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Impulsionado por uma combinação de progresso técnico, pesados impostos de importação e altos subsídios de exportação, o açúcar de beterraba ampliou consideravelmente sua participação no mercado mundial durante

a segunda metade do século XIX. Sua parcela elevou-se de menos de 14% em 1851-55 para cerca de 61% nos últimos cinco anos da década de 1890, dentro de uma produção total que cresceu de um pouco mais de I,4 milhão
para cerca de 8,2 milhões de toneladas métricas (Eisenberg, 1977, p. 342). Com isso ela atingiu um apogeu que nunca mais seria alcançado. Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, esta tendência começou a ser revertida,
embora nunca completamente, para o status quo ante. A difusão do progresso técnico para as áreas produtoras de cana-de-açúcar, as exportações maciças de capital dos EUA para o Havaí e para as antigas colônias espanholas
(como Cuba, Porto Rico e as Filipinas), assim conto o embargo britânico às importações de açúcar subsidiado, devido à adesão à Convenção de Bruxelas de: 1902, prepararam o caminho para um retorno em larga escala do
açúcar de cana (Timoshenko & Swerling, 1957, p. 18). Essa tendência seria fortemente acelerada pelo conflito militar e suas conseqüências imediatas, como pode ser observado na tabela I apresentada a seguir: 

A referida tabela mostra que a produção total de açúcar do mundo permaneceu abaixo do nível anterior à Guerra até 1923/24, enquanto a do açúcar de beterraba só foi capaz de atingir o mesmo nível três anos mais
tarde. O forte decréscimo de sua produção durante a Guerra e nos anos imediatamente posteriores, havia sido em grande parte compensado por um considerável aumento da produção de cana-de-açúcar, aumento esse que
continuaria a ocorrer posteriormente, sem qualquer interrupção até 1929/ 30. Ao mesmo tempo, a produção do açúcar de beterraba permaneceu quase estagnada até a safra daquele ano, apenas aumentando mais
substancialmente em 1930/31, e em particular de 1935/36 em diante. 

O grande aumento da capacidade produtiva nas regiões produtoras de cana-de-açúcar revelar-se-ia excessivo, levando a indústria açucareira de todos os países a uma crise de superprodução de grandes. proporções.
Sintomas daquela crise já podiam ser detectados antes da Primeira Guerra Mundial; ficaram muito mais fortes depois dela, quando os produtores do açúcar de beterraba tentaram recuperar a quota do mercado que eles haviam
perdido antes; e eles se tornaram irreversíveis na segunda metade da década de 1920. A magnitude desta crise pode ser devidamente apreciada pelo intenso e prolongado declínio dos preços revelado pelos dados da tabela II.

 

 
 



 
Observando esta última tabela conjuntamente com a anterior, podemos distinguir cinco fases diferentes no período por elas retratado. Primeiramente, uma fase de flutuações de preços anterior à Guerra (1909-13),

durante a qual, as produções totais, de açúcar de beterraba e de cana cresceram juntas, com uma participação variável do segundo - cujo nível, contudo, tendia já a permanecer acima de 5000. Em segundo lugar, a fase de forte
aumento dos preços determinada pela Guerra (de 1914 a 1920, e até mais tarde), com o declínio da produção total e do açúcar de beterraba, mas com crescimento da produção do açúcar de cana que atingiu suas mais altas
taxas de participação durante todo 0 período. Em terceiro lugar, uma fase de flutuações de preços do pós-Guerra (1921-1927), com o crescimento da produção total e das produções do açúcar de beterraba e de cana, com uma
taxa de participação levemente mais baixa do último  -  embora ainda acima de dois terços do total. Em quarto lugar, a queda prolongada de preços que coincidiu com os piores anos da Depressão (1928-32), com o decréscimo
das produções de açúcar total, de beterraba e de cana, e uma participação mais estável do último - embora em níveis inferiores a antes. E, em quinto lugar, uma fase de relativa recuperação dos preços (de 1933 em diante), com
o crescimento das produções de açúcar total, de beterraba e de cana, e core uma estabilização das taxas de participação, cabendo mais de 60% ao açúcar de cana e menos de 40% ao de beterraba.

