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Introdução 

Depois dos anos 80, os países em processo de desenvolvimento econômico 

industrial e urbano incompletos, acentuam as suas disparidades sociais e seus problemas 

econômicos, como também o desenvolvimento passa a ter maior dependência do 

capitalismo dos países centrais, como resultado das remessas para o pagamento da dívida 

com o FMI (Fundo Monetário Internacional), assim como dos problemas da dívida social 

interna, resultantes das demandas reprimidas e aumento da concentração de renda desde 

os governos da ditadura militar. 

No contexto de mudanças do papel do Estado, este trabalho pretende analisar 

algumas ações do Estado brasileiro, na região do Cerrado, no que se refere ao crédito 

agrícola, à construção e melhorias de infra-estrutura, as relações externas, especialmente 

no que se refere às exportações do agronegócio e à regulamentação da legislação sobre a 

produção de transgênicos, com o objetivo de conhecer o quadro que se estabeleceu a partir 

das últimas décadas, optando , também, por conceitualizar o Estado ao nível teórico mais 

geral, sob a ótica de diversos autores. Para entender o seu papel nesse contexto, creio ser 

este estudo de extrema importância para entender as transformações espaciais ocorridas na 

região em análise. 

Base conceitual sobre o Estado 

De acordo com SWEEZY, P. M, (1962), Para MARX e ENGELS “a finalidade mais 

alta do Estado é a proteção da propriedade privada e, portanto, o Estado é um instrumento 

do domínio de classes” (1962:287). No contexto da industrialização e das mudanças 

econômicas pós segunda guerra, entram em cena o fordismo e o Estado do Bem Estar 

teorizado por Keynes. Segundo HABERMAS (1987), “dispõe o Estado intervencionista de 

poder bastante e pode ele trabalhar com eficiência suficiente para domesticar o sistema 

econômico capitalista no sentido do seu programa? Desde o princípio, o Estado Nacional 

mostrou-se uma moldura demasiado apertada para assegurar adequadamente a política 

econômica keynesiana ante o imperativo do mercado mundial e das políticas de 

investimentos das multinacionais. Como o Estado social tem de deixar intacto o modo de 
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funcionamento do sistema econômico, não é possível exercer influência sobre a atividade 

privada de investimentos senão através de intervenções ajustadas ao sistema” (1987:107-

8). 

Nos aportes de BOBBIO, (1992) “É bem conhecida a tese de Engels, segundo a qual 

o Estado, assim como teve sua origem, terá um fim, e acabará quando desaparecem as 

causas que o produziram, ou seja, as classes sociais. ... A concepção racional do Estado vai 

de Hobbes, através de Spinoza e Rousseau, a Hegel: racional porque é dominada pela idéia 

de que fora do Estado existe o mundo das paixões desenfreadas ou dos interesses 

antagônicos e inconciliáveis, e de que apenas sob a proteção do Estado o homem pode 

realizar a própria vida de homem racional”(1992:126-7). 

O relatório sobre o desenvolvimento mundial, “O Estado num mundo de 

transformação”, publicado pelo Banco Mundial (1997), assim se refere ao tema: “Entende-se 

por Estado, num sentido amplo, um conjunto de instituições que possuem os meios de 

coerção legítima, exercida sobre um território definido e sua população, denominada 

sociedade. O Estado monopoliza a elaboração de normas em seu território por meio de um 

governo organizado. 

Para MOREIRA (1993), os agentes, tanto da lógica da acumulação, como da lógica 

cultural, geram novas territorialidades, acima e abaixo da escala do Estado. A mundialização 

da cultura técnico-científica foi obra dos investimentos do Estado-do-Bem-Estar Social, ao 

longo dos anos 30-70, expandindo-se praticamente, por quase toda a superfície mundial. 

Portanto, as rápidas mudanças operadas no mundo da economia, da técnica e da política, 

são difíceis de serem detectadas. Uma nova ordem, quase linear, vem introduzindo 

mudanças nas relações capital-trabalho, interferindo nas relações sociais e no modo de 

produzir e viver. 

Breve histórico da atuação do Estado brasileiro na agricultura 

A partir da segunda metade dos anos 60 começam a ser implantados no Brasil, em 

especial no Paraná e no Rio Grande do Sul, os primeiros intentos de cultivo da soja, que nas 

décadas seguintes expandiu-se para o Centro-Oeste, ampliando-se para a produção de 

outros produtos agroindustriais para exportação. No cerne dessa nova atividade está uma 

conjuntura internacional, na qual se destaca a crise dos Estados Unidos na produção 

sojífera e aumento das necessidades de proteínas na Europa e na Ásia. 

Enquanto no mundo desenvolvido predominava o keynesianismo, buscando maior 

distribuição de renda através do Estado, no Brasil ocorre uma vertical centralização de 

capital e tentativa de descentralização territorial, com a exploração de novas regiões. É 

fundamentalmente dentro do modelo fordista que ocorrem as investidas para o Centro-
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Oeste, através de incentivos fiscais e aberturas de rodovias para a implantação de um novo 

modelo .de produção agrícola. Entretanto, os ciclos mudam muito rapidamente, um novo 

modelo de relações de trabalho se impõe a partir dos anos 70, no sentido de alterar a 

produtividade, cujo paradigma se manifesta mais intensamente e com maior transparência, 

nas novas regiões, a partir dos anos 80 e 90. 

