mais consurnidas na Região Norte são a Maçã, Prata

e Pacovan (D' Angola), todas altamente suscetíveis a sigatoka-negra. Com esse fato, a

bananicultura tem passado por mudanças substanciais, envolvendo a substituição dos

antigos plantios com essas cultivares suscetíveis, por outras resistentes a sigatoka-negra,

como Caipira, Thap Maeo, Prata Zulu, FRIA 18, Prata Ken, Pelipita7""BRSPrata Caprichosa

e BRS Prata Garantida.

Essas cultivares resistentes a sigatoka-negra, assnn como as tradicionais, para

expressalt total produção, precisam de manejo adequado, que requer um volume de

investimento. Entretanto a tradição entre os produtores do Amazonas é não realizar esses
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manejos, Constata-se, portanto, um problema de pesquisa, que se configura em, que

sistemas de cultivo de banana entre os que usam diferentes níveis de tecnologia, a aquele

que proporcion maior rentabilidade financeira?

--



CAPÍTULO 1- REVISÃO DE LITERATURA

1. 1 História Econômica e Agricultura

1.1.1 Escola Fisiocrata

Segundo Kuntz (1982), para François Quesnay (1978), o fundador da Escola

Fisiocrata, a riqueza das nações dependia da agricultura, o único setor produtivo da

economia, uma vez que só a terra tinha a capacidade e multiplicar alimentos. Por isso,

logicamente, era em tomo dela que deveria se organizar toda a atividade econômica do país.

A agricultura deveria receber também todos os favores do governo, pois de seu

ao desenvolvimento agrícola.

desenvolvimento dependeria todo desenvolvimento econômico, as finanças do Reino e o

bem estar social. O próprio comércio e a manufatura tinham seu desenvolvimento atrelado

Na economia fisiocrata, há três classes sociais com funções econômicas distintas: a

classe produtiva, a classe proprietária e a classe estéril. A classe produtiva compreende

todos os trabalhadores do campo, sem distinção de seu papel econômico específico, ou seja--
sem distinguir empregados e empregadores. A classe proprietária compreende a Coroa, a

aristocracia rural, a nova burguesia proprietária de terra e o clero, ou seja, os receptores da

1982).

renda fundiária., dos; impostos e dos dízimos. A classe estéril compreende todos os

trabalhadores urbanos, comerciantes, artesãos, profissionais liberais e serviçais (Kuntz,



16

Nessa econorma, só a agricultura tem poder de gerar produto líquido, um

excedente em relação aos custos agrícolas, o qual, transferido aos proprietários fundiários,

na forma de renda da terra, é a causa ou o motor do desenvolvimento econômico.

De acordo com Kuntz (1982), a teoria fisiocrata está construí da em tomo do

conceito central de produto líquido cuja origem está na agricultura e sua causa é a fertilidade

da terra. Todas as idéias econômicas se articulam em tomo deste conceito. A análise do

produto líquido pode ser feita a partir de respostas a algumas questões: qual a origem, qual a

natureza e como se distribui esse produto líquido? Quais as políticas mais adequadas ao

crescimento do produto líquido e quais as desfavoráveis? Qual a melhor distribuição do

excedente que favorece o crescimento econômico? De que depende o crescimento

econômico, segundo esta teoria econômica? No que segue, procuraremos analisar o tema,

buscando responder esta seqüência de perguntas.

Talvez a maneira mais objetiva para compreender a agricultura na teoria fisiocrata

seja seguir os passos de Napoleoni (1977), ou seja, reconstruir a situação da economia

francesa, que serve de pano de fundo para o raciocínio econômico fisiocrata.

De acordo com o autor, na metade do século dezoito, a economia francesa era

ainda essencialmente agrícola, apresentando duas situações bem distintas: no norte do país,

a terra estava concentrada em grandes propriedades, que praticavam uma agricultura

capitalista, tocada pela nova figura econômica, o arrendatário rural, que empregava

trabalhadores assalariados. Em contraste com esse quadro, no sul dãFrança predominava a

pequena propriedade e uma agricultura camponesa de subsistência e atrasada, onde o

trabalho agrícola era predominantemente não assalariado e a sua produtividade, muito

menor do que a do norte. Já nas cidades, predominava um artesanato e um comércio ainda

não dominado pelo capital.
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É a partir do confronto dessa situação que se elabora o pensamento econômico dos

fisiocratas. Estes primeiros economistas possuem a compreensão do papel da organização

capitalista da agricultura, capaz de gerar um excedente agrícola, que a agricultura

camponesa não consegue fazer, de modo que propõem a expansão da agricultura capitalista,

como modelo para todo o país. No entanto, como frisou Marx (1987), a essência burguesa

da teoria fisiocrata ainda estava encoberta por uma máscara feudal.

Como vemos, este quadro já permite levantar uma primeira dúvida sobre a

verdadeira origem do produto líquido no pensamento fisiocrata. Já foi dito acima que era a

fertilidade do solo a responsável pela geração do produto líquido, mas podemos perguntar se

o trabalho agrícola no contexto das relações capitalistas de produção.

é apenas a fertilidade ou se a forma de organizar o trabalho e a produção também

contribuem para aumentar o excedente gerado na agricultura? A resposta seria afirmativa,

pois apenas a agricultura capitalista do norte gera produto líquido e a do sul, embora possa

contar com terra fértil, não gera produto líquido. Mais que isso, será a terra ou o trabalho

agrícola. Poderíamos dizer que é o trabalho agrícola e não apenas o trabalho agrícola, e sim

,
Dessa forma, podemos também responder que para a fisiocracia o crescimento

econômico não depende da atividade agrícola em si mesma, mas da acumulação de capital

organizada e produzindo de forma capitalista. Para os fisiocratas, portanto, a política do

na agricultura e que este crescimento será máximo quando toda agricultura estiver

governo deve favorecer o curso da ordem natural do desenvolvimento agrícola, pois é dele--
que depende a prosperidade de todos.

Finalmente, cabe analisar a questão da distribuição do produto líquido e suas

implicações para o desenvolvimento do país. Como sabemos, na teoria fisiocrata, todo o

produto líquido é apropriado pela classe proprietária, como renda da terra. Esta teoria, que,
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na visão de Marx, pOSSUI uma aparência feudal, mas uma essência burguesa, tinha

consciência da necessidade de se investir a maior parte do excedente, pois dele dependia o

crescimento econômico. Embora formalmente confundisse a classe proprietária como a

classe capitalista, na prática sabia ser o arrendatário o verdadeiro capitalista e para tanto

procurou fazer uma reforma tributária, cujo imposto único recaísse totalmente sobre a renda

da terra e dessa forma impedir que a nobreza consumisse a fonte do investimento produtivo

(Marx, 1987).

No entanto, tal reforma se afigurava como uma mudança muito avançada para a

época e não pôde ser implementada. Esta derrota representou também a queda do fisiocrata

Turgot do seu posto no Ministério da Economia e o fim da Escola Fisiocrata. Esta escola,

embora tivesse dominado o pensamento econômico por um curto período de tempo,

aproximadamente entre 1756 e 1776, sua influência deixou raízes profundas no posterior

desenvolvimento da ciência econômica, a começar por Adam Smith e a Economia Política

Clássica (Napoleoni ,1977).

,

1.1.2 Pensamento Clássico

David Ricardo(1987) representou o mais alto desenvolvimento da Economia

Política Clássica. No entanto, seria difícil compreender seu pensamento sem analisar alguns

pontos do pensamento de Srnith, embora a compreensão do papel da agricultura só fique--
realmente realçado analisando-se o modelo de Ricardo.

Em Smith (1987), a agricultura começa a perder o status central que ocupava na

fisiocracia, passando a subordinar-se à dinâmica da acumulação de capital da economia

como um todo. A razão básica deste deslocamento do papel da agricultura está na mudança
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de foco sobre a origem e natureza do produto líquido ou do excedente econômico, que passa

da terra ou do trabalho agrícola para o trabalho em quanto tal, como declara expressamente

no início de sua obra maior.

"O trabalho anual de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe fornece
todos os bens necessários e os confortos materiais que consome do referido
trabalho ou naquilo que com essa produção é comprado de outras nações".
(Smith, 1987).

Com efeito, para Smith(1987), toda riqueza das nações é fruto do trabalho

humano. Não apenas, do trabalho agrícola, que é produtivo fundamentalmente porque

usufrui da fertilidade natural da terra, como afirmava Quesnay(1978), mas todo o trabalho

produtivo, submetido à divisão do trabalho e à especialização, produz um excedente de

produto superior a seus custos. Por um lado, Smith considera ainda o trabalho agrícola mais

produtivo do que o trabalho dos artesãos e comerciantes, pois os trabalhadores agrícolas

produzem não só para sua subsistência e para o lucro dos seus empregadores, mas também

uma renda para os proprietários da terra. E isto parece ainda uma aproximação com a teoria,
fisiocrata. Mas, por outro, ele considera que o trabalho industrial tende a ser o mais

produtivo, porque na indústria a possibilidade de divisão e especialização do trabalho é

muito maior do que na agricultura.

A conseqüência desta posição de Smith sobre a origem do excedente é a mudança--
de natureza do mesmo, que não é mais física, pois não se trata mais de produto físico,

medido em termos puramente quantitativos, sem considerar sua natureza, pois que o

trabalho não cria-produtos físicos, e sim valor de troca ou valor econômico agregado aos

produtos materiais, o qual se mede pelo tempo de trabalho necessário à sua produção.
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No entanto, apesar de o setor agrícola deixar de ser o centro dinâmico da

economia, na estrutura da análise clássica, o status que a agricultura ocupa como produtora

de alimentos e matérias primas para a indústria, mesmo em posição subordinada, seu

comportamento tem efeitos que afetam toda dinâmica econômica. Ou seja, a expansão

agrícola depende da demanda de alimentos, motivada tanto pelo crescimento demográfico,

como pelo próprio crescimento econômico. O fundamental é que este aumento da demanda

de produtos agrícolas tem efeitos distributivos sobre as classes sociais, fato que também

afeta a dinâmica do próprio crescimento econômico.

É nesta perspectiva também que se insere o pensamento de Malthus, na medida em

que a capacidade da agricultura em produzir alimentos é limitada e cresce apenas a uma taxa

aritmética, devido à lei dos rendimentos decrescentes, enquanto que a população cresce a

uma taxa geométrica. A solução para este problema, para Malthus(1996), não está em

procurar aumentar a produtividade da terra, melhorando as formas de seu cultivo ou

introduzindo progresso técnico, mas em controlar o crescimento da população. Em termos

econômicos, a limitação da terra em produzir alimentos necessários para atender a demanda

vai implicar num aumento crescente da renda da terra, apropriada pela nobreza proprietária,

como será visto com mais detalhe ao analisarmos o pensamento de Ricardo.

Diferentemente de Smith, e mais tarde de Ricardo, para Malthus(1996) as

crescentes rendas da terra não representavam um bloqueio ao crescimento econômico, pois

seus detentores, os proprietários de terra, estimulariam novos investimentos de capital na

agricultura, de modo que parte das rendas futuras pudessem ser consideradas como lucros.

De qualquer modo, tal como nos demais autores clássicos, o efeito combinado da

acumulação de capital e do crescimento demo gráfico implicam em maior demanda de
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alimentos, aumento dos salários nominais de subsistência, maior renda da terra e queda dos

lucros, criando a perspectiva do Estado estacionário.

Portanto, a análise de Malthus(1996) sobre a população e a produção de alimentos

lançou uma sombra de pessimismo sobre o futuro da economia e da sociedade.

Em Ricardo(1987), a produtividade agrícola também condiciona toda economia,

afetando não só o valor dos alimentos e os salários industriais,· mas também os

investimentos, os lucros e o crescimento do produto nacional. Para Ricardo, o papel da

agricultura deve ser analisado no contexto histórico do seu tempo. Ou seja, em decorrência

das Guerras Napoleônicas e das más colheitas.Pode-se dizer que o modelo econômico de

Ricardo considera a economia como se fosse uma grande fazenda agrícola, dedicada à

produção exclusiva de trigo, aplicando-se quantidades homogêneas de capital e trabalho

sobre uma porção fixa de terra sujeita a rendimentos decrescentes e a partir da qual extraiu

conclusões gerais sobre a dinâmica da economia como um todo.

Para Ricardo(1987), como para os demais autores clássicos, a taxa de lucro era a

variável chave que explicava todo comportamento da economia. A compreensão do

progresso econômico dependia da compreensão das forças que influenciavam o

comportamento da taxa de lucro da agricultura, que tendia a determinar, através dos preços

dos alimentos e dos salários, a taxa de lucro da economia.

Ricardo (1987) formulou seu modelo com base no comportamento dos lucros na

agricultura porque só na agricultura, a mesma mercadoria figurava como insumo e como

produto, facilitando o cálculo do lucro, ou seja, a análise dos lucros poderia ser feita em

termos puramente quantitativos, sem referência a preços.
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Apesar disso, Ricardo(1987) rejeitava o enfoque fisiocrata de que a agricultura era

o único setor produtivo da economia. Para ele, a primazia da agricultura não era real, mas

apenas analítica, e as conclusões obtidas de seu modelo agrícola poderiam valer para toda

economia, pois o mercado tenderia o generalizar para toda economia o comportamento dos

lucros na agricultura. Em outras palavras, a elevação dos custos e dos preços dos alimentos,

provocada pelo cultivo de terras menos férteis, acarretava elevação dos salários industriais,

o que provocava uma queda nos lucro deste setor. E a tendência de queda dos lucros da

agricultura acabava por determinar a tendência de queda dos lucros dos demais setores da

economia. A tendência de queda progressiva dos lucros, no longo prazo, fazia surgir a

perspectiva de um estado estacionário.

Dessa forma, o modelo "agrícola" de Ricardo contém uma visão geral das forças

que regulam a produção e distribuição do produto social, bem como das forças propulsoras e

bloqueadoras do crescimento econômico. Como ele mesmo afirmou:

"Estas são as provas mais inequívocas de riqueza, prosperidade e população
abundante em relação à fertilidade do solo. Os lucros gerais do capital dependem
totalmente da última parcela do capital empregado na terra; por conseguinte, se
os proprietários fundiários renunciassem rendas, não fariam com que se
elevassem os lucros nem reduziriam os preços do cereal para o consumidor"
(Ricardo, 1978).

Como para Smith(1987), também para Ricardo(1987), o crescimento econômico

não é indefinido e seus limites brotam justamente da terra e dos recursos naturais. Ao

contrário da visão otimista dos fisiocratas, para Ricardo, a renda da terra resulta não da

generosidade da terra, mas justamente de sua mesquinhez.
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1.1.3 Pensamento Marxista

A partir de Marx(1984) a agricultura passa a ter um papel subordinado não apenas

ao capital industrial, como acentua expressamente, mas ao processo mais geral de

valorização do Capital, como se pode concluir de sua teoria do capital. E nesta posição

subordinada, a agricultura deixa de ser quer o motor do desenvolvimento, como afirmava

Quesnay (1978), quer um entrave ao mesmo, como dizia Ricardo.

Com efeito, para Marx (1984), a subordinação da agricultura à grande indústria

resulta da penetração do capitalismo no campo, que vai transformando tanto a forma da

propriedade da terra, como as relações de trabalho e a própria produção agrícola, inserindo o

conjunto das atividades agrícolas no movimento mais amplo do processo de valorização do

capital. Nas palavras de Marx: "Na esfera da agricultura, a grande indústria atua de modo

mais revolucionário à medida que aniquila o baluarte da velha sociedade, o camponês,

substituindo-o pelo trabalho assalariado" (Marx, 1984).

Analisando, "o problema do camponês na França e na Alemanha", Marx e Engels

descrevem, com cores muito atuais, o processo do seu desaparecimento provocado pela

penetração do capitalismo no campo. Antes, o camponês produzia com o auxílio de sua

família quase tudo do que precisava para sua subsistência:

"Era quase uma economia natural pura, em que rnecessidade do dinheiro mal se
fazia sentir. A produção capitalista pôs fim a isto, através da economia monetária
e da grande indústria .... Em resumo, nosso pequeno camponês, como todo resto
de um modo de produção já caduco, está irremediavelmente condenado a
desaparecer. O pequeno lavrador é um futuro proletário. (Marx e Engels, 1978)".
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Marx lembra que nas sociedades primitivas e mesmo na sociedade medieval,

essencialmente rural, "o próprio capital ... possui ..., este caráter de propriedade fundiária",

mas na "sociedade burguesa acontece o contrário. A agricultura transforma-se mais e mais

em simples ramo da indústria e é dominada completamente pelo capital." (Marx, 1978). Nas

sociedades agrícolas, em que domina a propriedade fundiária, preponderam as atividades

relacionadas com a natureza e os produtos da terra. Mas, "naquelas em que predomina o

capital, o que prevalece é o elemento produzido social e historicamente. Não se compreende

a renda da terra sem o capital", pois o "capital é a potência econômica da sociedade

burguesa, que domina tudo". (Marx, 1978). E nestas condições, o capital se toma tanto o

ponto de partida, como o ponto de chegada de toda a análise econômica.