 

 

 
 
 
A situação criada pela superprodução não se tornou ainda pior durante os anos trinta devido a uma conjugação variável dos seguintes fatores: I  -  a ocorrência de fortes movimentos de intervenção governamental em

todos os países produtores e exportadores de açúcar, e II  -  os preparativos para a Segunda Guerra Mundial, que envolveram, da parte de todos os seus futuros participantes, um grande aumento de produção e a formação de
estoques de materiais estratégicos, entre os quais figurava o açúcar. Embora esses fatores e as fases acima mencionadas não tivessem apresentado exatamente a mesma seqüência e os mesmos padrões em todos os casos, eles
estiveram presentes e foram influentes em toda parte. 

Ao mesmo tempo, contudo, permaneciam algumas importantes diferenças entre as principais áreas produtoras de açúcar. Algumas delas, por, exemplo, continuavam a ser formalmente colônias européias ou norte-



americanas, enquanto que outras já eram há décadas países mais ou menos soberanos. Nem todas essas áreas foram igualmente atingidas pela crise de superprodução, e algumas foram até capazes de superar seus efeitos de
uma maneira relativamente rápida e fácil. Por estas razões, além das fases e dos fatores gerais que foram apresentados até aqui, é também necessário levar em conta algumas variáveis mais específicas, cuja natureza e
importância diferiram de país para país, e mesmo de região para região dentro de um mesmo país ou de uma área produtora. 

A relevância desta afirmação pode ser plenamente constatada no caso do Brasil, um país cuja indústria açucareira era, (e ainda é) regionalmente diferenciada, e que sofreu uma forte expansão durante o período de
entreguerras, assim como algumas importantes mudanças estruturais, além de uma considerável crise de superprodução. Apesar de sua intensidade, todos esses processos não tiveram conseqüências mais significativas nem na
posição do Brasil no mercado internacional do açúcar nem no nível de suas receitas externas. E assim foi porque - contrariamente à sua situação nos séculos anteriores  -  o Brasil tinha se tornado, naquele momento, um
exportador de açúcar marginal, e porque os volumes que ele exportava eram responsáveis somente por uma pequena parte da sua produção total, enquanto que os vetores dessas exportações eram insignificantes quando
comparados aos das exportações de café, algodão etc. A sua produção de açúcar na época era basicamente, ou quase completamente, direcionada para o mercado interno. 

Como pode ser observado através dos dados da tabela III apresentada a seguir, aquela produção aumentou consideravelmente, e quase continuamente, após o início da Primeira Guerra. Os referidos dados mostram
também que essa tendência foi apenas inicialmente, e mesmo então só parcialmente, induzida pelo crescimento das exportações, as quais, por conseguinte, somente tiveram um efeito determinante no aumento da produção
entre 1914 e 1923. Depois desse último ano, sua importância declinou consideravelmente, tornando-se através do tempo um fator ainda menos importante para a demanda do produto. Excetuando-se os anos da Primeira Guerra
Mundial e os imediatamente posteriores, o principal determinante do aumento observado na produção de açúcar brasileira foi sempre, durante o período analisado, a expansão do consumo interno do País. 

 
 

 

O desenvolvimento de um mercado interno no Brasil ainda era na ocasião um processo relativamente recente. Ele tinha começado algumas décadas antes, na segunda metade do século passado, e sua ocorrência se
deveu basicamente à difusão, à diferenciação espacial e ao crescimento produtivo do complexo exportador de café. Entre 1850 e 1930, este se manteve como setor de ponta da emergente economia nacional do País. Sua
expansão e diversificação daria origem, através do tempo, tanto ao surgimento de um setor manufatureiro cada vez mais importante como ao estabelecimento, dentro do Brasil, de uma nova divisão regional de trabalho. 

Mediante uma combinação de todos esses processos, o centro da economia brasileira foi transferido do Nordeste  -  onde ele havia permanecido na maior parte do período colonial, e mesmo durante as primeiras décadas
da emancipação política do país  -  para o Centro-Sul, e mais especificamente para o Estado de São Paulo (1). Pela mesma razão, o açúcar, que tinha sido durante séculos o principal produto de exportação do Brasil (Amaral,
1940, p. 61 e ss.), tornou-se de um dia para outro quase um produto secundário. Sua relevância só se manteve inalterada a nível regional, onde chegou mesmo a aumentar através do tempo. E isto aconteceu no próprio
Nordeste, mais particularmente no Estado décadas, a liderança absoluta da produção de açúcar no Brasil.