A necessidade de vantagens escalares para a produção da soja ao nível da 

competitividade internacional e obtenção de uma renda diferencial exigiu a articulação do 

preço do solo, isenção de impostos, implantação de vias de acesso, mobilidade de força de 

trabalho e apoio básico no campo da pesquisa técnica e científica. Grande parte desses 

pressupostos não poderiam ser realizados sem a participação do Estado. Este contribuiu 

para a implantação de uma atividade que se caracteriza por uma expansão em larga escala 

e com elevado nível tecnológico, voltada para atender a demanda das exportações, em 

função da grande valorização da proteína da soja, seja para o consumo humano ou para a 

ração animal, principalmente no primeiro mundo. 

Enquanto que o Paraná e o Rio Grande do Sul (áreas pioneiras na cultura sojífera), 

já tinham um histórico de ocupação agrária estruturada na policultura, ou nas monoculturas 

do trigo e do café em grandes propriedades, onde o papel do Estado já estava consolidado 

desde décadas anteriores, no cerrado matogrossense seriam necessárias novas políticas 

mais agressivas para a ocupação e desenvolvimento e, consequentemente, para a 

expansão da produção e aumento do rendimento da terra e produtividade do trabalho. O 

Estado atuou com políticas diferentes nessas áreas, mas no seu cerne há um modelo global 

e uníssono, em fases distintas, voltadas para a acumulação do capital, orquestrado em 

maior ou menor grau pelo Estado, dependendo das necessidades do sistema dominante. 

Para OLIVEIRA (1981), “operando na fixação de preços, na distribuição de ganhos e 

perdas entre os diversos estratos ou grupos de classes capitalistas, no ganho fiscal com fins 

de subsídios e outras atividades produtivas, o Estado intervém para destruir o modo de 

acumulação para o qual a economia se reclinava, criando e recriando as condições do novo 

modo de acumulação” (1981:18). 

Na fase de transição para um novo modelo de acumulação, o Estado intervém no 

sentido de criar as condições de implantação do novo modelo. Se no anterior o processo de 

acumulação se dava sob a hegemonia do capital industrial, a intervenção do Estado era no 

sentido de criar as condições para a reprodução do capital dentro desse modelo de 

acumulação. No período seguinte, com a hegemonia do capital financeiro, tendo como 

testas-de-ferro as corporações transnacionais, o Estado passa a ser o auxiliar desse novo 

centro do sistema, investindo nos setores com maiores possibilidades de acumulação 

ampliada do capital. Essa diferenciação no papel do Estado se dá em função da 
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diferenciação da divisão internacional do trabalho ao nível da economia e da sociedade 

como um todo.  

POSSAS (1996) nos chama a atenção para a natureza dos fatores sistêmicos que 

norteiam a ação estatal no contexto atual de desenvolvimento do capitalismo, assim 

classificados: 1) “fatores que estimulam a criação de consolidação de um ambiente 

competitivo; 2) fatores que provêm das chamadas externalidades à competitividade 

empresarial, compreendendo condições necessárias à infraestrutura de transportes, energia 

e comunicações, de qualificação de mão-de-obra para os atuais perfis tecnológicos e de 

infra-estrutura científica e tecnológica, entre outros, são predominantes embora não 

exclusivamente, subordinados à ação pública, pela abrangência das políticas envolvidas e 

pela magnitude e baixo retorno de muitos dos investimentos necessários” (1996:99). 

De acordo com mesmo autor, o Estado tem dois modos de agir em relação à 

estrutura produtiva. Uma ação interventiva, predominante nos períodos anteriores aos anos 

80, e uma ação de caráter regulatório e mediador, mais predominante na fase atual. Essas 

diferenças tornam-se evidentes nas conjunturas políticas do Estado durante a ditadura 

militar e posterior à transição democrática, acentuando a entrada do neoliberalismo no 

Brasil. Essa afirmativa, se por um lado evidencia o papel classista do Estado em defesa da 

acumulação capitalista, por outro lado revela que a sociedade civil perde espaços políticos 

organizados para lutar por seus direitos de cidadania. 

Deve-se ter em conta que no período fordista, antes dos anos 70-80 começa a 

atuação do Estado-nação, nos países em desenvolvimento, no sentido de preparar o espaço 

para o capital internacional. O desenvolvimento da produção aparece estreitamente 

relacionada aos conhecimentos organizativos e técnicos, com a infra-estrutura e com a base 

cultural, e se edifica sobre os ciclos que veiculam a oferta com a procura. As regiões não se 

desenvolvem no vazio, senão dentro de um entorno complexo em que são registradas 

relações tanto de tipo econômico como de poder. A criação de infra-estrutura é condição 

prévia para qualquer tipo de desenvolvimento. 