Na medida em que o modo de produção capitalista domina a agricultura, passando-

se de uma agricultura familiar de subsistência, para uma agricultura capitalista, cujos

produtos deixam de ter a natureza de simples alimentos, valores de uso, úteis para a vida, e

se transformam em mercadorias, ou meios de produzir valores de troca, os atores

econômicos também assumem novos papéis, de forma que,

I

"Os verdadeiros agricultores são assalariados, empregados de um capitalista, o
arrendatário, que exerce a agricultura apenas como um campo específico de
exploração do capital, como investimento de seu capital numa esfera específica
de produção. ( ...) Para nós, o arrendatário produz trigo, etc, como o fabricante
produz fio ou máquinas. A suposição de que o modo de produção capitalista se
assenhoreou da agricultura implica que ele domina todas as esferas da produção e
da sociedade civil". (Marx, 1984). --

Na verdade, a compreensão do papel da agricultura no pensamento de Marx deve

dar-se a partir de seu próprio método de análise, ou seja, que a ordem lógica ou a hierarquia
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das categorias no modelo teórico de Marx não obedece à mesma seqüência da sua origem e

desenvolvimento histórico.

Ao contrário, para Marx(1984), um fenômeno só pode ser plenamente

compreendido a partir de sua forma mais desenvolvida, ou seja, é só a partir das formas

mais desenvolvidas que se pode compreender as menos desenvolvidas.

Assim, se a economia capitalista não é uma economia natural; mas uma economia

que expressa a natureza e as leis do capital, é a partir do capital que podem ser entendidos os

fatos históricos e as categorias que os expressam, mesmo que tenham surgido

historicamente antes dele. Se a produção da mais-valia é a lei econômica fundamental do

capitalismo, é a partir dela que todos os eventos históricos ganham significação. É isto que

afirma Marx:

"Nada parece mais natural, por exemplo, do que começar pela renda da terra, pela
propriedade fundiária, dado que está ligado à terra, fonte de toda produção e de
todo modo de ser, e por ela ligada à primeira forma de produção de qualquer
sociedade que atingiu um certo grau de estabilidade - à agricultura. Ora, nada
seria mais errôneo. ( ...) Seria, pois, impraticável e errôneo colocar as categorias
econômicas na ordem segundo a qual tiveram historicamente urda ação
determinante. A ordem, em que se sucedem, se acha determinada, ao contrário,
pelo relacionamento que têm umas com as outras na sociedade burguesa
moderna, e que é precisamente o inverso do que parece ser uma relação natural,
ou do que corresponde à série do desenvolvimento histórico. ( ...) Trata-se da sua
hierarquia no interior da moderna sociedade burguesa" (Marx, 1978).

Como vemos, para Marx, a ordem histórica do deseneõlvimento econômico não

estabelece a hierarquia ou o peso de cada setor no âmbito da economia como um todo.

Trata-se de ver a hierarquia das categorias na economia dominada pelas leis do capital e não

pelas leis naturais. Dessa forma, embora a agricultura tenha sido o setor mais importante da

economia e tenha contribuído decisivamente em fases precedentes do mesmo, quer
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fornecendo insumos e mão-de-obra, quer transferindo renda para o desenvolvimento

em agricultura capitalista produtora de mercadorias, toda sua dinâmica passa a estar

urbano-industrial, no momento em que a agricultura familiar de subsistência se transforma

subordinada à lógica da produção capitalista, cujo objetivo é a acumulação e a valorização

de capital.

Nesta perspectiva, a própria lógica e dinâmica da produção capitalista pode re-criar

formas antigas de produção, pequenas ou grandes, agricultura familiar ou camponesa, as

quais podem se assemelhar às formas antigas, mas na essência não são as mesmas, pois que

inseri das num novo contexto. É assim que pensa Marx o papel da agricultura, tanto nas suas

formas passadas como também nas suas formas atuais.

Após Marx, surge a teoria econômica neoclássica, que além de abandonar a visão e

elementos fundamentais da Economia Política Clássica, fez também desaparecer

completamente a agricultura como setor específico da análise econômica. Com o fim da

teoria do valor trabalho e da estrutura analítica baseada em classes sociais, onde se

,
distinguia a classe produtiva, desaparece também o conceito de excedente econômico. Seu

esquema analítico se estrutura em tomo dos chamados fatores de produção, constituídos

pelo capital, pelo trabalho e pela terra.

Desse modo, a partir de Marx e do pensamento econômico neoclássico, por razões

diferentes, a agricultura se descaracteriza completamente como categoria analítica e deixa

de ser analisada na História do Pensamento Econômico. O pensamento econômico

"acadêmico" e seus modelos de desenvolvimento de corte neoclássico ou keynesiano, não

conferem qualquer relevância teórica à agricultura. No entanto, a agricultura não saiu

totalmente do foco da análise econômica. Por um lado, ela se transformou numa questão

permanente da política econômica e por outro, sua discussão continuou, depois de Marx,



27

dentro do pensamento marxista, onde assumiu a forma de "questão agrária", desde o final

do Século XIX e início do Século XX. A partir da década de 1950, o mesmo debate se

desenvolve no âmbito do pensamento estruturalista da Cepal.

1.1.4 Pensamento do Centro de Estudos para América Latina (CEPAL)

Segundo Delgado(200 I), a Cepal via nas condições de produção e na estrutura da

propriedade fundiária obstáculos à realização do processo de desenvolvimento e considerava a

industrialização como o caminho mais rápido para superar a condição do subdesenvolvimento

da América Latina. Para o autor Prébisch foi um dos primeiros a apontar os entraves do setor

agrícola como obstáculos ao desenvolvimento econômico. Dessa forma, procura aproximar de

sua análise teórica do desenvolvimento os problemas gerados pela estrutura agrária e os

Neste contexto, a questão agrária e agrícola assumia a seguinte configuração: por

desequilíbrios gerados na produção agrícola. Assim, o estudo da questão agrária é inserido na

análise do subdesenvolvimento periférico da América Latina.

#

um lado a modernização do setor devia dar-se através da mecanização, liberando mão-de-

obra para a indústria, mas, de outro, não havia capital suficiente na cidade que permitisse

absorver esta população expulsa do campo. Portanto, a mecanização da agricultura, que

poderia produzir alimentos para o consumo interno e para a exportação, gerava desemprego

no campo e na cidade. Assim, na visão da Cepal, havia uma "incompatibilidade entre a--
estrutura agrária e o aumento da oferta agropecuária com liberação de mão-de-obra em

dimensões necessárias ao crescimento industrial periférico" (Pellegrino, 2000).
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A estrutura da propriedade comportava tanto os latifúndios, quanto os minifúndios

e o seu funcionamento ajudava a perpetuar o desequilíbrio oriundo do setor agrícola, que

afetava o desenvolvimento industrial.

Nos latifúndios predominava um baixo aproveitamento das terras, devido à grande

necessidade de capital para seu uso adequado, e cultivos mecanizados, acentuando a

tendência ao baixo aproveitamento do uso da mão-de-obra. Nos rninifúndios, a atividade era

feita com técnicas rudimentares de cultivo, combinadas com baixo nível de produtividade da

mão-de-obra empregada. Ao mesmo tempo, a pequena propriedade também se mostrava

incapaz de impedir a evasão, devido a sua incapacidade de dar condições mínimas de

subsistência à população que ali morava e trabalhava.

"Em suma, os latifúndios e os minifúndios, através da má utilização da mão-de-
obra e da inadequada aplicação de técnicas para o cultivo das terras, contribuíam
para o aumento do desemprego urbano e rural e para a manutenção da
insuficiente oferta agropecuária para o mercado interno na fase da
industrialização periférica. Somava-se a isso o baixo poder de acumulação de
capital nesse setor, responsável pela reduzida taxa de investimentos destinados ao
aumento da produção. Estava dado, pela Cepal, o diagnóstico dos desequilíbrios
gerados no setor agrícola durante o período em questão" . (pellegrino, 2000).,

Para superar esses obstáculos, a Cepa! apregoava políticas de transformação, tanto

na forma de produção agrícola, através da mecanização e do progresso técnico, como na

estrutura da propriedade, através da tributação ou da reforma agrária, de forma a romper--
com as estruturas improdutivas que conspiravam contra a industrialização, o caminho mais

curto e direto para o desenvolvimento. Finalmente, a Cepa! recomendava a distribuição

estratégica dos irwestimentos entre os setores modernos e os atrasados, de modo a poder

formar, no longo prazo, uma estrutura produtiva moderna, diversificada e homogênea.
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1. 2 Inovações Tecnológicas na Agricultura

No início da década de 60, o setor agrícola brasileiro era apontado, por alguns

estudiosos, como um entrave ao desenvolvimento econômico geral.

Segundo Santos (1986), vigorou naquela década uma grande controvérsia entre

estruturalistas e neoclássicos com relação aos motivos da baixa produtividade da

agricultura. Os estruturalistas apontavam a reforma agrária como uma forma de remover o

conjunto de ineficiências originadas das estruturas arcaicas, e os neoclássicos defendiam

que somente por meio das inovações tecnológícas na agricultura seria possível aumentar a

produção.

Esse mesmo autor destacou alguns modelos existentes que, no seu conjunto, formam

o que ele denominou de "teoria da modernização". Estes modelos (de conservação, impacto

urbano-industrial, difusão, inovação induzi da, etc) defendiam a modernização da agricultura

pelo uso de insumos modernos, sem necessidade de reformas de estrutura.

Em meados dos anos 60, esse foi o pensamento dominante e que levou o Estado a
#

optar por uma política de modernização da agricultura denominada "modernização

conservadora", por não acarretar alterações nas estruturas básicas de poder e propriedade no

campo.

A teoria da modernização, para Gomes (1986), implica que os países ou regiões que

apresentavam uma agricultura atrasada e tradicional deveriam sô'fier transformações, pela

modernização de técnicas agrícolas, tomando-as modernas, dinâmicas e capazes de

impulsionar o desenvolvimento econômico. Brum (1988) conceitua a modernização da

agricultura brasileira como um processo de mecanização e tecnificação da lavoura, ou seja,

modificação da base técnica de produção, caracterizada pelo uso intensivo de máquinas e
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insumos modernos, métodos e técnicas de preparo e cultivo do solo, de tratos culturais e de

processos de colheitas sofisticados.

Nesse processo de transformação da agricultura, Moreira (1982) destaca dois fatores

importantes:

a) o surgimento da indústria diversificada, no bojo de um mercado capitalista em expansão,

que dependia da agricultura para alocação de seus produtos (principalmente máquinas e

equipamentos) e para a produção de alimentos e matérias-primas para transformação, e;

b) o Estado, por meio de políticas integradas nas órbitas mercantil e financeira,

particularmente do crédito de investimento, custeio e comercialização, fornecendo o apoio

financeiro indispensável à transformação da base técnica.

Assim, para a agricultura se modernizar, o Estado teve papel fundamental como

incentivado r e utilizou vários instrumentos de política, tais como preços mínimos, crédito

rural, programa intensivo de assistência técnica e pesquisa. Dessa forma, passou a estimular

a absorção de novas tecnologias ao processo produtivo agropecuário por meio de diversos
,

instrumentos, dentre os quais sobressaiu a política de crédito rural.

o Sistema Nacional de Crédito Rural (S.N.C.R.) foi criado em 1965 e, segundo

Silva (1989), foi o carro chefe da política de modernização conservadora até o [mal dos

anos 70. Afirma esse autor que tal instrumento permitiu reunificar os interesses das classes

dominantes em tomo da estratégia de modernização conservadõfa, e também permitiu ao

Estado restabelecer o seu poder regulador macroeconômico por intermédio de uma política

monetário-expansionista. Santos (1988) considera o crédito rural como um mecanismo de

política que se moldou muito bem aos objetivos de modernizar a agricultura no mais curto



31

espaço de tempo possível, com o mínimo de reformas, em que modernizar significou

utilizar-se de insumos industriais no setor agrícola.

Ao lado da política de crédito rural, cuidou-se também do desenvolvimento de

pesquisas agrícolas no que tange à geração de novas tecnologias. Para Paiva (1979), a teoria

da modernização baseou-se na criação e difusão de novos conhecimentos que trouxesse

aumentos de produtividade dos fatores empregados nas atividades agrícolas, assim como a

geração adicional de renda. Desse modo, segundo esse autor, a estratégia de

desenvolvimento agrícola assentou-se na intensificação de pesquisas que criassem insumos

e também na difusão dos mesmos para um maior número de agricultores.

Observa-se que a geração de conhecimentos científicos foi um instrumento

importante da estratégia de modernizar. Assim, o Estado criou, pela lei no 5.851 de 7/12/72,

e implementou, em 26/4/73, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAP A).

Segundo Alves (1985), com a EMBRAP A nasceu o sistema cooperativo de pesquisa

agropecuária, que envolveu os Estados, as universidades e a iniciativa particular. Tinha

como objetivo fundamental aumentar a produtividade da agricultura e, conforme ~obral

(1986), essa Empresa criou as condições necessárias para tomar o campo um grande

demandante de tecnologia industrial, mais voltado aos produtos de exportação a serem

processados nas indústrias multinacionais. Data também dessa época a criação da já extinta

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRA TER), responsável

pela difusão de tecnologia. O surgimento desses órgãos culminou na institucionalização da

pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural (Figueiredo, 1984).

Pastore e ai. (1986) afirmam que, ao lado de políticas como a de crédito rural,

preços mínimos e assistência técnica, assegurou-se também a expansão e aperfeiçoamento

das instituições de ensino e pesquisa, inclusive de pós-graduação, para o aumento de
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estoques de conhecimentos. De acordo com esses autores, a criação dos cursos de pós-

graduação, na década de 70, possibilitou o ensino de alto nível em ciências agrárias e, assim,

a preparação de um número crescente de cientistas visando a identificar e resolver os

problemas da agricultura brasileira.

Em estudos realizados por Pastore et al. (1986) verificou-se que para a análise da

relação entre desenvolvimento da pesquisa agrícola e a dinâmica do setor rural no Brasil,

três condições foram relevantes:

a) grau de concentração geográfica do produto, o que facilita a formação de grupos de

interesse em tomo de um objetivo comum, facilitando o desenvolvimento de pesquisas no

que se refere à geração, adaptação e difusão de inovações;

b) possibilidade de industrialização do produto, que exige em si uma série de especificações

técnicas e padronização que, por sua vez, geram pressões tanto sobre o sistema de produção

quanto sobre o sistema de pesquisa;

c) possibilidade de transferência de tecnologia externa, que muitas vezes diminui o curso do

processo de geração tecnológica.
,

Essas condições representam forças estirnuladoras ou bloqueadoras dos movimentos

de pesquisa. Elas permitem estabelecer que o processo de pesquisa agrícola no Brasil ocorre

associado ao processo de internalização dos ganhos de produtividade, inerentes à inovação

tecnológica e com atuação de grupos de interesse que se formaram-em tomo desse processo.

Verificou-se, então, que os mecanismos indutores de mercado produziram resultados

de pesquisa substanciais para produtos de exportação (café, cana-de-açúcar e algodão). No

entanto, esses mecanismos inibiram a geração de novas tecnologias voltadas para os

produtos de consumo doméstico, como arroz, feijão e milho (pastore et al., 1986).
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Monteiro (1985) e Delgado (1985) também partilham desse argumento. Segundo

Monteiro (1985), a geração de novas tecnologias pode, dependendo do momento histórico

do país, ser viesada na direção de produtos para os quais se conta com algumas vantagens

comparativas. Como resultado, os beneficios são direcionados para a classe que possui

controle sobre essa produção. Na análise de Delgado (1985), o processo de modernização da

agricultura se estabeleceu com intensa diferenciação e mesmo exclusão de grupos e regiões

econômicas, não sendo, portanto um processo que homogeneíza o espaço econômico e

tampouco o espectro social e tecnológico da agricultura brasileira. Assim, o processo de

modernização levou:

a) à capitalização da agricultura, o que não pôde ser acompanhada por todos os grupos de

produtores;

b) a abranger basicamente os Estados do Centro-Sul brasileiro, mantendo os demais Estados

em posições periféricas nesse processo;

c) ao êxodo rural, culminando nos inchaços das cidades;

,
d) à valorização das culturas de exportação (café, soja, laranja e cana-de-açúcar), em

detrimento das culturas tradicionais (arroz, feijão, milho e batata); e

e) à manutenção da estrutura das propriedades de terras.

A modernização da agricultura, sobretudo as políticas implementadas para viabilizá---
Ia, também teve como resultado a constituição do novo padrão agrícola brasileiro,

caracterizado pelo desenvolvimento dos complexos agroindustriais.