Já no final do século passado as fábricas de açúcar daquela região tinham cessado quase por completo de exportar sua produção para os mercados estrangeiros. Estes foram sendo paulatinamente substituídos pelos
mercados internos, principalmente aqueles localizados no Centro-Sul, entre os quais os mais importantes eram os dos Estados (e particularmente das cidades) do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esta mudança de destinação da
maior parte de sua produção seria parcial e temporariamente revertida durante os anos já mencionados de 1914 a 1923. Ela não lhes foi inteiramente prejudicial, por causa da severa competição e dos preços sempre em declínio
que prevaleceram no mercado internacional durante a maior parte do período sob análise. Embora fossem menores dimensões e menos dinâmicos em seu crescimento, os mercados internos do Centro-Sul apresentavam a
vantagem de se manterem resguardados da ação dos competidores externos e, por conseguinte, de serem  -  pelo menos no começo  -  capazes de proporcionar taxas mais elevadas de lucro para os produtores e/ou comerciantes
de açúcar do Brasil (2). Ao mesmo tempo, porém, esta lucratividade muito mais alta, conjugada à constante expansão da demanda local, e ao aparecimento  -  desde o começo deste século  -  de crises, recorrentes e sempre
crescentes, de superprodução na economia exportadora do café, teve também o efeito de atrair novos competidores internos para a indústria açucareira. Estes novos produtores possuíam a vantagem especial de uma localização



mais próxima dos principais mercados consumidores do que a dos produtores de açúcar do Nordeste. Dessa forma, a crescente produção açucareira dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo transformar-se-ia, através do
tempo, em uma das principais origens da crise de superprodução que irrompeu no Brasil ao final dos anos vinte.

As origens e a evolução desta crise, suas características e conseqüências principais constituem o tema deste trabalho. Antes de passar a cada um desses itens, seria útil acrescentar que os dados da tabela III também
mostram que o nível máximo da produção açucareira do País antes da Segunda Guerra Mundial foi alcançado durante a safra de 1929/30, e permaneceu insuperado até 1939/40, quando a situação geral havia se modificado
inteiramente. Este fato aponta para um relativo sucesso da intervenção do governo brasileiro na indústria açucareira durante os anos trinta. E é também importante ressaltar que a intervenção do Estado só excepcionalmente se
baseou na exportações dos excedentes da produção  -  como aconteceu, por exemplo, nas safras de 1934/35 e 1935/36. Quase desde o começo, os seus principais instrumentos foram, de um lado, o estímulo à produção de
álcool em larga escala e, de outro, o estabelecimento e manutenção de um sistema, rigoroso e abrangente, de quotas de produção de açúcar e de cana, e de preços administrados para ambos. Foi através da utilização destes dois
instrumentos da época conseguiu salvar a maior parte da indústria açucareira do País de uma bancarrota que de outro modo teria sido inevitável, preparando assim o caminho para a sua futura consolidação e ulterior
crescimento.

I

Começando pelas origens e pela evolução da crise de superprodução do final da década de 1920 e início da década de 1930, tomaremos como ponto de partida o súbito e intenso crescimento das exportações brasileiras de
açúcar, causando pelo advento da Primeira Guerra Mundial. Como podemos observar, a partir dos dados da tabela III, o volume destas exportações saltou de 531 mil para 986 mil sacas de 60 quilos entre 1914 e 1915, e sua
participação na produção total de açúcar subiu de 8,9% para 14,9% no mesmo período. Dois anos mais tarde - isto é, em 1917 - as exportações de açúcar brasileiras tinham mais do que dobrado em volume , e a parcela das
mesmas na produção atingiu 30,4%. Em termos absolutos elas alcançaram, em 1922, um nível recorde de 4,2 milhões de sacas, o qual iria permanecer insuperado até bem depois da Segunda Guerra Mundial. 

Essa tendência teve sua contrapartida em termos monetários, com a participação do açúcar aumentando de 0,8% para 8,9% do valor total de exportações do Brasil entre 1914 e 1918. E, ainda mais importante, aquele
aumento. foi apenas determinado pelas maiores quantidades de produção exportada; uma outra parte, muito mais substancial, deveu-se à considerável elevação dos preços: o valor de cada tonelada de açúcar exportado passou
de 99 para 400 libras durante o período. Como se poderia esperar, esse crescimento da demanda internacional e dos preços contribuiu poderosamente para impulsionar a produção da indústria brasileira de açúcar, na qual os
seus efeitos foram tão substanciais quanto imediatos. 