Segundo FIGUEIREDO (1998), às mudanças que ocorrem no mundo atual se 

mesclam várias transições, as quais traduzem-se na emergência de novas formas de 

organização do território, que divergem das formas precedentes na medida que revelam 

modificações na própria intervenção produzida pelo Estado em transformação. Essas 

mudanças conferem um novo significado ao espaço, ao território e à sua regulação por parte 

do Estado. Assim, é válido repensar o Estado como categoria central na articulação da 

reprodução do excedente e na reestruturação do espaço na atual fase do modo de produção 

capitalista. 
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O modelo keynesiano de bem-estar-social também foi tentado no Brasil antes da 

ditadura militar, distribuindo recursos para a saúde, a educação, regulando leis trabalhistas, 

salários, sistema previdenciário, habitação, tentando imitar os modelos dos países centrais. 

O resultado foi apenas uma espécie de arremedo, visto que também o modelo de produção 

fordista depois de atingir o seu ápice entrou em crise juntamente com as democracias dos 

países em desenvolvimento. A ditadura militar foi a via escolhida pelo capital. para garantir a 

sua reprodução. De acordo com OLIVEIRA (1995), “a dilapidação do Estado brasileiro 

começou com a ditadura militar e prosseguiu com Sarney. O Estado do bem-estar no Brasil 

falhou” (1995:24). 

A década de 50 havia sido palco de conturbados movimentos camponeses em 

diversas regiões do país, principalmente no nordeste, com as Ligas Camponesas. A luta 

pela reforma agrária estava no centro da questão. Por outro lado, o histórico modelo de 

concentração de terras tinha o controle político da máquina do Estado. A concentração 

urbana também foi preocupante e, com essas preocupações surgiram os projetos de 

desenvolvimento regional do Nordeste, Amazônia e Centro-Oeste. 

Em 1953 criou-se a Superintendência para Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVA). Esse projeto tinha como objetivo incrementar o desenvolvimento da produção 

agrícola, extrativa, pecuária, mineral, industrial e das relações de troca. Em 1966 criou-se a 

Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), vinculada ao Ministério 

do Interior, tendo como modelo a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e como objetivo promover o desenvolvimento da região amazônica através de 

incentivos especiais para empresários, favorecendo-os com abatimentos e isenções de 

imposto de renda, isenções de impostos para a importação de máquinas e equipamentos 

necessários à execução de projetos e de empreendimentos que se localizassem na sua 

área de atuação. Uma série de medidas em direção ao trabalhador rural também foram 

implantadas. 

As construções de Brasília, da Transamazônica, da Belém-Brasília e Santarém-

Cuiabá fazem parte dos planos de desenvolvimento da região e preparo para a entrada do 

grande capital. Estas ações se dão a partir da intervenção do Estado e determinam os 

rumos do desenvolvimento regional, bem como quais os grupos de interesse devem 

comandar as regras do jogo. 

Na política agrária surge o Estatuto da Terra, em 1964, que tenta de alguma forma 

dar resposta política aos movimentos pela reforma agrária anteriores à ditadura. A questão 

da terra e da produção de alimentos para equilibrar o crescimento demográfico, aumentando 

a produção, estava no centro da “Revolução Verde”, que tinha a FAO como fomentadora. 
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O organograma a seguir expressa como o Estado brasileiro esquematizou a 

organização da política agrária no sentido de equilibrar os conflitos deste setor, a partir do 

Governo Costa e Silva no início da Ditadura Militar. 

 
Mecanismos de Implantação da Política Agrária 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:   Estudos da CNBB, no  13, 1977, p.84. 
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Nos períodos 1969-1974, no Governo Médici, o esquema acima é alterado, criando-se as 

seguintes instituições federais dirigidas para políticas agrárias: PROVALE, PROTERRA, 

PRORURAL, PIN, INCRA E PRODOESTE, e extingue-se o GERA, o INDA e o IBRA. Em 

1975, no Governo Geisel, além de alterações em alguns ministérios, são criados também a 

POLAMAZÔNIA, a POLONORDESTE, a POLOCENTRO CERRADOS e a PRODOESTE. 

O programa de crédito rural, a juros favorecidos, implantado a partir de 1965, tinham 

por objetivo a modernização da agropecuária brasileira. Através dele pretendia-se mudar 

profundamente o processo de desenvolvimento agrícola no país, com ênfase maior na 

busca de obtenção de aumentos de produtividade. Ao mesmo tempo, criava-se mercados 

para a indústria de máquinas, implementos, equipamentos e insumos agrícolas, bem como 

para a sua expansão. 

SILVA, J. Graziano (1981), enfatiza que, “para a agricultura brasileira importa não em 

transformar diretamente toda a produção, mas em se aproveitar das condições mais 

propícias para a sua expansão, necessitando constantemente do amparo do Estado para 

efetivar tal transformação, mesmo que de maneira lenta e desigual. Por um lado, o Estado 

propicia as condições básicas para o desenvolvimento capitalista; por outro acentua as 

contradições” (1981:11). 

Em uma primeira etapa, o controle da propriedade da terra é a matriz básica da 

intervenção do Estado para a acumulação; em um segundo momento, se dá a valorização 

através da implantação de infra-estrutura básica e, posteriormente, através da implantação 

de monoculturas e complexos agro-industriais dedicados principalmente à exportação de 

produtos sojíferos. O processo de modernização teve a sua base principal na soja e 

secundariamente no trigo. Em um primeiro momento, as máquinas e equipamentos 

agrícolas eram usados no Rio Grande do Sul para a cultura dos dois produtos. No entanto, 
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esse processo de modernização é um fenômeno global em expansão, atingindo a 

agropecuária no seu todo, embora com velocidades diferentes em cada um dos setores. 