Segundo Kageyama et aI. (1990), podem-se identificar quatro segmentos

diferenciados que, atualmente, formam a agricultura brasileira: (a) um segmento mais
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moderno e industrializado, integrado verticalmente e formado por complexos

agroindustriais completos (p. ex., avicultura, açúcar-álcool, carnes, soja, trigo, milho

híbrido, arroz irrigado); (b) um segmento plenamente integrado com as agroindústrias

processadoras e que, embora altamente tecnificado, não mantém vínculos específicos com

as indústrias a montante (p. ex., as fibras, laranja para suco, laticínios, milho, amendoim,

tomate, ervilha); (c) um conjunto de atividades modernizadas que dependem do

fornecimento de máquinas e insumos extra-setoriais, mas sem estabelecer soldagens

específicas com os setores a montante e a jusante (p. ex., o feijão em São Paulo, o arroz no

Centro-Oeste, o café, hortaliças e frutas de mesa), e (d) um conjunto de atividades agrícolas

ainda não modernizado e não apresentando interligações setoriais fortes (mandioca, banana

e, nas regiões menos dinâmicas, alimentos básicos, como arroz de sequeiro, milho e feijão).

Assim, nesse novo cenário, identificam-se diferentes atores sociais e uma complexa

rede de articulação de interesses entre eles, como mostram, por exemplo, os estudos de Silva

(1991) e Lamounier (1994). Como uma das dimensões dessa articulação de interesse,

encontra-se a geração de novas tecnologias agropecuárias, aumentando a eficiência e a

capacidade competitiva do setor, bem como viabilizando a permanência de segmentos de

agricultores no processo produtivo.

Segundo Strauch (1994), após o período conhecido com Revolução Verde I, a

agricultura está entrando em uma nova era que poderia ser chamada de Segunda Revolução

Verde. Entretanto, as técnicas atuais poderão ter ainda maior impacto sobre a agricultura, do--
que o observado durante a Revolução Verde. Para o autor se consolida uma nova era

também na produção de máquinas e implementos agrícolas e produção de insumos.

1Ocorrida no período eiitre 1945 a 1970, e considerada o processo catalisador da modernização da agricultura,
que consistia em uma série de técnicas utilizadas para incrementar a escassa produção mundial de alimentos,
que preocupava os governos e especialistas logo após o término da Segunda Guerra Mundial. A Revolução
Verde visava uma explosão na produção de alimentos que, segundo seus precursores, solucionaria o problema
da desnutrição presente na maioria dos países.
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Certamente o espaço que será aberto irá ao encontro da criação de técnicas mais precisas de

produção, como por exemplo, a agricultura de precisão.

o primeiro conceito de agricultura de precisão foi mencionado em 1929, nos Estados

Unidos, quando pesquisadores tentaram fazer uma aplicação localizada de calcário, como

forma de minimizar o uso deste insumo durante a aplicação (Rum, 1989). No final do

século XX Strauch (1994) define a agricultura de precisão como um conjunto de tecnologias

capaz de auxiliar o produtor rural a identificar as estratégias a serem adotadas para aumentar

a eficiência no gerenciamento da agricultura, maximizando a rentabilidade das colheitas,

tomando o agronegócio mais competitivo.

o princípio básico desta técnica consiste em aumentar a produtividade das culturas,

considerando a variabilidade espaço-temporal dos fatores de produção de forma a

proporcionar o manejo com taxas variáveis, e respeitando os princípios de sustentabilidade.

A adaptação e a aplicação das técnicas de agricultura de precisão requerem a

disponibilidade de dados espaço-temporais preCISOS, em um sistema de referência

relacionado à superficie terrestre (georreferenciado), e o amplo uso da informação para
,

subsidiar as ações em relação à produtividade.

A agricultura de precisão é caracterizada por empregar um enfoque sistêmico

aplicando a Tecnologia de Informação ao agronegócio para possibilitar o gerenciamento de

informações georreferenciadas. Este gerenciamento tem por finalidade estabelecer

estratégias administrativas e econômicas ao sistema de produção. --

este enfoque, a agricultura de precisão emprega três níveis de decisão os quais

estão associados a informações distintas, a saber:
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. nível estratégico - demanda informações que subsidiem a tomada de decisão para o

planejamento quanto à adoção da tecnologia, considerando a sua viabilidade técnica-

econômica;

nível operacional - requer conhecimento referente às diversas alternativas de

implementação das operações necessárias para o sucesso na adoção da tecnologia;

nível prático - trata das decisões relacionadas às implementações locais 'quanto a questões

específicas de produtividade,

Na última década, a surpreendente evolução dos sistemas informatizados, combinada

com a forte pressão de grupos de ambientalistas, que exigem formas mais "amigáveis" de se

produzir, tem sido o catalisador desta ferramenta para a produção agrícola, Certamente que

esta é uma tecnologia que passa por um momento de adaptação e requer ainda muitos

recursos para tomarem-se completamente acessíveis, no entanto, não existe dúvida quanto à

sua aplicabilidade e benefícios aos processos produtivos (Strauch, 1994).

Apesar de conter em seu bojo uma nova filosofia de comportamento, a agricultura de
,

precisão busca a implantação e o aprimoramento de tecnologias. Ela está centrada na

informação espacial e para isto necessita de ferramentas como o Sistema de Posicionamento

Global (GPS) e os sistemas de informação georreferenciadas (GIS). O objetivo básico da

agricultura de precisão é aumentar a eficiência dos processos de produção com base no

manejo diferenciado de áreas cultivadas, reduzindo os impactos ambientais e aumentando a--
lucratividade.

Assim, pode-se dizer que a agricultura de precisão permite: conhecer as variações

espaciais de uma lavoura; a produtividade; as características do solo; as manchas de ervas-

daninhas dentre outros; e tomar decisões de como, quando, onde e quanto aplicar de insumos.
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1.3 O debate sobre a agricultura familiar

Segundo Graziano (1981), a agricultura familiar pode ser defendida a partir de três

características centrais: a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados

são feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; b) a maior

parte do trabalho é igualmente fomecida pelos membros da família; c) a propriedade dos

meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que

se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis

pela unidade produtiva.

Lima et alo (1995) consideram que as propriedades familiares, "a partir de uma base

material e social específica e da forma como se inserem no meio físicos e socioeconômico,

buscam se reproduzir social e economicamente, organizando e realizando a produção,

basicamente, através da força do trabalho familiar". Os autores partem do princípio de que a

desigualdade das condições econômica e social, típica do desenvolvimento capitalista,

produz e reproduz, ao longo do tempo, a diferenciação entre os produtores e suas unidades

de produção. Para o mesmo autor, o agricultor em geral encontra-se em situações

diferenciadas, as quais os distingue em diferentes categorias sociais e econômicas. '

Segundo o autor, eles dispõem de uma base material diferenciada, entendida como a

quantidade e qualidade da terra e dos demais meios de produção e estão integrados de forma

distinta a um determinado meio agroecológico e socioeconômico, com o qual estabelecem

relações de produção. Nesse contexto, o fato da produção ser realizada pela família faz com

que não exista a separação, comum em outras organizações, entre proprietários dos meios de

produção e os trabalhadores. A família é, ao mesmo tempo, proprietária e a principal fonte

de trabalho da unidade de produção. Essa característica, associada à pequena escala das

atividades desenvolvidas e às particularidades do processo de produção na agricultura, faz
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com que não exista, nestas unidades de produção, a clássica especialização e divisão formal

e hierárquico entre trabalho administrativo e executivo. Cada membro da família, ainda que

de forma diferenciada, participa do processo de decisão e produção e é co-responsável pelo

conjunto do funcionamento do sistema. Mesmo não existindo uma separação formal, em

geral existe uma certa repartição de tarefas, funções e responsabilidades; o pai e a mãe são

os principais responsáveis pelo conjunto do sistema, tornando as decisões mais importantes.

Nessa relação família-unidade de produção, que se constitui num todo indissociável,

existem problemas palpáveis corno a deficiência no acompanhamento técnico e contábil.

Fora das "cercanias" de sua propriedade, existe uma nítida dificuldade de entender as

bruscas mudanças que estão ocorrendo nos mercados, frutos da globalização da economia e

das novas formas de comercialização entre os países. Levantamentos de Wickert (1991), a

respeito das preocupações dos agricultores, demonstraram que os aspectos mais citados

foram os preços recebidos pelos produtos (93%), preços de insumos e falta de créditos

(55%). Assuntos, também importantes, relacionados ao contexto interno da propriedade

corno educação dos filhos, falta de máquinas e mão-de-obra, conservação do solo, irrigação

e armazenagem, foram citados em menos de 30% dos casos. ,

o debate sobre a agricultura familiar no Brasil é relativamente recente. É a partir do

início da década de 1990 que as discussões a seu respeito ganham respaldo teórico e

político, passando a fazer parte das reflexões estabelecidas nos respectivos campos.

Segundo Schneider (1994), começa, então, a ser definido um no~ marco teórico-analítico

que busca trazer para a discussão a necessidade da superação de algumas noções atribuídas

às formas familiares de trabalhos presentes no meio rural. Para o autor, o debate

estabelecido foi importante não somente por desmistificar a compreensão existente até então

sobre as formas familiares de trabalho no campo, mas, também, por evidenciar o significado

da noção de agricultura familiar para a economia e a sociedade brasileiras. A
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institucionalização do debate procurou trazer à tona não apenas a importância econômico-

produtiva, mas questões como as de gênero, organização política, diversidade cultural,

mercado de trabalho, entre outras. Isso representou um avanço para as discussões sobre o

rural brasileiro, possibilitando inclusive o aparecimento de novas políticas públicas como

foi o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). De

acordo com Schneider (1994), foi na década de 1990 que se verificou uma renovação

importante acerca dos temas que até então norteavam o debate sobre a agricultura brasileira.

É principalmente a partir da década 1990 que a expressão agricultura familiar ganha

destaque no meio acadêmico e político, configurando-se como um tema gerador de

profícuos estudos e pesquisas. Não obstante, constituí-se num debate sem contornos

definidos, visto que a diversidade de formas sociais no campo brasileiro, as imposições a

que estas se vêem constantemente defrontadas e as diferentes perspectivas teóricas não

permitem chegar a um "consenso" em tomo da temática.

Por isso, a partir de estudos de caso, como o que se apresenta nesta dissertação pode-

se contribuir com o debate existente sobre a agricultura familiar, possibilitando confrontar

diferentes realidades empíricas. ,

Os estudos e as discussões em tomo da agricultura familiar no cenário político

nascem, conforme Schneider (1994), ligados aos embates dos movimentos SOClalS

promovidos pelo sindicalismo rural a partir do processo de integração social e econômica do

Mercosul. Fazia-se necessário discutir qual era o papel e o espaço dos agricultores--
familiares no processo de integração, pois estes, como ocorreu durante a modernização da

agricultura, corriam o risco de ficarem de fora de questões que lhes diretamente diriam

respeito, particulartrrente em tomo da produção agropecuária. A crescente legitimação desta

noção junto aos movimentos sociais também pode ser atribuída ao próprio enfraquecimento

de outras denominações que eram usadas até então, como a de trabalhador rural e pequenos
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proprietários. Além disso, os próprios desafios que o sindicalismo rural passa a enfrentar a

partir dos anos 1980, sejam pelos impactos da abertura comercial, seja pela redução do

crédito agrícola ou mesmo pela queda dos preços dos principais produtos agrícolas de

exportação levam à mobilização e organização política. O reconhecimento por parte do

Estado da importância da agricultura familiar para o Brasil ocorre em 1996, com a criação

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (pRONAF). De acordo

com Schneider (1994), sua frnalidade era prover de crédito e apoio institucional às

categorias de pequenos agricultores desprovidos de crédito e a partir de sua retração,

consumada nos anos 1980. Este período demonstra o interesse do próprio Estado em

legitimar uma forma social que se apresenta num estágio de mudanças qualitativas e

quantitativas, numa crescente integração aos mercados e capaz de responder aos próprios

interesses do Estado.

Pelo lado acadêmico, o debate também trouxe importante contribuição à

consolidação do que se passa a denominar agricultura familiar. De acordo com Schneider

(1994) alguns autores foram fundamentais para que o debate ganhasse contorno científico,

como Veiga (1991), Abramovay (1992) e Lamarche (1993, 1994) que demonstraram ser a

agricultura familiar uma forma social amplamente reconhecida e legitimada nos países

desenvolvidos.

Surge assim a necessidade de uma separação heurística para o estudo da agricultura

familiar. Analisaremos a agricultura familiar como uma forma soçjal de trabalho e produção

que tem na família a perpetuação das relações de parentesco e herança e busca no mercado a

sua reprodução, através do progresso tecnológico, das políticas públicas e das atividades

não-agrícolas.



CAPÍTULO 2 - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO MANEJO DA
CUL TURA DESENVOLVIDO PELA PESQUISA

Pereira et aI. (2002), afrrmam que o sucesso de qualquer atividade agrícola depende

muito do planejamento e das tecnologias utilizadas, pois estas proporcionam condições

para o aumento da produtividade e qualidade dos produtos. Destaca ainda que a atividade a

ser desenvolvida necessita de planejamento em todas as fases do sistema de produção que

vai desde a escolha do material genético a ser utilizado até a forma de comercialização.

Para a cultura da banana, segundo Pereira et aI. (2002), as etapas para o cultivo com

expectativa de retomo econômico devem seguir os seguintes critérios:

2.1 Escolha das Cultivares ,

Para a cultura da banana no Estado do Amazonas, a pesquisa recomenda o uso de

cultivares resistentes a sigatoka-negra (Mycosphaerella fijiensis), doença que pode causar,

segundo Pereira et aI.(2002), até 100% de perdas na produção, principalmente nas cultivares

Maçã, Prata e Pacovan, que são suscetíveis à doença, sendo estas as mais cultivadas e--
consumi das no Amazonas.

As novas cultivares desenvolvidas, resistentes a sigatoka-negra e recomendadas para

plantio são: Thap Maeo, Caipira, Prata Zulu, Prata Ken, Fhia 18, e Pelipita. O Quadro 1

apresenta as características Fitotécnicas de cada cultivar.
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Quadro 1
Características das Novas Cultivares Recomendadas pela Embrapa

Características Fitotécnicas Thap Caipira Prata Prata Fhia PelipitaMaeo Zulu Ken 18
Grupo genômico AAB AAA AAB AAAB AAAB AAAB

Porte Alto Médio/alto Alto Médio Alto Alto

Ciclo (n° de dias do plantio a colheita) 394 383 401 421 327 327
Perfilhamento Bom Abundante Bom Bom Bom Bom

Peso médio do cacho (kg) 17 20 20 20 25 25
Número médio de pencas/cacho 11 10 9,7 7,3 9 9
Número médio de frutos/cacho 164 200 161 103 33 133
Rendimento/há 30 22 22 22 27 27
Tipo de fruto Maçã Ouro Prata Prata Prata Prata

Despencamento Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo
FONTE: Pereira et aI., 2002

o Quadro 2 apresenta em escala que varia de resistente a suscetível as principais

doenças das cultivares recomendadas pela Embrapa.

"
Quadro 2
Doenças por Cultivares

Doenças ThapMaeo Caipira Prata Zulu PrataKen Fhia18 Pelipita

Singatoka-negra R* R R R R R

Singatoka-amarela R R R R MS R

Mal-do-panamá R R S R S R-Moko S S S S S S

Nematóide cavernícola MR S S S MR MR

Moleque MR R S MR MR MR
R*= Resistente; MR= Moderadamente resistente; S= Suscetível; MS= Moderadamente suscetível
FONTE: Pereira et al., 2002
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2.2 Escolha da Área

É necessário considerar a localização da área por se tratar de uma cultura perecível,

existindo a necessidade de um sistema de colheita e transporte com rapidez e segurança que

facilite o escoamento da produção.

As características do solo constituem outro fator que deverá ser levado em conta na

escolha da área, pois estão ligados à produção, influenciando na qualidade e vida úteis das

plantas. Embora a bananeira, devido ao seu sistema radicular superficial com cerca de 30cm

de profundidade, possa se adaptar em diversos solos apresenta resultados expressivos de

produção em solos profundos, com mais de 75cm (Pereira et al., 2002), sendo inadequadas

áreas sujeitas ao encharco, pois o excesso de umidade por mais de três dias provoca morte

no sistema radicular das plantas, causando perdas na produção.

2.3 Condições Climáticas

A bananeira apresenta excelentes rendimentos em locais com altas e uniformes

temperaturas, na faixa de 15°e a 35°e, como limite. A temperatura em tomo de 2'8°e é

ideal para o desenvolvimento da planta (Pereira et al., 2002).

2.4 Preparo do Solo

Segundo Pereira et aI.(2002), esta técnica tem com;-- finalidade melhorar as

condições fisicas do solo, facilitando a infiltração de água, aeração e uso mais eficiente de

corretivos e fertilizantes, favorecendo o melhor desenvolvimento do sistema radicular,

conseqüentemente maior absorção de nutrientes.
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Esta prática no Amazonas é normalmente manual, iniciando-se com a derrubada da

mata ou "capoeira", na seqüência procede-se o encoivaramento e a queimada. No preparo

mecanizado são feitas a limpeza com máquinas, com cuidado para não remover a camada

superficial orgânica, e em seguida, a aragem e a gradagem, sendo que este tipo de preparo é

indicado apenas para áreas desmatadas, cujos tocos já foram retirados ou já estejam em

decomposição.