Foi por essa razão que a produção açucareira do Brasil praticamente dobrou durante os anos da Guerra, crescendo de aproximadamente 6 milhões de sacas na safra, de 1913/14 para um pouco mais de 11,6 milhões em
1919/20. Apesar do término do conflito, ela continuou a crescer daí em diante, alcançando um volume de 19;6 milhões de sacas ao final da década de 1920, volume que só iria ser obtido novamente dez anos mais tarde, nas
vésperas da Segunda Guerra Mundial. De 1930/31 até 1937/38, a produção de açúcar brasileira permaneceu relativamente estável no mesmo nível, somente reiniciando sua ampliação, a partir de uma base mais sólida, no final
daquela década. 

Como já foi salientado, o crescimento da produção açucareira no Brasil, durante a década de 1920 e no final dos anos trinta não foi devido a, ou acompanhado. por, maiores exportações do produto. Estas, ao contrário,
até mesmo decresceram, tanto em termos absolutos como em termos relativos. Ao mesmo tempo, aquela produção cada vez maior foi obtida, não somente através da expansão da capacidade produtiva das fábricas de açúcar e
das plantações de cana então existentes, mas também  -  e talvez principalmente  -  através da instalação de novas unidades. Isto aconteceu com freqüência em áreas que, até então, não haviam sido grandes produtoras de
açúcar, mas, pelo contrário importadoras do produto do Nordeste. Ao mesmo tempo, estavam ocorrendo também algumas mudanças significativas no tamanho médio e/ou na produção média destes estabelecimentos
manufatureiros. 

Com efeito, o número das fábricas de açúcar de tamanho maior  -  as chamadas usinas  -  depois de aumentar de 187 em 1910 para 233 em 1920, elevou-se para não menos do que 302 dez anos mais tarde, e para 326 no
final do período sob análise. As mudanças na distribuição geográfica destas unidades e na sua capacidade produtiva serão examinadas daqui a pouco. Antes, porém, conviria qualificar com maior precisão a alegada estabilidade
da produção brasileira de açúcar durante o período como um todo e, mais especificamente, na maior parte dos anos vinte e trinta, comparando-a com a das décadas anteriores, em particular com a dos anos da Primeira Guerra
Mundial, até a safra de 1919/20. 

A referida estabilidade, que era mais aparente do que real, tem levado alguns analistas do presente a considerar o surgimento da superprodução em 1929/30 como um mero acidente, prontamente superado pela
intervenção estatal, e também a minimizar o significado das transformações estruturais que ocorreram na indústria de açúcar do Brasil do final do século passado até os anos trinta (3). Na verdade, as coisas estavam longe de
ser tão simples. Se tal tivesse sido o caso, as mudanças que ocorreram durante o período, incluindo a crise de superprodução no final dos anos vinte,. assim como sua superação através da intervenção do Estado durante os anos
trinta, não teriam sido possíveis nem necessárias; ou pelo menos, teriam tido características bem diferentes. Na verdade, por trás de uma aparente estabilidade dos números da produção nestas duas décadas, é possível
identificar uma interferência crescente de fatores de desequilíbrio, entre os quais o comportamento dos preços do açúcar nacional foi um importante  -  mas de modo algum o único  -  elemento e indicador. 

Vários componentes da crise emergente não aparecem de imediato e de forma direta na situação, especialmente quando esta é referida tão-somente aos mercados internos do açúcar no Brasil. Na verdade, os principais
fatores de desequilíbrio estavam todos além de seus limites. Um fator, que se encontrava bem próximo deles, foi o crescente abarrotamento dos mercados mundiais de açúcar - uma situação que, acoplada às práticas
protecionistas daquela época, reduziu consideravelmente as possibilidades de exportação, a preços aceitáveis, dos excedentes eventuais da produção doméstica. Outro fator, aparentemente alheio à indústria açucareira, mas de
fato até mais sério para a economia brasileira daquele tempo, foi a crescente superprodução de café. 

Embora esta última não tivesse resultado em uma crise completa e irreversível antes do final da década de 1920, ela teve o efeito, através do tempo, de redirecionar progressivamente os investimentos do cultivo e
comercialização do café para outras atividades, como o cultivo da cana e a fabricação do açúcar. Essa transferência de terras, capitais, trabalhadores e talentos empresariais das fazendas cafeeiras e das empresas exportadoras de
café para plantações de cana e usinas de açúcar começou. a ocorrer lentamente no Estado de São Paulo no início do século XX, vindo a acelerar-se consideravelmente nas décadas de 1920 e 1930. Em parte por razões
equivalentes, tendências similares podiam ser observadas, mais ou menos ao mesmo tempo, em outros Estados do Centro-Sul, tais como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Todos esses movimentos iriam adquirir uma importância
decisiva mais adiante, quando, durante e após a Segunda Guerra Mundial, aquela região iria ultrapassar definitivamente o Nordeste como a principal área produtora de açúcar no Brasil.