O aumento do preço das terras também é um fator que resulta em mobilidade 

territorial de capital e de trabalho, expulsão de posseiros, perda das terras por pequenos 

proprietários, esgotamento de terras livres que possam ser apropriadas pelo Estado e, por 

outro lado, a política de crédito rural exigindo a terra como garantia do empréstimo, 

favorecia aos grandes proprietários, uma vez que o crédito rural era proporcional ao 

tamanho da terra disponível, própria ou arrendada. Considere-se, também, que os pequenos 

proprietários não dispõem de recursos para a aquisição de máquinas e implementos, como 

também em áreas muito reduzidas a utilização de equipamentos torna inviável a produção 

da soja ao nível de competição no mercado. 

O crescimento da produtividade e da rentabilidade por área plantada é evidente, 

como é evidente o ritmo de concentração e valorização da propriedade junto com o aumento 

das áreas cultivadas e o progressivo aumento e modernização da mecanização. Este 

processo também gera eliminação de trabalho vivo, visto que a máquina substitui e reduz a 

necessidade do trabalho humano e, juntamente com a eliminação do pequeno produtor, 

aumenta o excedente de mão-de-obra que se intensifica na migração em busca de novas 

oportunidades e se aglomeram nos cinturões dos centros urbanos das novas regiões, o que 

indiretamente gera ações do Estado, através figura dos governos locais. 

Para BERNARDES (1994), “a intervenção do Estado na base econômica do país 

mudou de qualidade na década de 70, passando a atuar no sentido de articular a base 

agrária com a industrial, em sintonia com o mercado externo, fazendo com que a economia 

brasileira se inserisse no cenário mundial com um padrão contemporâneo. Nesse contexto 

há um grande aumento da produção brasileira de soja e a expansão do parque industrial” 

(1994:3). 

BRUM (1988), referindo-se aos anos 70, ressalta que “existem cerca de 15 a 20 

grandes grupos econômicos internacionais que se dedicam diretamente à produção de 

determinados produtos agrícolas selecionados ou à atividade agropecuária. Essa opção 

começou a adquirir impulso mais ou menos em 1975. Essas corporações, asseguram para 

si, o controle das indústrias de insumos modernos, máquinas, equipamentos e implementos 

agrícolas, indústrias de transformação de produtos agropecuários e de rações, indústrias de 

medicamentos veterinários e pesquisa genética para a produção de raças de bovinos, 

suínos e aves, bem como para novas variedades de sementes de cereais, hortigranjeiros e 

forrageiras” (1988:126-128). 

Em 1984, um projeto denominado “Grãos para Décadas”, começou a ser negociado 

entre Brasil e Japão. Neste projeto foi previsto a incorporação de 4,2 milhões de hectares do 
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Cerrado para a produção de cereais e leguminosas, entre as quais a soja. Este processo 

resultou na criação do Programa de Cooperação Nipo Brasileira para o Cerrado 

(PRODECER), em 1986, para a promoção da expansão da agricultura moderna nestas 

áreas, o que foi alcançado mediante a concessão de créditos para empreendimentos 

agrícolas selecionados. É necessário recordar que já em 1979 a Companhia de Promoção 

Agrícola (CAMPO) começou a operar com a atribuição de implantar a PRODECER e, em 

1980, teve a sua primeira atuação com projetos nos cerrados do Oeste de Minas Gerais; a 

segunda etapa se iniciou em 1987, abrangendo os estados de Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul, Goiás, Mato Grosso e Bahia; a terceira etapa (PRODECER III) ocorreu nos estados 

do Maranhão e no Tocantins. Teve início em 1996, quando houve liberação de recursos 

para pagamento das áreas de produção do programa. 

Na intervenção do Estado no processo de industrialização, este proporcionou amplo 

apoio, sem definir a direção do desenvolvimento econômico, mediante o estabelecimento de 

prioridades. Na realidade o que o Estado põe em prática é uma política de “respostas” às 

exigências dos aparelhos produtivos, por intermédio do imperialismo do capital financeiro. O 

Estado em questão é dependente. Os centros de decisões são o capital financeiro e os 

Estados nacionais centrais e os principais blocos de poder, ou seja, nas mudanças de modo 

de acumulação o que muda é a forma mas não a essência da acumulação do capital, sendo 

o Estado um instrumento da acumulação em maior ou menor grau, dependendo do seu nível 

de poder. 

BECKER, apud SILVA (1996), afirma que “as mudanças são necessidades 

sistêmicas a cada período histórico. Com as intensas mudanças do sistema capitalista 

nesse final de milênio, com o esgotamento do modelo nacional desenvolvimentista adotado 

nos últimos cinqüenta anos, com as perspectivas de mudanças no papel do Estado, as 

regiões econômicas estratégicas devem desenvolver-se respaldadas pelo sistema de 

economia determinadas pelas leis de mercado, onde o componente inclusão/exclusão se 

verifica tanto em relação à vida social, como em relação ao espaço. Por trás da logística do 

desenvolvimento do Centro Oeste e da Amazônia estão presentes inúmeros interesses que 

não são todos de conteúdo nacional” (1996:16). 