2.5 Época do Plantio

A época do plantio depende do tamanho da área e da existência ou não de um

sistema de irrigação. Nas áreas sem irrigação é preferível que o plantio seja realizado no

período das chuvas, de preferência quando estas estiverem mais esparsas. Nas áreas com

sistema de irrigação é possível obter colheitas escalonadas ao longo do ano, dividindo-se a

área em talhões, plantando um talhão a cada um ou dois meses, podendo assim, aumentar a

oferta de frutos em períodos de preço elevado (pereira et al., 2002).

2.6 Distribuição espacial das covas - Stand

o espaçamento a ser usado pelo produtor depende do porte da cultivar, da fertilidade

do solo, do nível tecnológico do cultivo e topografia do terreno. De acordo com Pereira et

al.(2002), no Brasil existem 3 tipos de espaçamento utilizados, sendo os mais adequados, os

que variam de 2 x 2m (2.500 plantaslha) a 2 x 2,5m (2.000 plaseas/ha) para cultivares de

porte médio; 3 x 2 (1.666 plantas/ha) a 3 x 2,5m (1.333 plantas/ha) para cultivares de porte

semi-alto e 3 x 3m (1.111 plantas/ha) para cultivares de porte alto.

Das disposições dos espaçamentos, três foram identificadas: quadrado (2 x 2 m);

triângulo eqüilátero (a = 2,7m ou 3,40 m e h = 2,34 ou 2,94m) e fileira dupla (4 x 2 x 2m).
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Sendo as disposições do triângulo eqüilátero e da fileira dupla as que apresentam os

resultados mais eficientes, pois proporcionam as plantas espaço suficiente para que cada

bananeira receba isolação adequada em sua área foliar, além de permitir boa proteção do

solo contra erosão (Pereira et al., 2002).

2.7 Dimensão das Covas

As covas devem medir, no mínimo 50cm de largura por 50cm de comprimento e

50cm de profundidade. Sendo a abertura feita com enxadeco, boca-de-lobo ou com um

abridor (broca de 50cm) de covas acoplado a um trator.

2.8 Aquisição de Mudas

Após a determinação da cultivar a ser plantada, com base principalmente nas condições e

exigências do mercado e na resistência às doenças, procede-se a seleção e o preparo das mudas.

Atualmente as mudas mais recomendadas para utilização de novos bananais ~ão as

de cultura de tecido, denominadas "mudas-elites", pois apresenta maior segurança de

sanidade e proporcionam colheitas mais uniformes.

Quando os produtores não tiverem acesso às mudas-elites, devem adquirir mudas

convencionais em viveiros credenciados, os próprios produtores mtderão produzi-Ias, desde

que obedeçam a critérios mínimos para formação de um viveiro, tais como: retirar mudas de

bananais com até quatro anos de idade e que, não tenha histórico de ocorrência do mal-do-

Panamá, mokrr'Nêmatóides e moleque-da-Bananeira. (pereira et al., 2002).
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2.9 Correção do solo e adubação

A bananeira demanda, segundo Pereira et al.(2002), grandes quantidades de

nutrientes para manter um bom desenvolvimento e obter altos rendimentos, pois· produz

bastante massa vegetativa e absorve e exporta elevada quantidade de nutrientes. O potássio

(K) e o nitrogênio (N) são os nutrientes mais absorvidos e necessários para o crescimento e

a produção da bananeira.

Até a coleta de dados desse estudo, a recomendação de adubação para bananeira para

o Amazonas feita pela pesquisa era a de Pereira et al.(2002), dividindo-se em quatro:

adubação de cova, de plantio, de cobertura e adubação de reposição. As adubações de

cobertura e de reposição são executadas durante o ano agrícola.

2.9.1 Adubação de Cova

Os produtores devem aplicar, junto à terra retirada do horizonte de fermentação, o

calcário e o esterco, previamente mineralizados, nas quantidades expressas no Quadro 3.

,
Quadro 3
Adubação de cova

Produto Quantidade Observação
PRNT mínimo de 80%, aplicar de 30 a 60 dias antes do

Calcá rio Dolomítico 400 g plantio. Aplicar metade dentro da cova e a outra
metade cerca de 30cm ao redor da cova e incorporar.

Esterco de gado, ou 10kg Em qualquer das opções, o esterco deve estar bem
Podeira,ou 5 kg curtido, caso contrário ~e causar injúrias às raízes

Gama de Galinha 8 kg novas. Deve ser aplicado Junto com o calcário.

FONTE: Pereira et al., 2002
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2.9.2 Adubação de Plantio

Após o período entre 30 a 60 dias da adubação da cova, se o produtor dispuser de

água para irrigação ou já estiver no período das chuvas, deve-se proceder ao plantio,

efetuando a adubação expressa no Quadro 4.

Quadro 4
Adubação de plantio

Produto Quantidade Observação

Superfosfato simples, ou 240g Dar preferência ao superfosfato simples porque
além do fósforo possui enxofre, o qual é

Superfosfato triplo 100 g fundamental para as bananeiras.

FfE BR-12 50kg Micronutrientes. Devem ser aplicados juntos com o

Sulfato de zinco 10kg superfosfato.

FONTE: Pereira et aI., 2002

2.9.3 Adubação de Cobertura

A adubação de cobertura do primeiro e segundo ciclos é feita de acordo com as

quantidades e períodos do Quadro 5 e 6, aplicando o adubo em aproximadamente 30 a 40cm

de distância do pseudocaule, numa largura de aproximadamente 20cm, ao redor de toda a

planta .

Quadro 5
Adubação de cobertura do 10 ciclo

Meses aJ*t o plantio
Nutrientes

r 4° 7° 10°

Sulfato de Amônia, ou 150 g 150 g 150 g 150 g
Nitrogênio

Uréia 70 g 70g 70g 10'\--
Potássio ~ _ __ __ Cloreto de Potássio 270.g 270g 270gV

FONTE: Pereira et aL,2002
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Quadro 6
Adubação de cobertura do 2° ciclo

Nutrientes
Meses após o plantio

13° 15° 18" 20°

Sulfato de Amônia, ou 150 g 150 g ISO g 150g
Nitrogênio

Uréia 70g 70g 70g 70g

Potássio Cloreto de Potássio 270g 270 g 270 g

Magnésio Sulfato de Magnésio 100g
FONTE: Pereira et aI., 2002

2.9.4 Adubação de Reposição

Após a colheita do primeiro cacho (primeiro ciclo), devem-se adubar novamente as

plantas com as mesmas quantidades da adubação do plantio, acrescentando o ácido bórico,

nas quantidades e períodos de acordo com o Quadro 7.

Quadro 7
Adubação de reposição dos ciclos

Nutrientes
Meses após o plantio

13° 15° 18° 20°

Superfosfato simples, ou 240g
Fósforo

Superfosfato Triplo 100 g

Micronutrientes FfE BR-12 50 g

Zinco Sulfato de Zinco 20g

Boro Ácido Bórico 20g

,

FONTE: Pereira et aI., 2002

--
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2.10 Irrigação

N o Amazonas o sistema de irrigação é pouco utilizado pelos produtores, devido ao

volume médio de água das chuvas, estando em tomo de 2400mmlano, embora este volume

não seja bem distribuído ao longo dos meses, apresentando período de estiagem nos meses

de junho a novembro, quando há a necessidade de promover a irrigação.

o sistema de irrigação é uma prática que proporciona ao produtor aumento da

produtividade e qualidade dos produtos, desde que seja orientada por profissionais da área,

pois requer elaboração de projeto, com definição dos métodos a serem utilizados de acordo

com necessidade da cultura.

2.11 Práticas Culturas

2.11.1 Capinas

Eliminação de plantas invasoras que se instalam no bananal. Esta prática é,
importante para o crescimento das plantas, principalmente até os seis primeiros meses após

o plantio, período em que as bananeiras são sensíveis à competição das plantas invasoras,

sendo prejudicadas no desenvolvimento e produção, já que serão obrigadas a dividir os

nutrientes do solo com as plantas invasoras.

--As plantas invasoras podem ser eliminadas de forma mecânica, com enxada ou

roçadeira, e quimicamente, com herbicidas. Na eliminação das plantas invasoras realizadas

com herbicidas, recomenda-se o uso de Glifosate na concentração de 150ml do produto

comercial por 20 litros de água. É importante que o aplicador use o kit de proteção, evitando



50

assim sua contaminação na hora de aplicar o produto, aplicando sempre nas horas mais

frescas do dia e quando não houver incidência de ventos (Pereira at al., 2002).

2.11.2 Desperfilhamento

Esta prática consiste na retirada do excesso de filhos que estão ao redor da planta

(mãe), selecionando apenas um e eliminando os demais a partir dos 45 a 60 dias após o

plantio. O produtor deve selecionar, preferencialmente, o vigoroso. Em cada ciclo de

produção do bananal estabelecido em espaçamentos convencionais deve-se deixar apenas a

mãe, um filho e um neto, eliminando-se os demais.

As eliminações são feitas cortando-se, com terçado ou facão, a parte aérea do filho

ou neto rente ao solo. Em seguida extrai-se a gema apical ou ponto de crescimento com o

aparelho denominado "Lurdinha", Pode-se também optar pelo simples corte das brotações,

que neste caso teriam que ser realizadas 3 a 4 vezes, para impedir a rebrota dos perfilhos

(Pereira at al., 2002).

2.11.3 Limpeza do Bananal
,

A remoção de folhas secas, velhas e quebradas promove o arejamento e a iluminação

interna do bananal e facilita o controle de pragas, que utilizam as folhas como refúgio, e dos

patógenos que estão nas folhas, fontes potenciais de inoculo. Permite, ainda, melhor

movimentação na área, facilitando o controle de brocas e de nematóides.

2.11.4 Retirada do Mangará ou Coração

O coração é conhecido popularmente como o mangará da bananeira. A eliminação

do coração proporciona aumento do peso do cacho, melhora a sua qualidade e acelera a



51

maturação dos frutos; reduz o ataque de tripés e abelhas arapuá que ferem os frutos verdes,

depreciando-os quando maduros. A eliminação deve ser feita duas semanas após a emissão

da última penca, deixando 10 a 15cm abaixo de espaço (Pereira at aI., 2002).

2.11.5 Controle de Pragas

Dentre os insetos que causam danos, a broca-do-rizoma é considerada a praga-chave

da cultura, por provocar altos prejuízos à produção.

o controle de pragas através do emprego de iscas atrativas, tipo telha ou queijo, é

bastante útil no monitoramento/controle do moleque. Essas iscas devem ser confeccionadas

com plantas recém-cortadas (no máximo até 15 dias após a colheita). Recomenda-se o

emprego de 20 iscas/ha (monitoramento) e de 50 a 100 iscas/ha (controle), com coletas

semanais e renovação quinzenal das iscas. Os insetos capturados podem ser coletados

manualmente e em seguida destruídos. As iscas também podem ser tratadas com inseticida

biológico à base do fungo entomopatogênico (Beauveria bassiana), que se toma mais

eficiente quando adicionado a óleos minerais, dispensando-se, nesse caso, a coleta dos
,

insetos. Entretanto, a utilização de mudas sadias (convencionais ou micropropagadas) é o

primeiro cuidado a ser tomado para controle dessa praga. (Pereira et al., 2002)

Plantas infestadas normalmente apresentam desenvolvimento limitado,

amarelecimento e posterior secamento das folhas, redução no peso do cacho e morte da

gema apicaI. --
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2.12 Colheita

2.12.1 Quando colher

Segundo Pereira et al. (2002), o critério visual é o mais usado pela maioria dos

bananicultores para definir o ponto de colheita da banana, como por exemplo, o início do

amarelecimento dos frutos da primeira penca e a perda angulosidade dos frutos. Entretanto,

o número de dias após o lançamento da inflorescência é o critério mais seguro, pois é

possível programar a colheita com três meses de antecedência.

2.12.2 Como Colher

A colheita deve ser realizada em equipe, com cortadores e carregadores. Em função

do peso dos cachos, é fundamental que a colheita envolva dois operários. Quando as plantas

são de porte alto é necessário que um operário corte parcialmente. o pseudocaule à meia

altura e o outro segure o cacho, utilizando proteção de ombro ou berços almofadados para

traslados dos cachos. Devem-se evitar danos no transporte do campo até o local de

armazenamento, lavagem e/ou embalagem.
,

2.12.3 Manejo Pós-colheita

No Amazonas a comercialização da banana é feita em quase sua totalidade em cacho e

com isso nenhum cuidado na pós-colheita é dado aos frutos. Entretanto, o mercado consumidor

tem exigido qualidade do produto, obrigando o produtor a modificas-a forma de comercialização

para pencas, que precisam receber um tratamento com sulfato de alumínio e detergente neutro

para estancar a "sika" eliminada pelos cortes feitos no despencamento. As pencas ficam por 5

minutos em solução de 500g de sulfato de amônia para 1.000 litros de água e 500rnl de

detergente neutro. Em seguida são postas para secar e comercializadas em caixa.
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2.13 Comercialização

A falta de cuidados na fase de comercialização é responsável por aproximadamente

40% de perdas do total de banana produzida no Brasil. As perdas são maiores nas Regiões

Norte e Nordeste, onde a atividade é menos organizada. Nas Regiões Sul e Sudeste, as

perdas são menores.

No processo de comercialização, a etapa do transporte destaca-se como uma das

mais importantes. Para evitar perdas e o rebaixamento no padrão de qualidade da fruta,

recomenda-se que as mesmas estejam acondicionadas em caixas apropriadas.

Em relação à forma de comercialização, os negócios com banana, no Brasil, são de

três tipos:

l) transações com banana verde, em cachos a granel ou em pencas em caixas;

II) transação com banana madura no atacado, em caixas ou em cachos; e,

lII) transação com banana madura no varejo, em dúzias ou por peso.
,

Entre as diversas categorias de comerciantes que operam no Amazonas na

comercialização de banana e plátano, destacam-se: caminhoneiros, barqueiros, atacadistas e

feirantes. Os caminhoneiros e barqueiros geralmente se relacionam diretamente com os

produtores na operação de compra, para depois revender o produto. Os atacadistas

localizam-se, geralmente, em mercados terminais ou em armazéns próprios.

O produto climatizado alcança melhores preços no comércio varejista. Apesar disso,

o mercado de banaaa.do Amazonas, raramente comercializa bananas climatizadas.
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Quanto ao comércio varejista, o maior percentual é realizado por feirantes. Outros

tipos de estabelecimentos que integram a cadeia de comercialização de banana no

Amazonas, com diferentes graus de participação são: supermercados, ambulantes,

mercearias, quitandas e armazéns/empórios.

,

--



CAPÍTULO 3- METODOLOGIA

Conforme visto no capítulo anterior, o lançamento e a recomendação de novas

cultivares de banana trouxe mudanças no processo de cultivo. Essas mudanças tomaram

imprescindíveis os manejos adequados das plantas, resultando para o produtor, no aumento

do investimento inicial e do custo de manutenção do bananal.

No intuito de contribuir para a compreensão da forma como essas transformações se

fizeram sentir na produção da bananeira do estado do Amazonas, este trabalho vai-se dirigir

para o estudo da viabilidade econômico-financeira dos bananais locais. Neste sentido,

recorrerá a algumas das técnicas usuais da análise financeira, como o Valor Presente

Líquido, a Relação de Benefício e Custo, a Taxa Interna de Retomo e o Período de

Recuperação do Capital. Essas técnicas serão aplicadas a sistemas específicos de cultura,

caracterizados pelos procedimentos de plantio decorrente das inovações tecnológicas e que

serão definidos posteriormente neste capítulo.

Todas as informações estatísticas ao desenvolvimento do presente trabalho foram--
obtidas em levantamento amostral realizado nos municípios de Presidente Figueiredo,

Manacapuru e Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas, junto a produtores de banana que

têm parte ou total da produção destinada à comercialização.



J-----
56

3.1 Levantamento de campo

Por questões de acesso e de disponibilidade de recursos financeiros, a pesquisa de

campo, realizada entre setembro de 2004 e abril de 2005, restringiu-se aos três municípios

citados no parágrafo anterior. Entre eles, Presidente Pigueiredo aparecia, em 2003, como

segundo produtor estadual. No mesmo ano, Manacapuru ocupava a 21 a colocação e Rio

Preto da Eva, 4Y.

o tamanho da amostra para a pesquisa foi determinado de modo a garantir, com 90%

de confiança, que a diferença entre a proporção estimada de produtores que vivem

exclusivamente da agricultura e a real não seja superior que 10%. Com isso é suficiente uma

amostra de 58 (cinqüenta e oito) produtores, selecionados da população de produtores dos

três municípios. Utilizou-se como procedimento amostral o da estratificação da população

de produtores, em que cada estrato corresponde ao número estimado de produtores de cada

município. Para cada estrato, o tamanho da amostra é proporcional ao número de

produtores. A população estimada pelos escritórios locais do IDAM é de 170 produtores em

Presidente Pigueiredo, 110 em Manacapuru e 160 em Rio Preto da Eva. Assim, da amostra,
total de 58 produtores, corresponderem, respectivamente, para cada um desses municípios,

amostras de 22, 17 e 21 produtores.