Antes de ir adiante, seria útil acrescentar que a relativa estabilidade da produção brasileira de açúcar durante a década de 1920 não foi do mesmo tipo daquela que houve nos anos trinta. As diferenças de situações entre
essas duas décadas foram tanto quantitativas como qualitativas. Isto pode ser , bem percebido comparando-se os dados do volume da produção, apresentados na tabela III, com os valores totais e médios, que figuram na tabela
IV. Nessa tabela, os valores totais são apresentados em milhares de contos (4). Estes valores, assim como os valores médios, foram deflacionados de acordo com um índice de preços internos (5), cujas taxas são apresentadas
na quarta coluna da tabela IV. Um procedimento similar foi adotado na tabela V com relação aos valores totais e médios das exportações brasileiras de açúcar no mesmo período. 

Pela tabela IV podemos observar que, a preços constantes de 1919, os mais altos valores totais da produção açucareira foram atingidos nas safras de 1934/35 e 1935/36 - depois que a intervenção do governo na
indústria açucareira havia começado. Em média, os valores totais deflacionados foram aproximadamente 10% mais altos nos anos trinta do que na década anterior. E isto aconteceu basicamente devido aos volumes produzidos,
que cresceram 16% em média de uma década para a outra. Um padrão completamente diferente aparece em relação aos valores médios de produção, que podem ser considerados equivalentes aos preços recebidos pelos
produtores. Seu nível mais alto foi alcançado durante as safras de 1922/23 e 1923/24, e geralmente, eles foram 5% mais baixos durante os anos trinta que na década anterior. Além disso, eles também permaneceram, na maior
parte do tempo, abaixo de seus níveis iniciais, e, quando eles estiveram acima, nunca subiram muito alto nem permaneceram lá por um período muito longo. 

Este estado deprimido dos valores médios de produção teria um forte efeito na competição interna. De um lado, ele contribuiu para a concentração da produção industrial em unidades produtoras maiores, e, de outro,
ajudou a deslocar os produtores açucareiros nordestinos dos mercados consumidores mais dinâmicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses dois Estados mais ricos, o produto importado do Nordeste foi sendo
progressivamente colocado de lado, durante o período analisado, pela oferta por parte dos proprietários locais de usinas açucareiras, favorecidas por uma localização mais próxima ao mercado, e por várias outras economias
internas e externas. 

Antes de passar para estas características do processo, é proveitoso lembrar uma vez mais que os mercados externos não estavam acessíveis naquela ocasião. Isto pode ser observado tanto na última coluna da tabela III,
a respeito dos volumes, como na tabela V, no que se refere aos valores. Excluindo-se os primeiros três anos da série, as exportações de açúcar sempre representaram, durante o período, uma proporção muito pequena da
produção total do Brasil. E assim era, porque, em termos relativos, os valores médios da exportação permaneceram ainda mais deprimidos do á > >e os valores médios da produção, particularmente na década de 1930, e
também porque, em termos absolutos, aqueles eram quase sempre iguais a, ou até menores do que, estes últimos. O mercado interno, por conseguinte, continuou a ser praticamente o único à disposição dos produtores
brasileiros de açúcar, os quais, por essa razão, tiveram que empenhar-se em uma crescente concorrência entre si. 
 



 
 
Essa concorrência, é claro, estava longe de ser livre ou perfeita. Assim como no resto do mundo, a indústria brasileira do açúcar sempre teve um caráter fortemente oligopolista. E essa estrutura de mercado prevalecia

não apenas ao nível da distribuição  -  cujas operações eram desenvolvidas pelas refinarias e alguns grandes grupos mercantis atacadistas que as controlavam (6), mas, também, ao nível da produção  -  que, além de suas
características usualmente monopolísticas em relação à aquisição de matéria-prima, também apresentava as principais características do oligopólio concentrado, bem analisado no importante tratado teórico de Paolo Sylos-
Labini (1969, parte 1). 