Para FIGUEIREDO (1998), nas mudanças que ocorrem no mundo atual se mesclam 

várias transições na organização do território, as quais divergem das formas precedentes na 

medida em que revelam modificações na intervenção produzidas pelo Estado em 

transformação. Essa nova forma de articulação entre o poder estatal e a iniciativa privada 

reflete-se no território e no espaço. Porém, deve-se atentar para o fato de que a 

descentralização do poder estatal não significa a sua intervenção em favor de um poder 

hegemônico com representações regionais. 
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A reformulação da distribuição dos recursos entre federação, estados e municípios 

através da Constituinte de 1998 motivou em grande parte a constituição de novos 

municípios através de emancipações ou como implantação de novos sub-núcleos de 

comando da organização produtiva política regional. Nesse sentido, 322 municípios foram 

criados, totalizando 761 municípios na Amazônia Legal. A partir de 1989 há uma visão de 

que a eficiência administrativa depende da descentralização de poder. As emendas dos 

períodos 1976-1988 ampliaram as transferências dos recursos de Fundo de Participação 

fazendo com que as esferas estaduais e municipais passassem a ter maior autonomia na 

aplicação dos recursos advindos dos impostos. 

Na Constituinte de 1988 o Estado destinou 3% para a aplicação em programas de 

financiamento no setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Após a 

Constituição de 1988, recursos do Fundo de Participação dos estados destinaram 85% para 

o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No tocante ao Fundo de Participação, os estados contam 

com outras fontes da receita, tais como o Fundo de Exportação e o Imposto Sobre 

Operações Financeiras sobre recursos minerais. 

As políticas de crédito 

O programa de crédito rural, a juros favorecidos, implantado a partir de 1965, tinham 

por objetivo a modernização da agropecuária brasileira. Através dele pretendia-se mudar 

profundamente o processo de desenvolvimento agrícola no país, com ênfase maior na 

busca de obtenção de aumentos de produtividade. Ao mesmo tempo, criavam-se mercados 

para a indústria de máquinas, implementos, equipamentos e insumos agrícolas, bem como 

para a sua expansão. SILVA, J. G. (1981), enfatiza que, “para a agricultura brasileira importa 

não em transformar diretamente toda a produção, mas em se aproveitar das condições mais 

propícias para a sua expansão, necessitando constantemente do amparo do Estado para 

efetivar tal transformação, mesmo que de maneira lenta e desigual. Por um lado, o Estado 

propicia as condições básicas para o desenvolvimento capitalista; por outro acentua as 

contradições” (1981:11). 

Cabe ressaltar que em tabela da Banco Central, Divisão de Estatísticas e 

Informações (DEFIN) e Registro Comum de Operações Rurais (RECOR), referente à 

evolução dos recursos em valores constantes, mostra que em 1969 o crédito rural era em 

torno de pouco mais de R$13 bilhões; em 1970 chegou a quase R$68 bilhões; em 1999 foi 

na ordem de R$14 bilhões. Isso evidencia o crescimento e a queda nos subsídios do Estado 

para a agricultura e, portanto, rápidas transformações no comportamento do Estado, o que 

evidencia rápidas mudanças nas formas de acumulação e, prováveis dificuldades dos 

setores produtivos em se adaptarem a essas rápidas transformações. 
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A partir de 1990 há desembolsos do BNDES para processamento de soja, em virtude 

da ampliação do leque de apoio após o II Plano Nacional de Desenvolvimento. Somente são 

financiados investimentos fixos, restritos à abertura de áreas, máquinas e implementos, 

armazenagem e, a partir de 1997, a aplicação de calcário. Na mecanização, há forte 

participação a partir de 1992, quando foi aberto o financiamento à pessoa física pelo Finame 

Agrícola. Os maiores investimentos concentram-se em máquinas e equipamentos cuja 

participação absorveu cerca 95% em 1996-97, contra uma média de 46% no período de 

1990-95. Isso parece sugerir predominância do esforço de modernização. Os desembolsos 

se concentram nas regiões Sul e Centro-Oeste, onde está localizada a maior parte das 

indústrias. Para as duas regiões foram destinados 84,6% de todos os recursos alocados no 

setor, sendo que a região Centro-Oeste ficou com 43,3% e a região Sul com 41,3%. 

Convém considerar que na última década o subsídio americano aumentou de 

US$109 milhões para 3,8 bilhões, razão pela qual acena com a possibilidade de questionar 

a sua legalidade. Para economistas brasileiros, são os subsídios norte americanos que 

provocam uma queda nos preços internacionais, impossibilitando que os agricultores 

brasileiros, muito mais competitivos, exportem um volume maior de soja. Os subsídios ainda 

mantêm a soja norte-americana no mercado, criando obstáculos à exportação do Brasil em 

outros mercados, como o Oriente Médio. 

BERNARDES, J. A. (1994), referindo-se aos novos mecanismos de financiamentos, 

ressalta que na região Centro-Oeste, atualmente a rede de telecomunicações tem sido 

financiada pela iniciativa privada. O grupo Maggi procura financiar tudo. Assim, os agentes 

hegemônicos locais procuram adequar a região aos seus objetivos. Mas, ainda que as 

grandes empresas produzam suas normas internas, precisam do Estado para normatizar, 

principalmente quando se trata de recursos financeiros. Assim, o Estado contribui para as 

normas de controle no âmbito da concorrência. 