Por serem atípicos quanto à área plantada e à lucratividade, dois produtores foram

retirados da amostra: um de Presidente Pigueiredo e um outro de Manacapuru.

No interior de cada estrato, a escolha dos produtores para as entrevistas foi feita pelo

critério de acessibilidade ao local, respeitadas duas condições básicas: cultivo com duração

mínima de três anos e comercialização total ou parcial da produção.
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Como instrumento de coleta foram utilizados um questionário com perguntas sobre

procedimentos, insumos, transporte, comercialização e aspectos da caracterização da mão-

de-obra envolvida na produção (Apêndice A). Especificamente, o questionário levanta

dados relativos à utilização de insumos ao longo do ano agrícola, como: adubos, mudas,

fungicidas, inseticidas, mão-de-obra, máquinas, etc., a produção anual e o preço do produto.

Com esse questionário, bastante detalhado, procurou-se levantar o rol de

informações indispensáveis à construção de indicadores utilizados para a caracterização e a

análise da produção de banana nos municípios em foco.

Os instrumentos de coleta foram aplicados pela própria mestranda, a qual levantou

também, através da observação direta, informações que não dependiam de perguntas

específicas dirigidas ao entrevistado.

3.2 Análise dos dados

Identificação e Caracterização dos Sistemas de Cultivo
,

Para identificação e caracterização dos sistemas de cultivo encontrados, foram

utilizadas 17 variáveis (Quadro 8), que incluem todas as atividades tecnológicas para que a

cultura da banana possa expressar maior produtividade, conforme relatado no Capitulo 2.

A partir da sistematização das informações coletadas sobre cada variável, por--
produtor, foi feita a classificação das atividades em: C (correta) quando a atividade foi

executada na época, quantidade e forma integralmente correta; Me (moderadamente

correta) quando a atividadefoi executada com algumas das variações de época, quantidade e

forma, parcialmente correta; a classificação N (não faz) foi dada à atividade que não é

desenvolvida.
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A partir da classificação das variáveis, foi possível montar uma matriz

(Apêndice C) que levou a obtenção da soma das classificações atribuídas a cada atividade

desenvolvida, o que, por sua vez, permitiu a identificação de três tipos de sistemas de

cultivo para a cultura da bananeira.

Quadro 8
Variáveis utilizadas para classificação dos diferentes sistemas de
cultivo da cultura da banana nos municípios de Presidente
Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru

Número Variáveisl Atividade
1 Espaçamento entre as covas
2 Tamanho da abertura das covas
3 Adubação de cova
4 Adubação de plantio
5 Adubação de cobertura do primeiro ano
6 Epoca da adubação de cobertura do primeiro ano
7 Adubação de reposição do segundo ano
8 Adubação de cobertura segundo ano
9 Epoca da adubação de cobertura do segundo ano
10 Adubação de reposição do terceiro ano
11 Adubação de cobertura terceiro ano
12 Epoca da adubação de cobertura do terceiro ano
13 Capinas
14 Sistema: Mãe-filho-neto
15 Limpeza do Bananal
16 Retirada do Mangará
17 Controle de Pragas

,

--
As informações coletadas foram agrupadas a partir da classificação dos sistemas,

não sendo considerados corpo variável o local de coleta de dados (municípios) e sim os

sistemas encontrados.
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3.2.2. Descrição do Perfil Sócio-Econômico dos Produtores, Caracterização da Colheita e da

Comercialização

Primeiramente é apresentado um perfil sócio-econômico, que caracteriza os

produtores quanto à idade, escolaridade, tempo de moradia na propriedade, fonte de renda,

nível de conhecimento da cultura e o acesso a financiamento.

A caracterização da colheita, em segundo, descreve as formas de colheita, sua

freqüência, as variedades cultivadas, como é transportado o produto para o armazenamento

e o percentual de desperdício.

Em terceiro, a comercialização da produção, caracterizando quanto ao uso de

embalagem, a forma de comercialização, transporte utilizado, o percentual de desperdício,

quem fica com o prejuízo do desperdício, como e onde é vendido o produto, se os

produtores tiveram aumento na sua renda familiar e se consideram as atividades lucrativas.

,
3.2.3 Análise financeira dos sistemas

Dividida em duas partes, a análise financeira dos sistemas foi primeiramente

elaborada através da utilização de indicadores financeiros clássicos (VPL, B/C, TIR e

Paybck). Posteriormente, foram utilizados na análise o preço médio de venda, o custo médio

de manutenção do bananal, o investimento inicial e a receita média.

Para que se procedesse à elaboração dos indicadores financeiros foi necessário

determinar alguns critério para.a tabulação dos dados levantados. Assim, os preços dos

insumos usados são os vigentes no período estudado (Apêndice B); a unidade para mensurar

a quantidade de mão-de-obra foi o dia/homem (DIH), considerando-se um dia de oito horas
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trabalhado por um homem; a utilização de máquinas nas diferentes atividades foi medida

por horas/máquina (RIM), correspondendo ao número de horas necessárias para uma

máquina apropriada para certa atividade realizar adequadamente o serviço; as receitas são

explicitadas em reais.

A partir dos dados obtidos referentes aos custos e coeficientes de produção, foi

possível calcular os custos anuais por hectare da cultura desde a sua. implantação até o

segundo ano após o plantio (sendo o primeiro ano diferenciado em relação aos demais), bem

como suas respectivas receitas por hectare.

As tabelas de memória de calculo usados para elaboração da estrutura dos custos

anuais dos produtores estão apresentadas no Apêndice D. Com as tabelas dos custos de

implantação e de manutenção (Apêndice E) do bananal, foi possível montar um fluxo de

caixa (Apêndice F), e assim realizar os cálculos dos métodos de avaliação dos sistemas,

relativo à seleção do sistema de cultivo mais adequado como alternativa de investimento

para os produtores.

,
3.2.4 Análise de Risco dos Sistemas

A análise de risco foi feita a partir dos indicadores, por meio do coeficiente de

variação, que estão melhores detalhados no tópico 3.4 e da probabilidade de prejuízo, que

foram calculados através da freqüência acumulada dos indicadores.--
3. 3 Métodos de Avaliação Financeira

. --
Os indicadores mais comuns para a tarefa de análise econômica e financeira são a

taxa interna de retomo (TIR) e o valor presente líquido (VPL). Emprega-se também Índice
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de lucratividade (IL) e período de retomo do investimento (payback). Geralmente, a análise

busca identificar o lucro ou se a taxa de retomo é maior do que a taxa de atratividade, que é

uma a taxa de uma alternativa de investimento.

Decidir é escolher entre alternativas disponíveis, após uma análise baseada nos

critérios da engenharia econômica. Caso haja apenas um investimento em estudo, seu

rendimento deverá ser comparado ao rendimento de aplicações financeiras correntes no

mercado, disponíveis ao investidor para o mesmo volume de recursos. As taxas destas

aplicações serão os parâmetros de comparação, defmindo a taxa mínima de atratividade

deste investimento (TMAi.

Com a ajuda do fluxo de caixa', pode-se determinar o momento em que a

incorporação requisitará o ingresso de recursos de financiamento ou investimento, e ainda,

determinar o momento que parte do faturamento poderá ser transferido para o retomo, mas

antes é necessário determinar a taxa de desconto do fluxo de caixa.

Convém discutir a taxa a ser utilizada para descontar os fluxos de caixa de um

projeto, antes de se passar à descrição destes critérios de análise. Para a avaliação um

projeto de investimento, a taxa de desconto k será a taxa mínima de rentabilidade exigida do

investimento, também chamada Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Está taxa representa

o custo de oportunidade do capital investido ou uma taxa definida pela empresa em função

--
2 TMA - é também chamada de custo de oportunidade (uma alternativa de investimento) ou taxa de desconto, é
aquela paga pelo mercado financeiro em investimentos correntes (poupanças, fundos investimentos, etc.). Essa
taxa é usada para representar o fluxo de caixa de valores presentes.

3 Fluxo de caixa - é o instrumento que os administradores utilizam para conhecerem as entradas e saídas de
caixa da empresa e poderem assim controlar as saúdes fmanceiras do negócio, permitindo que a empresa possa
manter seus pagamentos em dias.
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de sua política de investimentos. Para a análise desenvolvida neste trabalho, será

considerada uma Taxa Mínima de Atratividade de 15% a.a ..

3.3.1 Valor Presente Líquido

o método do Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto de investimento é igual à

diferença entre o saldo dos valores presentes das entradas e saídas líquidas de caixas

associadas ao projeto e ao investimento inicial necessário, com o desconto dos fluxos de

caixa feito a uma taxa definida pela empresa (TMA). Todo projeto de investimento que tiver

um VPL positivo será rentável; para um projeto analisado, havendo mais de alternativa de

investimentos, o de maior VPL será o mais lucrativo (Galesne, 1999).

Algebricamente, o VPL é obtido pela seguinte fórmula:

n

VPL=L
}=1 (1+ i)}

Onde:

j = número de períodos envolvidos em cada elemento da série de receitas e despesas do

fluxo de caixa G = 0,1,2,3, ..., n);

x} = cada um dos diversos valores envolvidos no fluxo de caixa e que ocorrem emj;

i = taxa de juros comparativa ou taxa de desconto.

Uma desvantagem desse método é que exige um fluxo de caixa, e uma taxa a ser

usada para cálculo (TMA), que seja corretamente determinada. E a vantagem é que através

dele podem-se analisar separadamente projetos diferentes, escolher um ou outro, ou os dois.
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3.3.2 Taxa Interna de Retomo

A Taxa Interna de Retomo (TIR), é a taxa de juros que toma uma série de

recebimentos e desembolsos equivalentes na data presente, ou seja, é o valor da taxa de

juros que toma o VPL igual a zero. Assim, conforme a fórmula, se:

n Xl"
VPL= I =0

}=1 (1+ i*)}

Então i* é a TIR.

o projeto de investimento será rentável se sua TIR for maior que a TMA.

Existem vantagens atribuídas ao uso do método da TIR para a seleção de

investimentos. Dentre elas, pode-se mencionar que a TIR representa uma taxa de juros sobre

o investimento, podendo ser comparada diretamente com o custo do capital ou com

alternativas de aplicação dos recursos no mercado financeiro. Além disso, é calculada

internamente a partir do fluxo de caixa do projeto, não se necessitando conhecer o fator de

descontos.

De acordo com Souza (2003), a principal desvantagem na utilização da TIR é o risco

de se usar o critério quando há mais de uma inversão de sinal e a conseqüente identificação

de várias TIRs positivas. A escolha de uma delas implicará erro na análise do investimento.

Além dessa desvantagem, a TIR pode levar a equívocos quando utilizada para comparar

diferentes projetos. TIR(A»TIR(B) não significa que o projeto A seja mais lucrativo do que

o projeto B. A vantagem desse método é permitir que todo o projeto se resuma em um

único indicador, que constitui a sua rentabilidade intrínseca.
--~.~-"
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3.3.3 Índice de Lucratividade ou CustolBenefício (B/C)

o método do Índice de Lucratividade (IL) ou CustolBeneficio (B/C) é uma medida

relativa. Mede a relação entre o valor recebido e o custo do investimento. Se os benefícios

excederem os custos (quociente maior que um) o investimento será lucrativo, ou seja se B/C

foro maior 1.

As variáveis utilizadas para o cálculo da razão beneficio/custo podem ser medidas de

diferentes formas. Uma das alternativas freqüentemente utilizadas é a seguinte:

n

B/C= L
j=O

onde o numerador, semelhante à fórmula do Valor Presente Líquido (VPL), mede o valor

descontado dos beneficios adicionais líquidos devidos ao projeto e 1 mede o valor presente

do investimento. A relação B/C utilizada desta forma é obtida diretamente dos cálculos do
,

VPL, dividindo-se o somatório dos valores descontados dos custos pelo investimento inicial

(Noronha, 1987).

3.3.4 Método do Período de Recuperação do Capital ou PayBack

--
Consiste na análise do período necessário para se obter o retomo do investimento

inicial sem considerar nenhum tipo de juros. O que é falho neste critério é que ele é

utilizado como um ritério de rentabilidade de projetos, quando, na verdade, ele se

caracteriza mais como uma medida da liquidez do capital investido no projeto. O uso deste
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critério pode ser justificado quando empregado em conjunto com os critérios baseados nos

fluxos de caixa descontados, jamais como critério principal.

Este método considera como elemento de decisão o número de períodos ou anos

necessários para que a empresa recupere o capital investido. Segundo Batalha (1997), a

administração da empresa, de posse do resultado do método, com base em seus padrões de

tempo para recuperação do investimento, nos riscos associados e sua .posição fmanceira,

decide pela aceitação ou rejeição do projeto.

o Payback, embora seja um método simples e amplamente utilizado, possui diversas

limitações como as seguintes:

a) pode levar à classificação e seleção incorreta dos investimentos;

b) não usa todas as informações disponíveis na seleção do projeto;

c) não é uma medida de lucratividade do investimento, reflete mais a preocupação

do empresário com a liquidez da empresa;

,
d) a escolha do período ótimo que sirva de base na tomada de decisão para aceitar ou

rejeitar projetos é arbitrária e pode não ser o mesmo período para todos os projetos;

Assim, recomenda-se que o método do "Payback" não seja utilizado como o

elemento principal na tomada de decisão, mas sim como auxiliar.

--
3.4 Métodos de Avaliação do Risco

De acordo com Groopelli(2002), risco e retomo são a base sobre a qual se tomam

decisões racionais e inteligentes sobre investimentos, sendo que os retornos são as receitas



66

ou melhor os ganhos proveniente dos investimentos e o risco a incerteza desses retornos. O

método de calculo do risco utilizados foram a probabilidade calculada a partir da freqüência

acumulada dos indicadores e o coeficiente de variação.

Para calculo do coeficiente de variação, é necessário antes, calcular o desvio-padrão

(S), que mede a dispersão dos dados em relação à média, usando para seu calculo a formula

apresentada abaixo:

S= ;=1

n-l

onde,

X; = variável;

x= média;

,
n = tamanho da amostra.

O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que mostra o

grau de dispersão em relação à média. Quanto menor o resultado, menor a dispersão, menor

será o risco do investimento, em relação ao resultado esperado(média).--
s

Cv= -= xlOO ,
X

S = desvio-padrão;

X = média.



CAPÍTULO 4 - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E PERFIL DOS
PRODUTORES DE BANANA

Segundo dados da Produção Agrícola Municipal (lBGE,2004), o maior produtor de

banana do estado é o município de Fonte Boa, com 30.643 cachos produzidos em 2003. No

mesmo ano, Presidente Figueiredo, um dos municípios escolhidos para a presente pesquisa,

ocupava o segundo lugar no mesmo ano, com 28.258 cachos. Manacapuru e Rio Preto da Eva, os

outros dois municípios da pesquisa, ocupavam classificações inferiores na produção estadual

(Tabela 1).

Tabela 1
Produção de banana dos municípios onde foi realizada a
pesquisa - 2003

Município
Produção Classificação no

( mil cachos) estado

Presidente Figueiredo 28.258 2°

Manacapuru 6.400 21°

Rio Preto da Eva 1.365 45°
..

,

FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2004

Grande parte da produção dos municípios pesquisados é semercializada na capital

do Estado, Manaus. De acordo com pesquisa da AGROBAR (Agronegócios da Banana em

Rorairna), realizada em março de 2005, 40% da banana comercializada em Manaus são

oriundos dos municípios circunvizinhos; o restante vindo de Rorairna, principalmente do

Município de Caruebe (AGROBAR, 2005).
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A pesquisa da AGROBAR estimou uma comercialização semanal da fruta em

Manaus, nos principais locais de comercialização da cidade, o que corresponderia

praticamente a toda banana comercializada na cidade. Os resultados obtidos encontram-se

na tabela abaixo.