Deve-se ressaltar, nesse sentido, os financiamentos externos a empresas produtoras 

de soja com o aval do Banco do Brasil, devido aos juros mais baixos, evidenciando-se que o 

comando da acumulação se dá sob a égide do capital financeiro com o apoio do Estado 

Nacional. 

JANK, Sawaya (2004), Diretor Presidente do Instituto do Comércio e Negociações 

Internacionais – ICONE -, em artigo na Revista Produtor Rural, analisa que a China optará 

pelos Estados Unidos nas negociações sobre as oleaginosas e protegerá sua agricultura 

com subsídios, uma vez que contam com cerca de 800 milhões em sua população 

camponesa. A China não aceita negociar com o Brasil as suas tarifas agrícolas. O “boom” 

da venda do Centro-Oeste nestes últimos anos se deu em função do estancamento da 
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produção de soja pelos Estados Unidos e a expansão das compras por parte da China 

(abril, 2004, pp-6-8). 

A Lei Kandir e linhas de créditos: tributos e a competição internacional 

É a Lei complementar n 87/96 assinada em 13/09/96, publicada em 16/09/96, com o 

objetivo de resolver o problema da desoneração nas exportações para os produtos primários 

e semi-elaborados, ou seja, desonerar os ICMs dos produtos primários e semi-elaborados 

voltados para a exportação. Segundo análises de especialistas, os produtos industrializados 

já estavam contemplados na desoneração pela Constituição de 88. Ex.: óleo de soja é 

industrializado porque tem embalagem, o farelo não. Os insumos (herbicidas, etc.), não têm 

ICMS no estado. São tributados, mas há isenção ou pagam 50% do imposto, mas na 

verdade não pagam, é crédito que é devolvido em algum momento. Assim, a lei diz que não 

se paga mais o imposto, e ainda tem benefício, ou seja, manutenção integral do crédito. A 

União ficou de repassar o valor do ICMS, mas ou atrasa, ou o volume de exportações 

aumentou muito e não houve reajuste do ICMS devido às exportações beneficiadas pela LEI 

KANDIR. 

De acordo com a Associação Brasileira de Óleos Vegetais (ABIOVE), houve a 

redução do esmagamento interno nos últimos nove anos, face à retirada do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na exportação da soja in natura. Ressalte-se 

que o governo retirou-se do financiamento do plantio de soja em 1997 e, a retirada do ICMS 

das exportações está relacionada à acirrada competitividade entre Brasil, USA e Argentina. 

CASTRO e FONSECA (1995) abordam que “o decréscimo do Programa de 

Abastecimento a partir de 1987 representa o aspecto mais importante de mudança na forma 

de intervenção do governo na agricultura. Este programa que representa na década, em 

média 70% das aplicações do governo na agricultura, foi reduzido para 30% em 1990 

(1995:153).  
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Infraestrutura viária 

De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz 

Fernando Furlan, “os desafios do agronegócio não estão no agronegócio em si. Estão na 

logística, na conquista de novos mercados, na melhoria no sistema de controle sanitário e 

nas negociações internacionais. Aí estão os nós e os gargalos do agronegócio” (FURLAN, 

2004: 4). 

Nesse sentido, vale destacar que um dos assuntos que mais perturbam o 

agronegócio no Brasil é a infraestrutura e logística, uma vez que a situação das nossas 

estradas necessita de recuperação urgente. Também na área das ferrovias é necessário 

ampliar as dimensões das malhas ferroviárias, e o transporte multimodal adquire grande 

relevância, necessitando de criação de infraestrutura nos portos. 

Cabe dar enfoque aos financiamentos do BNDES e as parcerias dos anos 90 na 

ampliação da infra-estrutura para a expansão agroindustrial dos grupos já estabelecidos no 

Centro-Oeste, destacando-se a hidrovia Madeira-Amazonas. Essa hidrovia, avaliada num 

custo de R$ 100 milhões, faz parte de um projeto a ser implantado pelo Ministério dos 

Transportes, denominado Corredor Noroeste de Integração e Desenvolvimento que está 

sendo estruturado em parceria com o grupo André Maggi e os governos do Amazonas, 

Rondônia, Mato Grosso e ainda o Ministério de Integração Regional. Essa hidrovia foi 

planejada para transportar cerca de 5 milhões de toneladas de soja por ano, além de 

insumos agrícolas. O financiamento foi distribuído entre os estados do Amazonas, Mato 

Grosso, Rondônia e o Grupo André Maggi, com investimentos imediatos previstos em 

R$28.072.000,00, além de contar com R$24.085.000,00 para comboios. O documento 

HERMASA aborda a necessidade dos governos federal e estaduais participarem de um 

planejamento para a ampliação e reforma da infra-estrutura viária. 

Em se tratando de saídas para o Pacífico, segundo estudo da ESALQ-FGV, não 

existe apenas uma saída, mas várias alternativas, e nos parece que a melhor delas é a que 

passa por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e entra no Peru. A China importa 

hoje do Brasil cerca de 6 milhões de toneladas de soja e só não vendemos mais por causa 

da logística. 

No caso dos transportes as ações governamentais, que antes constituíam 

praticamente monopólio do Estado, hoje se realizam em parcerias, seja no asfaltamento das 

estradas, ou na remodelação dos portos. Exemplo disso é o escoamento de commodities da 

Chapada dos Parecis em Mato Grosso, pela rodovia Madeira-Amazonas implicando em 

parcerias no melhoramento das rodovias ou na infraestrutura portuária. O mesmo vem 

ocorrendo na BR-163, Cuiabá-Santarém, com vistas à exportação de mercadorias pelo porto 
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de Santarém, o que vem exigindo parcerias entre governo e empresários, revelando que o 

Estado cada vez mais reduz suas ações em termos de logística dos transportes. 

Cabe destacar que, na atual conjuntura,. o Estado na instância estadual vem 

incentivando inúmeras parcerias com as empresas do agronegócio em Mato Grosso, 

especialmente ao que se refere à criação de infraestrutura, no sentido de agilizar o 

asfaltamento das estradas estaduais estabelecendo parcerias entre o poder público estadual 

e a empresa privada (PPP). 

A polêmica das sementes transgênicas 

Nos últimos anos a questão das transgênicas está ocupando os espaços do debate 

econômico na agroindústria e na produção científica, além dos órgãos ambientalistas. Cabe 

avaliar o papel do Estado também neste setor. LUCA ITO (1999), analisa que “a liberação 

da soja transgênica no Brasil é inevitável, porque envolve uma questão de poder, dinheiro e 

interesses políticos” e, em seguida afirma que “de março de 1997 até meados do primeiro 

semestre de 1999, uma avalanche de pedidos para autorizar o plantio experimental da 

transgênica aportou no Ministério da Agricultura. Cerca de 627 liberações foram 

concedidas para oito produtos: soja, milho, algodão, arroz, fumo, cana-de-açúcar e 

eucalípto” (1999:19). 

Deve-se ter em conta a legislação que deu respaldo às transgênicas no Brasil: 

• Lei de Proteção de Cultivares. Essa lei reforçou o que as multinacionais estavam 

esperando para expandir as suas pesquisas: exclusividade nos seus produtos; 

• Lei de Biossegurança, sancionada no Brasil em 1995, permite pesquisa no Brasil e libera 

a produção de plantas geneticamente alteradas; 

• Decreto 1.752 da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), responsável 

pelo pela liberação de produção da soja transgênica no pais, com suas normativas, de 

acordo com VALLE (2000) têm se mostrado ineficazes para conseguir seus objetivos. Na 

safra 99/00 Essa comissão liberou uma área de 350 mil hectares para a empresa 

Monsanto. Entretanto, uma liminar da Justiça Federal condicionou a autorização à 

realização de estudos de impactos ambientais. 

A existência de inúmeros outros instrumentos legais, tais como a Lei de Patentes (Lei 

no. 9.279/96), a qual afirma que não é patenteável o que for contrário à segurança e à 

saúde públicas, evidenciam um papel de destaque do Estado na normatização da produção 

e da circulação sojífera. 
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Alguns analistas ressaltam que a questão da transgênica não é consenso científico e 

nem político, e referem-se ao desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente no 

campo das pesquisas biotecnológicas, e defendem que a parceria entre pesquisa estatal e 

iniciativa privada pode desenvolver a pesquisa agropecuária no Brasil. 

A Folha de S. Paulo, 4 de março de 2000, caderno 2, pag.8, destaca que “um 

pretenso atraso tecnológico está se transformando em vantagem competitiva para o Brasil, 

único produtor mundial ainda livre das variedades transgênicas. “Nunca foi tão fácil exportar 

soja para a Europa”, disse o empresário Blario Maggi, maior produtor mundial da 

oleoginosa. O empresário Maggi está se preparando para exportar em 2001, um milhão de 

toneladas de soja não transgênica com certificação, por meio da hidrovia Madeira. 

No caso da atuação do Estado promovendo e financiando a pesquisa, pode-se 

exemplificar com o caso da pesquisa das sementes melhoradas de soja, constituindo a 

EMBRAPA elemento fundamental, viabilizando a expansão da soja no cerrado a partir dos 

anos 70. Entretanto, a partir dos anos 90 a EMBRAPA passa a fazer parcerias com 

empresas privadas já que o Estado reduziu os seus recursos para a pesquisa, a qual hoje 

se desenvolve no Centro-Oeste em parceria, o que revela diminuição nas funções do 

Estado. 

Tratando-se dos transgênicos, apesar da EMBRAPA desenvolver pesquisas nesse 

sentido, as multinacionais como a Monsanto, com patente já registrada, acabam 

monopolizando as mesmas. Entretanto, em termos de transgênicos, o papel do Estado é 

mais importante não na pesquisa propriamente dita, mas na regulamentação da liberação 

desse tipo de semente. 