Tabela 2
Vendas de banana nos principais locais de comercialização da cidade de
Manaus - 2004

Total

1200

Local de comercializaçio Quantidade (t)

Feira de Manaus Moderna

Supermercados DB 120

Feira da Zona Leste 42
Supermercados Carrefour 20

1382

Fonte: AGROBAR,2005

O total semanal corresponde a um volume mensal e anual de, respectivamente, 6.221

e 74.650 toneladas. Considerando-se a estimativa da população de Manaus de 1.592.555

habitantes em 2004 (IBGE, 2004), o consumo anual per capita da cidade, é de

aproximadamente 47 kglano.
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4.2 Descrição dos Sistemas de Cultivo

A partir da análise de cada atividade desenvolvida no sistema de cultivo da banana

para cada produtor e depois da classificação dessas atividades", definiram-se três tipos de

sistemas de cultivo para a cultura. No Sistema I foram agrupados 33 produtores que em seu

processo de cultivo desenvolvem as atividades de manejo, em sua maioria, de forma correta;

no sistema lI, seis produtores, que desenvolvem a maior parte dessas atividades de forma

moderadamente correta e, no sistema IlI, 19 produtores que não desenvolvem a grande

maioria das atividades de manejo em suas plantações de banana.

4.2.1 Sistema I

Entre as atividades de manejo recomendadas para o aumento da produtividade da

bananeira (Cap. 2), 11 são desenvolvidas de forma correta pela maioria dos produtores

(Tabela 3). Outras duas, embora também realizadas pela maior parte deles, não o são

inteiramente conforme as recomendações técnicas (Na tabela, MC).

Independentemente do sistema em que estejam agrupados, as atividades relacionadas,
à adubação são desenvolvidas com dificuldades por todos os produtores, conforme se verá

mais adiante. Tais dificuldades transparecem na escolha e na quantidade dos adubos, bem

como na determinação da época de adubação. Entre essas atividades de adubação, há, no

Sistema I, cinco que são realizadas de forma correta por apenas uma minoria de produtores.

Essa situação poderia estar indicando falta de informação e de orientação técnica

quanto à importância de ser essa atividade realizada segundo os padrões recomendados.

4 Foi visto anteriormente (Metodologia) que recebeu classificação C a atividade que é executada integral e
corretamente pelo produtor, MC a que, apesar de executada, é desenvolvida de forma parcialmente correta e N
a que não é desenvolvida, ou é desenvolvida erroneamente.
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Tabela 3
Sistema I - Percentagem de produtores por atividade desenvolvida,
segundo a classificação atribuída a cada atividade.

Classificação *
Variáveis! Atividades C MC N

Espaçamento entre as covas 100% - -
Tamanho da abertura das covas 100% - -
Adubação de cova 58% 42% -
Adubação de plantio 21% 21% 58%
Adubação de cobertura do primeiro ano 55% 45% -
Época da adubação de cobertura do primeiro ano 79% 21% -
Adubação de reposição do segundo ano 6% 27% . 67%
Adubação de cobertura segundo ano 15% 76% 9%
Época da adubação de cobertura do segundo ano 67% 24% 9%
Adubação de reposição do terceiro ano 6% 18% 76%
Adubação de cobertura terceiro ano 15% 76% 9%
Época da adubação de cobertura do terceiro ano 67% 24% 9%
Capina 100% - -
Sistema: Mãe-filho-neto 88% 12% -
Limpeza do Bananal 100% - -
Retirada do Mangará 100% - -
Controle de Pragas 64% - 36%

Total de Produtores = 33
* Classificação: C-atividade desenvolvida de forma correta; MC - atividade desenvolvida

de forma parcialmente correta; N - atividade não desenvolvida.
FONTE: Pesquisa de Campo, 2005

4.2.2 Sistema II
,

Com apenas seis produtores, o Sistema II caracteriza-se pela existência de somente

quatro atividades desenvolvidas de forma correta pela metade ou mais dos produtores

(Tabela 4). As demais atividades ou não são executadas ou, mesmo o sendo, não seguem

por inteiro as recomendações técnicas para o cultivo da bananeira. __

Repete-se aqui, com maior intensidade, o que foi observado em relação à prática da

adubação no Sistema I. Verifica-se na Tabela 4 que praticamente nenhum produtor faz a

adubação do plantio de forma correta. As demais atividades são executadas de forma

deficiente pela maioria dos produtores (coluna Me, na tabela).
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Os procedimentos de adubação são importantíssimos para o desenvolvimento da

planta, que necessita de quantidade de nutrientes em períodos diferentes, principalmente a

partir do segundo ano. Sua má utilização pode comprometer o bananal, porque a planta não

responderia à adubação da mesma forma que se tivesse sido adubada corretamente. Tal

situação indica que o Sistema li, em seu conjunto, tenderia a ficar prejudicado devido à má

aplicação de recursos financeiros na atividade de adubação.

Tabela 4
Sistema li - Percentagem de produtores por atividade desenvolvida,
segundo a classificação atribuída a cada atividade.

Variáveis! Atividades
Classificação *

C MC N
Espaçamento entre as covas 100% - -
Tamanho da abertura das covas 100% - -
Adubação de cova 17% 83% -
Adubação de plantio - 50% 50%
Adubação de cobertura do primeiro ano 17% 33% 50%
Época da adubação de cobertura do primeiro ano - 50% 50%

Adubação de reposição do segundo ano - 83% 17%

Adubação de cobertura segundo ano - 100% -
Época da adubação de cobertura do segundo ano - 100% -
Adubação de reposição do terceiro ano - 17% 83%

Adubação de cobertura terceiro ano - 100% -
Época da adubação de cobertura do terceiro ano - 1000/0 -
Capina 50% 50% -
Sistema: Mãe-filho-neto 33% 50% 17%

Limpeza do Bananal 33% 67% -
Retirada do Mangará 83% 17% -
Controle de Pragas 33% 17% 50%

,

Total de Produtores = 6
* Classificação: C-atividade desenvolvida de forma correta; MC - ati~ade desenvolvida

de forma parcialmente correta; N - atividade não desenvolvida.
FONTE: Pesquisa de Campo, 2005
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Esse sistema caracteriza-se pela ausência de praticamente todas as etapas da

adubação e por realizar especialmente as atividades que não demandam volumes

substanciais de recursos fmanceiros, entre elas os tratos culturais da planta, o espaçamento e

abertura das covas (Tabela 5). Estes dois últimos ítens, aliás, constituem os únicos fatores

relacionados ao manejo da planta de são comuns aos três sistemas de cultivo.

Não há no Sistema III, praticamente, produtores que realizem atividades de forma

moderadamente correta: ou a grande maioria realiza corretamente as atividades de manejo

ou não as realizam. Devido a esta característica, a produção desse sistema demanda poucos

recursos tecnológicos e, portanto, tende a ter baixa produtividade. Por outro lado, é o que

exige menor investimento por parte dos produtores.

Tabela 5
Sistema Ill - Percentagem de produtores por atividade desenvolvida,
segundo a classificação atribuída a cada atividade.

Variáveisl Atividades Classificação *
C MC N

Espaçamento entre as covas 100% - -
Tamanho da abertura das covas 100% - -
Adubação de cova 21% 16% 63%
Adubação de plantio 11% - 89"10
Adubação de cobertura do primeiro ano 5% 5% 89"10
Epoca da adubação de cobertura do primeiro ano 11% - 89"10
Adubação de reposição do segundo ano - - 100%
Adubação de cobertura segundo ano - - 100%
Epoca da adubação de cobertura do segundo ano - - 100%
Adubação de reposição do terceiro ano - ..•... - 100%
Adubação de cobertura terceiro ano - - 100%
Epoca da adubação de cobertura do terceiro ano - - 100%
Capina 84% - 16%
Sistema: Mãe-filho-neto 32% 32% 37%
Limpeza do Bananal 68% 11% 21%
Retirada do-Mangará 74% 16% 11%
Controle de Pragas 5% 11% 84%

Total de Produtores = 19
* Classificação: C-atividade desenvolvida de forma correta; MC - atividade desenvolvida

de forma parcialmente correta; N - atividade não desenvolvida.
FONTE: Pesquisa de Campo, 2005

,
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4.3 Perfil dos produtores

As características mais relevantes que diferenciam o perfil dos produtores entre os

sistemas referem-se ao conhecimento anterior sobre a cultura e o acesso a informações

obtidas através de cursos e treinamentos.

Essa relevância foi observada entre os produtores do Sistema I, onde 73% afirmararnjá

ter experiência com a cultura e 61% ter participado de cursos sobre a cultura da banana Esses

valores são significativamente mais reduzidos para os demais sistemas, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6
Percentagem de produtores por experiência anterior com a cultura, cursos
realizados e instituições onde foram realizados os cursos, segundo os sistemas e
o grupo total de produtores.

Grupo
Discriminação das Informações total de Sistema I Sistema fi Sistemam

Produtores

Experiência anterior com a cultura 50% 61% 17% 42%

Fizeram cursos e treinamento 53% 73% 50% 21%

Cursos através dos Idam 36% 52% 17% 16%

Cursos através da Embrapa 17% 21% 33% 5%

FONTE: Pesquisa de Campo, 2005
,

Mais da metade dos produtores pesquisados tinha feito treinamentos em instituições

governamentais, a maioria através do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas - IDAM

(36%) e da Embrapa Amazônia Ocidental (17%). Essa parcela de produtores que fizeram--treinamento naquelas instituições é composta principalmente pelos componentes do Sistema L

As chances de sucesso do investimento dessa parcela de produtores que fizeram

treinamentos são maiores que a dos demais, porque essas qualificações lhes permitem

buscar novas idéias de negócio e de verdadeiras oportunidades de mercado, ficando atentos

a tudo que ocorre à sua volta (Domelas, 2001).
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A falta de condições financeiras, o local de moradia isolado e a inexistência de transporte

regular dificultam a busca por informações. Assim, os treinamentos ficam restritos às atividades de

campo esporádicas dos técnicos das instituições de pesquisa e assistência técnica governamentais,

aos quais comparecem os produtores mais interessados e dispostos a assimilar novos conhecimentos

de manejo. Daí talvez a maior proporção de produtores treinados do Sistema 1.

Do total de produtores pesquisados, 50% não tinham experiência com a cultura antes de

iniciá-Ia Conforme Domelas (2001), a experiência no ramo de atividade no qual se está inserido é o

diferencial de mercado e aumentam as chances de sucesso do negócio. Assim, o resultado

encontrado na pesquisa indica que as chances de sucesso da outra metade, que não conhecia a

cultura, são remotas, desde que o conhecimento e a experiência prévia no ramo contribuem para que

se evitem erros e gastos desnecessários, bem como que se agregue um conhecimento singular ao

negócio.

Conforme citado anteriormente, a proporção dos produtores do Sistema I que têm

experiência anterior é significativamente superior à dos demais, traduzindo isso uma potencialidade

de agregação de conhecimento, com a conseqüente redução das probabilidades de insucesso na,
atividade.

Do ponto de vista econômico-financeiro, fatores como esses (experiência com a cultura e

participação em treinamentos) e cursos podem ser determinantes para diferenciar os sistemas entre

si. De acordo com Domelas (2001), um dos principais motivos para o desempenho desastroso no--agronegócio é o fato de muitos empreendedores simplesmente entrarem nesse universo com pouca

ou nenhuma capacitação, experiência, planejamento ou visão de onde querem chegar. Acabam por

se tomarem aventureiros que, em poucos meses, se decepcionam e têm que encarar a falência

Além de trágico para o produtor e sua familia, a situação é também prejudicial ao país, pela perda de

atividades geradoras de emprego e renda
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Nas variáveis sócio-econômicas, como idade, escolaridade e fonte de renda, não

houve diferenças entre os sistemas de cultivo encontrados. Entre o total de os produtores,

66% apresentaram idade entre 30 e 50 anos, metade não completou o Ensino Fundamental,

33% têm o Ensino Fundamental completo e 15% têm Ensino Médio completo ou acima.

74% dos entrevistados afirmaram possuir fonte de renda apenas na agricultura.

4.5 Colheita, Produção e Comercialização

Nos três sistemas avaliados, mais da metade dos bananais é financiada com capital

próprio e o restante com capital de terceiros, em especial do Banco da Amazônia e da

AFEAM-Agência de Fomento do Estado do Amazonas.

Entre os 26 bananais com capital financiado, 14 não apresentam mais interesse em

plantar novas áreas com esse tipo de capital e 15 afirmam que existiu pelo menos um item

financiado que não foi utilizado na implantação e nem na manutenção do bananal,

mostrando que a elaboração de projetos para financiamento precisa ser revista.

As observações de campo apontam o sistema de irrigação como o principal item não

utilizado, devido, em alguns casos, ao fato de o motor bomba ser alimentado a gasolina,

onerando o custo do produtor, ou as mangueiras terem sido calculadas numa quantidade

insuficiente para o tamanho do bananal.

A variedade mais cultivada pelos produtores pesquisados, nQ,S..três sistemas em foco,

é a Thap Maeo, seguida por outros tipos de banana, tais como: Fhia 18, Prata Comum,

Prata Zulu, Pelipita, Pacovan e Maçã ..
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Apesar de a bananeira ser considerada uma planta perene, nos municípios estudados

os plantios apresentam idade entre 3 a 5 anos sendo que a partir disso os bananais entram

em declividade produtiva, levando o produtor ao plantio de novas áreas.

Os resultados mostraram ainda, nos três sistemas, que os produtores não utilizam

nenhum critério técnico para definir a época de colheita, sendo os cachos colhidos a cada 15

dias. Também não foi encontrado em nenhuma propriedade infra-estrutura adequada para o

transporte, recebimento e o tratamento de pós-colheita dos cachos.

Entre os 58 produtores entrevistados, 51 afirmam evitar bater os cachos no momento

da colheita, quantidade essa que indica um aspecto positivo nesse processo. Entretanto, o

único cuidado que tomam, na prática, como proteção dos cachos, é a utilização da folha de

bananeira. Esse procedimento não é suficiente para impedir os baques, que poderiam ser

evitados com o uso de colchonetes. Infelizmente, para as três áreas estudadas, a utilização

desse procedimento restringe-se apenas a três produtores, correspondendo a 5% do total

deles. Isto indica que, em relação a esse aspecto da colheita, existe ainda grande carência da

utilização de técnicas que propiciem a produção de frutos com boa aparência. ,

O manejo inadequado encontrado nos municípios estudados mostrou um índice de

desperdiço da ordem de 11% a 20%, na colheita, e de 10%, no transporte do produto até o

local de comercialização da fruta.

No processo de comercialização da banana, a característica dominante encontradas--
em todos os municípios foi à venda do produto em cachos diretamente ao atravessador.

Apenas quatro produtores comercializam a banana despalmada em quilos e embaladas em

caixa de papelão, entretanto inadequadas para o tipo de frutas, devido ser reutilizada de

outros produtos e atenderem as necessidades desse produto, e não do produto que a

reaproveitou.
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Em regiões onde a produção de banana é mais avançada, os produtores têm adotado

a caixa de madeira, com capacidade de 18 quilos (Souza, 2002). Embora isto corresponda a

um avanço frente à comercialização da banana em cachos, outras regiões conseguiram

maiores progressos adotando, com sucesso, a embalagem de papelão. Esta, por sua vez,

confere ainda maior proteção e aparência aos frutos, porque foram desenvolvidas para

atender a necessidade do produto, promovendo redução de perdas em cerca de 10% em

relação à utilização das embalagens de madeira, as quais também causam' danos aos frutos.

A comercialização em cachos e a não-utilização de embalagens pela grande maioria

dos produtores avaliados e o manejo inadequado desde a colheita até a comercialização tem

como conseqüência a, má apresentação dos frutos, promovendo a diminuição do preço pago

ao produto. Estudos recentes dão conta que a adoção da embalagem é capaz de promover a

elevação dos ganhos do produtor em cerca de 35% (Souza, 2002).

Entre os produtores, 56 comercializam a produção individualmente, não tendo sido

encontrada nenhuma forma de organização em Associações ou Cooperativas, que poderiam ser

utilizados tanto para compra de insumos, quanto para comercialização da produção em maior
,

volume, propiciando menor custo de produção e maior lucratividade na comercialização.

Além de não participar de associações, os produtores não possuem veículos próprios,

o que contribui objetivamente para a venda do produto na propriedade. Esses fatores,

juntamente com caráter perecível da produção, que não pode ficar armazenada por longo

tempo, tomam os intermediários à única opção de venda da produçãô.



CAPÍTULO 5 -ANÁLISE FINANCEIRA DOS SISTEMAS

Os resultados numéricos apresentados a seguir são decorrentes do emprego das

metodologias de análise de investimentos com o objetivo de selecionar, entre os sistemas de

plantio da bananeira, aquele que se configuraria como a melhor alternativa econômica para

o produtor.

5.1 Análise financeira dos sistemas de cultivo

A análise financeira compreende os métodos do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa

Interna de Retomo (TIR), Período de Retomo do Investimento ou PayBack e Razão

Beneficio/Custo(B/C). São observados, ainda, o investimento inicial, a receita, o custo de

manutenção e o rendimento por hectare de cada sistema. Os resultados obtidos refereín-se

aos três sistemas de cultivo analisados (Sistema I, Sistema U e Sistema Ill), calculados para

um período de cinco anos. As análises financeiras foram feitas a partir da média dos

indicadores calculados para cada sistema.