A ação do Estado na mediação dos conflitos entre capital e trabalho 

Segundo BERNARDES (1998), no caso dos conflitos entre capital e trabalho, a ação 

do Estado já se reduziu muito. As negociações já são mais diretas entre empresa e 

trabalhador, ou na base da terceirização. No caso de Mato Grosso os investimentos do 

Estado seriam importantes porque necessita de qualificação profissional uma vez que a 

mão-de-obra qualificada vem de fora, visto que a local é escassa. Neste sentido, há 

investimentos feitos pelo Fundo de Assistência ao Trabalhador (FAT). O papel do Estado 

também está presente nas relações capital-trabalho através dos recursos do PROGER 

_Programa de Geração de Emprego e Renda. Entretanto, os dados oficiais mostram que a 

distribuição dos recursos beneficiam os estados produtores de soja para a exportação, ou 

seja, onde o comando econômico está subordinado aos grandes grupos financeiros e 

agroindustriais. 

 2319



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

À guisa da conclusão 

Uma das principais funções do Estado no sistema capitalista seria a gestão do 

sistema de forma a reduzir as desigualdades sociais e econômicas. ROUSSEAU, no Século 

XVIII, já propunha que o Estado devia ser o único proprietário, eliminando assim a origem de 

todas as desigualdades. Na fase atual do sistema capitalista que políticas seriam capazes 

de inovar para reduzir essas desigualdades? FIORI nos diz que antes de mais nada tem que 

haver “a disposição de mudar, de inovar, mesmo ao preço de errar. Quem não erra não 

avança” (FIORI, 2004, Folha de SP, 9/5/04. p. A-10). 

  As inúmeras análises convergem para a vertical diminuição do papel do Estado 

nação neste final de século. Nesse sentido, é necessário atentar para a existência de uma 

mudança de função do Estado na nova divisão do trabalho na atual fase de acumulação. A 

aparente ingovernabilidade ou descentralização de poder pode significar apenas que a 

presença do Estado nacional não seja tão necessário nessa fase pós-industrial, porque os 

conflitos classistas estão fragmentados e geralmente diluídos. Neste sentido, o seu papel é 

mais de ajuste e menos de intervenção na dinâmica territorial. 

De certo modo, num território que foi historicamente construído e modelado dentro 

de relações econômicas, através de incentivos tributários e do acesso à terra pelas grandes 

corporações, modelou-se, também um leque de interesses conflitantes e complexos, sob os 

quais se moldam as novas relações Estado-sociedade, cujo modelo possibilite construir a 

lógica reprodutiva na nova divisão do trabalho. Evidentemente, essa “nova” forma de 

articulação de um poder estatal em profunda transformação reflete-se no território e nos 

seus componentes espaciais. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que a 

descentralização do poder estatal não significa a sua intervenção nos processos 

econômicos de desenvolvimento regional em favor de um determinado modelo econômico 

hegemônico com representações de classes sociais também regionais, embora a maior 

parte dos resultados do crescimento do bolo econômico se dirija para as matrizes do capital 

localizados nas principais metrópoles do mundo, principalmente através dos circuitos 

financeiros, no local se dá concretamente a materialização das relações entre os poderes 

econômicos, sociais e políticos. 

  Essas articulações, se antes se davam através de interesses centrais dos Estados 

nacionais, atualmente, dentro do contexto desenvolvimentista, tendo a agroindústria como 

motor, o capital transnacional se constitui no centro do comando. Isso implica em uma 

complexidade maior na gestão territorial, na relação das formas de distribuição e 

comunicação, nas tomadas de decisões sobre as parcerias nas inversões em infra-estrutura, 

nas questões ambientais, na questão indígena, na gestão urbana, etc. 
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Desse modo, o Estado faz parte de um processo combinatório, agindo às vezes de 

forma aparentemente contraditória na regulação dos conflitos espaciais, tendo no sub-solo 

da forma territorial areias movediças que dificultam os controles de importantes frações das 

relações capital-trabalho, relações de poder e fragmentos do excedente da produção do 

espaço. O conflito está em desenvolver competindo com o modelo desenvolvimentista 

dominante e conseguir igualar-se aos primeiros produtores ou implantar um novo modelo de 

desenvolvimento “sustentável”, rompendo com o ciclo vicioso da competição capitalista 

moderna. Entretanto, o modelo de Estado é subordinado ao modo de produção, ou seja, o 

Estado é o articulador do sistema para viabilizar a produção e a reprodução no sentido da 

viabilização do capital, liderado pelas corporações internacionais, via governos nacionais ou 

blocos regionais. 

O desenvolvimento do Centro-Oeste nasce com a forte intervenção do Estado, num 

contexto keynesiano. Este valoriza o espaço para o capital e retira-se do controle direto do 

mesmo. Porém, o Estado apenas muda o seu papel, passando a ter novas formas 

estratégicas de atuação. Os governos podem reagir circunstancialmente, devido às 

pressões sociais ou de partidos de oposição, mas tendem a ceder em favor dos grandes 

projetos desenvolvimentistas sob o argumento de produtividade e competitividade 

internacional. 

Para a sua acumulação o capital necessita da articulação de vários fatores desde o 

circuito produtivo até o consumo final. Tanto a soja in natura como a soja transformada em 

farelo, óleo, margarina e outros, constituem fonte de acumulação. Nas vendas de 

fertilizantes e equipamentos para os cultivadores da soja, pode-se deduzir que o excedente 

retido pelo comando do capital, em geral enraizados nos países centrais, é infinitamente 

superior ao que fica nos países em desenvolvimento. 
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