A Tabela 7 apresenta, para cada sistema e para um modelo teórico, os valores--
comparativos dos indicadores financeiros utilizados. O modelo incluído na tabela refere-se

ao tipo de manejo da cultura da bananeira recomendado para o Estado do Amazonas. Os

valores do modelo oram encontrados considerando-se um volume ideal de mão-de-obra e

de insumos necessários à implantação de um hectare de banana (Pereira et aI. 2002, pág. 13)
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Analisando a Tabela 7, percebe-se que a Receita Média BrutaJha dos produtores do

Sistema I é a maior, entre os sistemas, mas inferior ao da Receita Bruta calculada para o

modelo de Pereira et al.(2002). Por outro lado, o custo de manutenção do bananal,

calculado para Pereira et. alo (2002) é maior do que os dos três sistemas, devido ao fato de

que, à medida em que os produtores passam a empregar as técnicas de manejo da cultura,

aumentam os custos de manutenção e os investimentos iniciais, principalmente em relação

aos adubos, que têm um custo elevado. O mesmo pode ser dito com relàção à receita dos

produtores, que também aumenta com o emprego das técnicas mais sofisticadas de cultivo, e

do rendimento por hectare.

Tabela 7
Comparação dos indicadores econômico- frnanceiros calculados para o modelo de Pereira
et al (2002) e para os sistemas

Indicadores Pereira et aI. Sistema I Sistema fi Sistema m
Preço Médio do Cacho R$ 5,00 R$3,99 R$ 3,92 R$ 3,63

Custo Médio de Manutenção/Ano R$ 2.817,7 R$I.539,49 R$ 1.258,41 R$ 311,56

Investimento Inicial/ha R$ 5.282,1 R$4.615,60 R$ 3.733,46 R$ 3.057,53

Receita Média Bruta/ha R$ 6.438,8 R$ 3.177,45 R$ 2.308,50 R$ 1.317,43.
Rendimento médio/ha - em cachos 1.262 709 572 348

FONTE dos dados brutos .Pesquisa de Campo, 2005
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o Gráfico 1 mostra o comportamento do VPL para os três sistemas de cultivo,

destacando-se o Sistema I com maior média. O resultado encontrado para esse sistema, VPL

de R$ 1.544,73, revela que, depois de retirar todo o valor investido, os produtores têm um

ganho médio de R$ 1.544,73/ha, bem mais elevado do que os valores do VPL para os outros

dois sistemas. Este método de análise, constitui o melhor e mais utilizado critério de

avaliação de investimentos, dada sua fácil interpretação e por levar com isso a decisões

frnanceiras seguras.

Gráfico 1
Valor Presente Líquido por sistema
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Da mesma forma que para o Valor Presente Líquido, a Relação Benefício-Custo

(B/C), com um valor de 1,29 para o Sistema I, indica que, tambés..por esse critério, ele se

mostra mais vantajoso que os demais sistemas. O resultado obtido significa que, para cada

R$ 1,00 investido, o sistema tem um retomo de R$ 1,29, enquanto os demais apresentam

valores inferiores, e 1,14 (Sistema li) e 1,08 (Sistema liI). (Gráfico 2).
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Gráfico 2
Razão Beneficio-Custo (B/C) por sistema
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FONTE: Pesquisa de campo, 2005

Também através do critério baseado na TIR - Taxa Interna de Retomo -, conforme

mostra o Gráfico 3, o Sistema I apresenta vantagem em relação aos demais, com uma TIR

de 27%, relativamente distante, portanto, da referente ao Sistema Ill ( 21%) e ao Sistema li

(18%). No entanto, o indicador da TIR deve ser comparado com a Taxa Mínima de

Atratividade (TMA) do investimento, que é uma taxa de rentabilidade mínima referente a
,

uma outra alternativa de investimento, caso não se optasse em construir o bananal. Para a

garantia de um bom investimento, a TIR deve ser maior que a TMA, definida aqui em 15%

ao ano para os três sistemas (Item 3.3, pago 63). Como, de acordo com o gráfico, todos os

sistemas apresentam TIR maior que a TMA, deve-se considerar que o Sistema I,.com a taxa

mais elevada, seja o mais lucrativo. --
A TIR, constitui o indicador mais controverso de todos, principalmente na situação

em que os fluxos de caixa apresentam várias inversões de sinal, apresentando várias TIR's.

o número de TIR's pode ser igual ao número de inversão de sinal do fluxo e os recursos

utilizados, muitas vezes, a calculadora ou o Excel fornece um valor da TIR, mas não adverte
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que pode existir mais de uma. Assim, caso o analista não tenha conhecimento dessas

peculiaridades, pode encontrar apenas uma TIR, entre outros valores existentes, tirando

assim, conclusões equivocadas (Souza, 2003).

Gráfico 3
Taxa Interna de Retomo por sistema
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Em relação à recuperação do capital investido na produção, o critério do Payback
,

indica nova superioridade do Sistema I sobre os demais (Gráfico 4). É de 32 meses o tempo

médio de retomo do capital investido nesse Sistema, inferior, portanto aos tempos

correspondentes de recuperação do Sistema 11 (45 meses) e do Sistema 111(47 meses).

Segundo Souza (2003) este indicador não deve ser usado para avaliar investimento, sendo

utilizado, somente, para identificar o prazo necessário de retomo, devido apresentar--
algumas limitações, principalmente, porque não mede a lucratividade do investimento -

alguns investimentos podem ter um período longo de retomo, mas apresentar elevados

índices rentabilidades:



83

Gráfico 4
Período de Recuperação do Investimento (Payback)-em meses
por sistemas
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Vê-se, pois, através dos critérios clássicos da analise frnanceira, que o Sistema I se

sobrepõe aos demais, não importando o critério de análise utilizado. Não obstante, esse

sistema ainda apresenta deficiências, o que pode ser verificado pela comparação de seus

resultados com os referentes a um modelo desenvolvido por Pereira et al.(2002), que,
apresenta VPL de R$ 7.039,54, TIR de 44,8%, B/C de 2,33 e Payback de 19 meses. Tais

deficiências referem-se, em geral, ao manejo da cultura, especialmente em algumas

atividades de adubação, conforme mostra a Tabela 3 (Cap. 4), vista anteriormente.

As dificuldades em realizar o manejo da cultura aumentam significamente quando se

--consideram os dois outros sistemas, conforme observado nas Tabelas 4 e 5 (Cap. 4), e resulta nos

baixos indicadores financeiros desses sistemas. Evidenciando, com isso, a importância da adubação

em todo o ciclo produtivo da planta, para seu equilíbrio nutricional, dado que a bananeira é uma planta

de crescimento rápido que requer adubação em períodos definidos durante seu desenvolvimento

vegetativo. E caso isso não seja realizado ou mesmo que seja feito após o período recomendado -
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quando a planta já estará comprometida em virtude da deficiência nutricional em relação a alguns

nutrientes-,terá como resultado uma produtividade reduzida e, portanto, piores indicadoresfinanceiros.

Como vimos no Capo4 (sub item 4.3), foi encontrada maior concentração de produtores sem

experiência e sem conhecimento sobre a cultura da bananeira nos SistemaII e m, e com forme

parágrafo anterior, estes sistemas também apresentaram maior dificuldade no manejo da cultura..Isto

pode estar indicando que as dificuldades de manejo podem está relacionadas com pouco conhecimento

e experiência com a cultura, refletindo-se nos baixos indicadores financeiros apresentados por estes

sistemas. Indicando, assim, que o Sistema I se diferencia dos demais, em razão da experiência e do

conhecimento dos seus produtores, já que a pesquisa identificou, entre os 33 produtores classificados

neste Sistema, 24 que já tinham experiência com a cultura antes de iniciá-Ia e 20 que já haviam feito

algum curso sobre o manejo da cultura..

5.2 Análise de Risco

A análise de risco baseia-se na probabilidade de prejuízo, que foi calculada através

da freqüência acumulada dos indicadores e no coeficiente de variação, ambos calculados
,

para os produtores dos três sistemas.

A freqüência acumulada foi utilizada para identificar a probabilidade de prejuízo dos

produtores, já que representa o número de vezes que o fenômeno ocorre. Dessa forma, o

percentual da freqüência acumulada indicado nas tabelas que se seguem indica que, até

aquele ponto, os produtores não apresentam indicadores com nível-aceitável de viabilidade

financeira. Os níveis dos indicadores que indicam a viabilidade do investimento estão

descritos no Cap.3 (3.3 pág. 61).

Pelas informações contidas na Tabela 8 pode-se inferir que, embora a grande maioria

de produtores do Sistema I apresentem indicadores elevados, existem, ainda, 27% entre eles
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com indicadores bem abaixo do aceitável (TIR menor que a Taxa Mínima de Atratividade

(15% a.a), B/C menor que 1 e VPL negativo). Isto mostra que aquela parcela dos

produtores não conseguiu recuperar o capital investido, considerando-se os três indicadores.

Uma outra parcela, que o recuperou (segundo o indicador payback), o fez num período

acima de 5 anos, evidenciando-se que a receita proveniente do capital, para esses

produtores, foi menor que os valores investidos, inviabilizando com isso o investimento.

Tabela 8
Freqüência Acumulada dos Métodos de Avaliação do Sistema I

Quantidade Freqüência H/C VPL TIR PAYBACKDe Produtores Acumulada
1 3% 0,0 -4.783,9 - -
1 6% 0,2 -3.851,7 - -
1 96/0 0,5 -3.295,6 - -
1 12% 0,5 -1.922,5 -22% -
1 15% 0,5 -1.701,1 -20% -
1 18% 0,7 -1.313,8 -5% -
1 21% 0,8 -853,2 1% -
I 24% 0,8 -839,7 4% 10,7
1 27% 0,9 -570,6 8% 5,9
1 30% 1,0 100,1 16% 4,8
1 33% 1,1 473,1 20% 3,9
1 36% 1,2 613,5 22% 3,8
1 39% 1,2 769,1 22% 3,7
1 42% 1,2 876,9 24% 3,4
1 45% 1,2 1.074,8 26% 3,3
1 48% 1,2 1.291,0 26% 2,5
1 52% 1,3 1.491,3 32% 2,4
1 55% 1,4 1.506,0 33% 2,4

I 1 58% 1,4 1.853,8 34% 2,3
1 61% 1,4 1.936,9 37% 2,0
1 64% 1,5 2.037,4 39% 1,9
1 67% 1,5 2.057,6 44% 1,9
1 70% 1,5 2.329,9 44% 1,9
1 73% 1,6 2.836,7 47% 1,8
1 76% 1,6 2.948,4 48% 1,7
1 79% 1,6 3.525,4 49% 1,4

I 1 82% 1,8 3.589,5 ~ 1,4
1 85% 1,8 3.979,7 66% 1,3
1 88% 1,9 3.998,5 67% 1,3
1 91% 2,0 4.266,3 73% 1,2
1 94% 2,1 4.764,8 76% 1,0
1 97% 2,6 7.138,3 76% 0,8
1 - - 100% 2,7 14.649,1 77% 0,7

FONTE: Pesquisa de campo, 2005
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No Sistema Il, pode-se observar, na Tabela 9, que os resultados dos indicadores

financeiros são menores em relação aos do Sistema I, mais abaixo, portanto, do que

caracterizaria uma situação viável. Com efeito, 50% dos produtores do Sistema II tiveram

B/C menor que 1, VPL negativo e TIR menor que 15%. Além disso, 17% dos produtores

não vão conseguir recuperar o capital, ou vão recuperá-lo num período superior a 5 anos.

Tabela 9
Freqüência Acumulada dos Métodos de Avaliação do Sistema li

Quantidade Freqüência
BlC VPL TIR PAYBACKDe Produtores Acumulada

1 17% 0,7 -1.274,2 -5% -
1 33% 0,8 -673,8 7% 6,2
1 50% 0,9 -445,0 91'/0 5,0 I

1 67% 1,1 343,9 21% 4,0
1 83% 1,2 636,0 291'/0 2,1
1 100% 1,8 2.221,0 45% 1,8

FONTE: Pesquisa de campo, 2005

A situação agrava-se ainda mais quando se considera o sistema IlI, que dispõe de

todos os indicadores desfavoráveis em relação aos do Sistema I. Assim, conforme a Tabela

10, 32% dos produtores têm B/C menor que 1 e 42% têm VPL negativo, TIR menot que

15% e Paybackmaior que 5 anos.

--



Tabela 10
Freqüência Acumulada dos Métodos de Avaliação do Sistema III
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Quantidade Freqüência B/C VPL TIR PAYBACKDe Produtores Acumulada
1 5% 0,4 -3.149,6 -27% -
1 11% 0,6 -1.037,3 -7% -
1 16% 0,7 -812,7 3% 8,3
1 21% 0,9 -503,5 ~/o 6,4
1 26% 0,9 -213,7 12% 5,7
1 32% 0,9 -129,3 12% 5,6
1 37% 1,0 -104,0 13% 5,5
1 42% 1,0 -59,5 14% 5,2
1 47% 1,0 10,4 15% 4,9
1 53% 1,0 86,2 17% . 4,7
1 58% 1,0 104,7 17% 4,4
1 63% 1,2 626,5 28% 3,3
1 68% 1,2 693,1 28% 3,1
1 74% 1,3 1.177,2 2~/o 2,3
1 79% 1,5 1.197,8 44% 2,2
1 84% 1,6 1.640,0 44% 1,8
1 89% 1,6 2.031,6 45% 1,7
1 95% 1,7 2.146,8 47% 1,3
1 100% 1,8 2.633,2 63% 0,4

FONTE: Pesquisa de campo, 2005

As constatações anteriores, com base nas informações contidas nas Tabelas 8, 9 e 10,

evidenciam que a probabilidade de prejuízo do Sistema I é menor em todos os critérios de

avaliação, muito embora 27% dos produtores não tenham alcançado, para os quatros indicadores,

níveis aceitáveis que indicam a viabilidade financeira do investimento. Entretanto, o Sistema I

assim como o Sistema lI, são heterogêneos em sua composição, devido a apresentarem, ambos,

dificuldades no desenvolvimento das atividades de manejo. Tais dificuldades (ou irregularidades)

afetam de forma distinta o processo produtivo da planta, interferindo umas mais do que outras,

levando, em conseqüência, a rendimentos bem diferenciados nos bananais dentro do mesmo

sistema, o que resulta em resultados financeiros também diversificados.

Já no Sistema III, em que os produtores só desenvolvem as atividades que necessitam da

sua mão-de-obra e enrque as-atividades de adubação não são realizadas, o rendimento do bananal

é baixo, mas uniforme para todos os produtores e decrescente ao longo dos anos.
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Como parte integrante da análise de risco do empreendimento, o Coeficiente de

Variação dos indicadores (ou critérios) utilizados na análise fmanceira, mostra, como o

próprio nome diz, a variação de seus valores em relação à média daqueles indicadores.

Quanto maior for o coeficiente de variação num dos indicadores, maior risco o

empreendimento correrá em relação àquele índice.

Gráfico 5
Coeficiente de variação dos Indicadores em Relação à Média
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Os resultados obtidos (Gráfico 5) mostram expressiva variação dos índices no

interior de cada sistema e entre os sistemas. A diferença das variações entre os sistemas

indicará o risco de cada um segundo o indicador em questão.

Assim, o Sistema I apresenta menor risco em relação ao VPL (226%) e a TIR(80%);

o Sistema li, ao payback (50%); e o Sistema IIL ao B/C (33%). A Tabela 11 sintetiza a

posição relativa de cada sistema conforme o critério de análise enfocado.
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Tabela 11
Riscos dos sistemas por ordem crescente

Indicadores Risco dos Sistemas em Ordem Crescente
Menor maior

B/C Sistema m Sistema II Sistema I

VPL Sistema I Sistemam Sistema II

TIR Sistema I Sistema m Sistema II

Payback Sistema II Sistemam Sistema I

FONTE: Pesquisa de Campo, 2005

Assim, respeitando as limitações do payback, que não deve ser usado como

indicador de rentabilidade, o Sistema I apresenta o menor risco de investimento em relação

aos coeficientes de variação dos indicadores calculados para cada método de análise

adotado, já que apresenta o melhor resultado em dois indicadores (VPL e TIR). Seguem-se,

pela ordem, o Sistema lII e o Sistema II.

o SistemaII é, frnanceiramente, o mais arriscado dos três, porque nele as

atividades de manejo são desenvolvidas, em sua maioria, de forma apenas parcialmente

correta, o que afeta a produtividade da planta, que não responde à adubação, e com isso, o

produtor desperdiça grande parte do capital investido. Trata-se, portanto, de um sistema em

que há capital investido mas a produção não obedece a critérios básicos recomendados para

o plantio. A situação é diferente no Sistema Ill, cujos produtores não desenvolvem as

atividades de adubação, exigentes de capital, e no Sistema I, que as desenvolve, mas em

grande parte de forma correta, fazendo com que o produtor desperdice menos capital.--
Assim, resume-se que o Sistema I investe melhor o capital que o Sistema Il, já que este

último não lida corretamente com a adubação. Se os dois investissem o mesmo capital, o Sistema I

seria, portanto, mais ücrativo. O Sistema m praticamente não investe capital na adubação (aliás,

em quase nada). É menos lucrativo que os demais, porém menos arriscado.



CONCLUSÃO

Através dos resultados da pesquisa que teve como objetivo identificar entre os

sistemas de cultivo da bananeira que usam diferentes níveis de tecnologia, aquele que

proporciona maior rentabilidade financeira, foi possível classificar três sistemas de cultivo

da bananeira (Sistema I,H e IH). No Sistema I foram agrupados 33 produtores que em seu

processo de cultivo desenvolvem as atividades de manejo em sua maioria de forma correta;

no sistema H, 6 produtores, que desenvolvem a maioria das atividades de forma

moderadamente correta e, no sistema IH, 19 produtores que não desenvolvem a grande

maioria das atividades de manejo em suas plantações de banana.

As características mais relevantes que diferenciam o perfil dos produtores entre os
,

sistemas, referem-se ao conhecimento anterior sobre a cultura e informações obtidas através

de cursos e treinamentos, onde o sistema I se destaca por apresentar 73% dos produtores

com experiência com a cultura e 61% terem participado de cursos sobre a cultura

Nos três sistemas avaliados, mais da metade dos bananais, é financiada com capital

próprio e o restante com capital de terceiros do Banco da Amazôniã'e da AFEAM-Agência

de Fomento do Estado do Amazonas. A variedade mais cultivada pelos produtores é a Thap

Maeo, que também cultivam outros tipos de bananas (Fhia 18, Prata Comum, Prata Zulu,

Pelipita, Pacovan e Maçã).



91

Os resultados mostram que na colheita os produtores não usam nenhuns mecanismos

técnicos, existindo ainda uma grande carência da utilização desses mecanismos que

propiciem a produção de frutos com boa aparência. A comercialização da produção é feita

individualmente, não tendo sido encontrada nenhuma forma de organização em Associações ou

Cooperativas, o que contribui objetivamente para a venda do produto na propriedade,

juntamente com o fator de os produtores não possuírem veículos próprios e ao caráter perecível

da produção, que não pode ficar armazenada por longo tempo, tomando os intermediários à

única opção de venda da produção.

A metodologia de análise de investimentos utilizada no estudo foram os métodos do

Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retomo (TIR), do Período de

Recuperação do Capital (PayBack) e da Razão Beneficio/Custo (B/C) - que embora seja

relativamente simples, mostra-se eficiente e adequada para comparação de diferentes

investimentos.

Os resultados da análise financeira dos sistemas, indicam o Sistema I como o mais

rentável, devido apresentar os melhores resultados nos indicadores utilizados. Embora, estes

indicadores quando comparado com os do modelo teórico de Pereira et al.(2002), estejam

bem abaixo, devido o Sistema I ainda apresentar dificuldade em realizar o manejo da cultura,

principalmente, em algumas atividades de adubação que são realizadas de forma moderadamente

correta ou não são realizadas.

As dificuldades em realizar o manejo da cultura, principalmenk na adubação, aumentam

nos Sistemas li e III, que também apresentaram maior concentração de produtores sem

experiência e sem conhecimento sobre a cultura, mostrando que no sistema onde foi

encontrado maior concentração de produtores com informação e experiência, os resultados
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financeiros foram melhores. Concluindo-se, portanto, que o Sistema I se diferencia dos

demais, em razão da experiência e do conhecimento sobre a cultura de seus produtores.

o Sistema I também é o menos ariscado, seguido do Sistema Ill, 11.O Sistema U é o

mais arriscado, porque desenvolve as atividades de manejo, em sua maioria, de forma

moderadamente correta, o que afeta a produtividade da planta, que não responde a

adubação, e com isso, o produtor desperdiça grande parte do capital investido. Diferente do

Sistema III que não desenvolvem as atividades de adubação, e do Sistema I que

desenvolvem, mas em sua maioria de forma correta, fazendo com que o produtor desperdice

menos capital.

Neste caso, os produtores do Sistema U estariam necessitando de maiores

informações e esclarecimentos quanto à importância dos procedimentos adequados de

adubação ao bom desempenho da cultura.

Assim, resume-se que o Sistema I investe melhor o capital que o Sistema U, já que

este último não lida corretamente com a adubação. Se os dois investissem o mesmo capital,

o Sistema I seria, portanto, mais lucrativo. O Sistema III praticamente não investe capital

na adubação. É menos lucrativo que os demais, porém menos arriscado.

Enfim, podemos, recomendar, como melhor alternativa de investimento na

implantação de um bananal, em condições normais, o sistema I, já que apresentou resultados

superiores nos quatros indicadores da análise financeira (VPL, TIR, PayBack e B/C) e--
menor probabilidade de prejuízo e menor risco em dois (VPL e TIR) dos quatros

indicadores utilizados .

Entretanto, o estudo apresentado, apesar de apontar o sistema I como mais

apropriado para implementação em determinadas circunstâncias, utiliza métodos de análise
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de investimento nos quais adotam-se valores médios. Desta forma, a análise pode estar

compatível às condições de alguns produtores, mas inadequada para outros. Portanto, torna-

se necessário os produtores verificarem suas situações específicas, em relação a sua

familiarização com a cultura e à disponibilidade de mão-de-obra, no momento de optar por

um sistema ou outro.

,

--
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Seqüência: _

Apêndice A - Questionário 100

Prezado entrevistado, esta pesquisa tem como objetivo colher informações para o estudo de viabilidade
econômico-financeiro dos sistemas de produção da banana em diferentes municípios do Amazonas, tendo
como finalidade a elaboração da dissertação de mestrado do curso de Desenvolvimento Regional da
Universidade Federal do Amazonas-UF AM.

1. Município: _

2. Nome -----------------------------------------------------------
3. Idade: _

4. Até que série estudou? ( )Não estudou

( ) Até o Ensino Médio Completo

5. Há quanto tempo o Sr. é dono da propriedade? _

6. Tem outra fonte de renda fora à agricultura? ( ) sim

( ) Até o Ensino Fundamental Completo

( ) Até o Terceiro Grau Completo

( ) não

7. Já tinha conhecimento sobre o cultivo de banana, antes de começar a cultivar a cultura? ( ) Sim ( ) Não

8. Já fez cursos sobre o cultivo da cultura da banana? ( ) Sim ( ) Não

9. Como as informações técnicas chegam até o Sr.?

( ) Através dos Técnicos do Idam
( ) Através dos Técnicos da Embrapa
( ) Através dos Conhecimentos tradicionais familiares

( ) Através de participação em eventos(encontros, cursos,
feiras e etc)
( ) Consultorias
( )Outros~-~-~~-~~-~~-_=-

10. Quais as variedades cultivadas? ()Caipira ()Thap Maeo ( )Fhia-18 ( )Prata Zulu ( )Prata Comum

( ) Maçã () Pelipita () Pacovã () outras

11. O Senhor mora: ( ) No lote ( ) Na comunidade () No município

12. O Sr. Tem área financiada? ( ) sim ( ) não

13. Se Sim. Qual o valor do financiamento por hactare? _

14. Na sua opinião o dinheiro que o Sr. Receber será suficiente para pagar o financiamento? ( ) sim ( ) não

15. Todos os itens orçados no financiamento foram utilizados no bananal? ( ) sim ( ) não

( ) Em Manaus

Qual? _

,
Preparo da Área

16. Quantas pessoas trabalham na correção da área? Quantos dias? _

17. Você usa máquina na correção da área? ( ) sim ( ) não

18. Se Sim. Qual o valor gasto com o uso da máquina (combustível, aluguel e outros gastos) _

Plantio

19. Qual o espaçamento usado no plantio das mudas? --==- _--20. Quanto foi o preço das Mudas? _

21. Quantas pessoas trabalham na abertura das covas? Quantos dias? _

22. Qual tamanho da abertura das covas? _

23. Você usou máquina na abertura das covas ( ) sim ( ) não

24. Se Sim. Qual o valor gasto com o uso da máquina (combustível, aluguel e outros gastos) _

25. Qual o tipo, quantidade e o preço do adubo usado na adubação de cova?

Tipo
( ) Calcário dolomítico
( ) Esterco de Poedeira

Quantidade (g)

100
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( ) Esterco de Gado
( ) Esterco de Cama de Galinha
( ) Outros

26. Quantas pessoas trabalham na adubação e fechamento das covas? Quantos dias? _

27. Qual o tipo, quantidade e o preço do adubo usado na adubação de plantio?

Tipo
( ) Sulfato de Zinco
( ) Superfosfato simples
( ) FTE-BR}2
( ) Outros

Quantidade(g)

28. Quantas pessoas trabalharam no plantio e replantio das mudas? Quantos dias? _

Adubação de Cobertura

29. Faz adubação de cobertura? ( ) Sim ( ) Não

30. Quais adubos e em que época (meses após o plantio) você usou até colher o primeiro cacho? Qual a quantidade usada

por touceira? Qual o Preço?

Ano Adubos Época Quantidade (g)
}O 2° 3° Cobertura 1° 2° 3° }O 2° 3°

Uréia
Sulfato de Amônia
Cloreto de Potássio
Superfosfato simples
Superfosfato triplo
Sulfato de Magnésio
FTE-BRI2
Sulfato de Zinco
Acido Bórico

. -31. Faz adubação de reposição? ( ) Sim ( ) Não

32. Quais adubos e em que época (meses após o plantio) você usou? Qual a quantidade usada por touceira? Qual o Preço?

Ano Adubos Epoca Quantidade (g)
1° 2° 3° Cobertura }O 2° 3° }O 2° 3°

Uréia
Sulfato de Amônia ,
Cloreto de Potássio
Superfosfato simples
Superfosfato triplo
Sulfato de Magnésio
FTE-BR12
Sulfato de Zinco
Acido Bórico

33. Quantas pessoas trabalharam na adubação de cobertura em cada ano? __ Quantos dias? _

34. Quantas capinas foram realizadas em cada ano? Qual o custo por capina realizada? _

35. Com quanto tempo após o plantio o Sr. faz o desperfilhamento?

36. Com quantos meses após o plantio você deixa o primeiro filho? _

37. Continua fazendo o desperfilhamento depois que deixa o 1° filho? ( )sim ( ) Não
--" -

38. Quando decide deixar o segundo filho? _

39. Quantas plantas o Sr. Deixa em uma toiceira? _

40. Você faz retirada de folhas secas? ( )sim ( ) Não
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41. Faz acompanhamento de pragas? ( )sim ( ) Não

42. Retira o mangará ou "coração"? ( )sim ( ) Não

43. Quantas pessoas trabalharam no desperfilhamento, desfolha e na retirada do mangará em cada ano? _

44. Quantosdias? _

Colheita

45. A colheita é feita: ( ) Diária ( ) Semanal ( ) Quinzenal ( ) Mensal

46. Quantas pessoas trabalharam na colheita em cada ano? _

47. Quantosdias? _

48. Como é transportado o produto do bananal? _

49. Você tem cuidados para não bater o cacho? ( )sim ( ) Não

50. Usa colchonetes para proteger os cachos na hora de colher? ( )sim ( ) Não

51. No primeiro ano, retirou quantos cachos da área plantada? _

52. No primeiro ano, qual a média de peso dos cachos? _

53. No segundo ano, retirou quantos cachos da área plantada? _

54. No segundo ano, qual a média de peso dos cachos? _

55. No terceiro ano retirou quantos cachos da área plantada? _

56. No terceiro ano, qual a média de peso dos cachos? _

57. Existe perda quando o produto é transportado do bananal para o armazenamento. ( ) Sim

58. Qual o percentual? _

( )Não

Comercialização

59. Qual o percentual da produção é destinada à venda? _

60. Como é vendido o produto? ( ) Cacho

61. Qual o preço médio de venda?

62. Usa embalagens na comercialização? ( )sim ( ) Não

63. Qual a forma de comercialização?

( ) Individual () Associação ( ) Cooperativa ( ) Grupo de Produtores ( ) Outros

64. Onde vende?

( ) Em feira livres ( ) Supermercados () Na propriedade

( ) Entrega em pequenos supermercados e mercearias () Outros

65. Quem compra? ( ) Agro-indústrias ( ) Intermediários ( ) Comerciante/ feirante ( )Consumidor ( ) outros

66. Como é transportado o produto até o ponto onde é comercializado? _

67. Qual o valor do custo do transporte? _

68. Com quem fica o prejuízo das perdas no transporte? ( ) produtor ( ) comprador --

69. Qual o percentual da perda no transporte perda? _

70. A cultura da Banana proporcionou aumentou na sua renda familiar?

71. Você considera a cultura da banana como uma atividade lucrativa?

( ) Peso ( ) Palma

( )sim ( ) Não

( )sim ( ) Não
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Preço dos Adubos

Unidade Ano
Produto (Kg)

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Calemo 25 5 5,5 6,6

Esterco de podeira 50 3 3,5 4

Esterco de gado 50 3 3 3
Sulfato de Zinco 1 2 2,7 1,5

Superfosfato Simples 50 30 30 36

Superfosfato Triplo 50 45,9 51,9 56,8

FTE-BR12 50 36,7 37 53,46

Uréia 50 49,5 51,63 58

Sulfato de Amônia 50 29 30 36,25

Cloreto de potássio 50 36 38 48,7

Sulfato de Magnésia 50 31,57 38,45 76

ÁcidoBorico 1 2 2,5 2,8
Herbicida Litro 14 14,3 15,63

Preço da Mão-de-Obra

Anos Unidade Preço
Ano 1 DIH R$ 10,00
Ano 2 DIH R$ 12,00
Ano 3 DIH R$ 15,00
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Calculo dos Adubos

Adubo A o U B A ç A O - Ano de Implantação
Total/cova Total

cova plantio cobertura cobertura cobertura cobertura
Calcário
Esterco de podeira
Esterco de gado
Sulfato de Zinco
Suoerfosfato Simples
Superfosfato Triplo
FTE-BR12
Ureia
Sulfato de Amônia
Cloreto de potássio
Sulfato de Magnésia
ÁcidoBorico

Adubo A O U B A ç A O - 1° Ano após o Plantio Total/cova Total
reposição cobertura cobertura cobertura cobertura

Calcário
Esterco de podeira
Esterco de gado
Sulfato de Zinco
Superfosfato Simples
Suoerfosfato Triplo
FTE-BR12
Ureia
Sulfato de Amônia
Clareto de potássio
Sulfato de Magnésia
ÁcidoBorico

Adubo
A O U B A ç A O - 2° Ano após o plantio Total/cova Total

reposição cobertura cobertura cobertura cobertura
Calcá rio
Esterco de podeira
Esterco de gado
Sulfato de Zinco
Superfosfato Simples
Superfosfato Triplo
FTE-BR12
Ureia
Sulfato de Amônia
Cloreto de potássio
Sulfato de Maonésia
ÁcidoBorico
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Nome: _ Espaçamento usado:
Valor do Investimento/

hectare-Hactare:

ESPECIFICAÇÃO Unidade Preço Quant. Valor

Mão-de-obra

Prepáro da área D/H

Marcação e abertura das covas D/H

Adubação e fechamento da cova D/H

Plantio e replantio D/H

Adubação de cobertura D/H

Capinas D/H

Desbaste e desfolha D/H

Colheita D/H

Insumos

Mudas Unidade

Calcá rio kg

Esterco de podeira kg

Esterco de gado kg

Sulfato de Zinco kg

Superfosfato Simples kg

Superfosfato Triplo kg

FTE-BR12 kg

Ureia kg

Sulfato de Amônia kg

Cio reto de potássio kg

Sulfato de Magnésia kg

ÁcidoBorico kg

Total do Investimento

c d P od d o A 6s PIusto e r ucão o 1 ano ,p' o antio

ESPECIFICAÇÃO Unidade Preço Quant. Valor

Mão-de-obra

Adubação de reposição D/H

Adubação de cobertura D/H

Capinas D/H

Desbaste, desfolha D/H

Retirada do mangará D/H

Colheita D/H

Insumos

Calcário kg

Esterco de podeira kg --
Esterco de gado kg

Sulfato de Zinco kg

Superfosfato Simples kg

Superfosfato Triplo kg

FTE-BR12 kg

Ureia kg

Sulfato de Amônia kg

Cloreto de potássio kg

Sulfato de Magnésia kg

ÁcidoBorico kQ

Total

#
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Fluxo de Caixa

Discriminação Anos
O 1° Ano 2° Ano 3° Ano 4° Ano 5° Ano

a. Quantidade Produzida em cachos
b. Preço
c. Receita Bruta (a x b)
d. Investimento
e. Custo Bruto
f. Fluxo de Caixa (c - e)
c. Fator de desconto 15%(1 + 0,15)"n
h. Fluxo de Caixa Descontado (f/q)
i. Fluxo de Caixa Acumulado

Taxa= 15%
B/C=
VPL=
TIR=

Payback(anos)=
Quantidade

Média=

,
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