Infelizmente; a falta de espaço e de tempo não nos permite aplicar, por extenso e com o rigor necessário, aquele tipo de análise para as diversas indústrias regionais de açúcar do Brasil durante o período aqui
considerado. Mas, apesar disso, pode-se ter em mente algumas de suas idéias e pressupostos teóricos fundamentais (7). Uma delas  -  talvez a mais importante  -  é a da existência de uma descontinuidade tecnológica e,
conseqüentemente, de custos, entre as empresas de grande, médio e pequeno porte, em virtude da qual as primeiras seriam as únicas a possuir uma. política de preços e um volume de produção autônomos, assim como a
capacidade de pô-los em prática. Por causa disso, elas seriam capazes  -  dentro de certos limites  -  de prevenir a entrada no ramo de novos competidores de seu próprio tamanho, e também de eliminar os produtores menores
que estejam operando em seu mercado. Graças a esse poder específico, as maiores empresas oligopolísticas seriam capazes de induzir, através do tempo, um crescente movimento de concentração e centralização do capital em



seus ramos e mercados respectivos. 
Como veremos a seguir, essa tendência realmente se manifestou na indústria de açúcar do Brasil durante o período em pauta, por meio da progressiva  -  ainda que geralmente lenta e descontínua  -  transição de uma

produção em pequena escala e dispersa para uma outra, em grande escala e concentrada. Essa transição, na verdade, não se tornou imediatamente evidente, e a sua própria ocorrência, naquele período, ainda continua a ser
questionada por vários autores de nossos dias. Uma das razões para isso parece estar no fato de que, durante as primeiras três décadas do nosso século, ela coincidiu com uma crescente competição interespacial entre os
produtores de açúcar localizados em diferentes partes do país  -  especialmente entre os do Nordeste e os do Centro-Sul. Outro motivo resulta, aparentemente, da intervenção do Estado na década de 1930, pela qual  -  através
do estabelecimento de quotas de produção, a fixação de preços uniformes, e a absorção dos excedentes de produção via diversificação dos produtos (o começo de uma fabricação de ,álcool em larga escala)  -  os produtores
menos eficientes, de mais altos custos, foram beneficiados por uma trégua temporária. Para esclarecer estas afirmações, precisamos fazer um exame mais detalhado dos processos acima mencionados; e para tanto, talvez seja
melhor começar pela própria concentração industrial. 

II

Em 1939,ao final de nosso período, a indústria de açúcar do Brasil tinha um número total de 54.495 estabelecimentos. Entre estes, 321 eram usinas ou unidades, industriais e plantações de maior porte, que operavam
com tecnologia relativamente moderna e eram responsáveis pela maior parte da produção açucareira do país. Outras 316 unidades eram engenhos turbinadores, fábricas e plantações menos modernas, de menores dimensões e
que, eventualmente (por exemplo, mediante fusão com outros estabelecimentos similares, ou por meio de considerável investimento de capital)poderiam vir a integrar-se à primeira categoria, pois já tinham algum equipamento
moderno  -  as turbinas. E, por fim, as 53.858 unidades restantes eram simples engenhos ou.bangüês  -  isto é, manufaturas muito pequenas e extremamente arcaicas de açúcar mascavo ou rapadura, com ou sem suas próprias
plantações de cana. A estes milhares de pequenos estabelecimentos artesanais ainda poderiam ser acrescentadas 8.514 pequenas destilarias de aguardente, que operavam sob condições similares. 

A distribuição por classes de tamanho destas três categorias de produtores de açúcar é apresentada adiante na tabela VI. Através dessa tabela podemos observar que, em cada categoria, exceto a intermediária dos
engenhos com turbinas; os números de unidades são inversamente proporcionais aos seus tamanhos. Mas, se multiplicarmos estes números, por exemplo, pelos limites superiores de cada classe de tamanho, obteremos uma
distribuição completamente diferente entre elas, como pode ser visto nas últimas duas colunas da mesma tabela. Especialmente na categoria das usinas de maior porte, pode-se observar que a maior parte . da capacidade
produtiva ainda estava concentrada na maioria das unidades relativamente menores. 

 
 
 

Isto parece dar razão àqueles analistas (8) para quem não teria havido centralização do capital na indústria de açúcar do Brasil até a década de 1930. Contudo, é importante salientar que as capacidades máximas que
aparecem na tabela constituem apenas uma primeira aproximação hipotética à realidade. Nada nos garante que as reais capacidades de cada classe de tamanho eram precisamente estas; é provável que elas estivessem mais
próximas dos níveis médios do que dos níveis máximos, e, na primeira classe de tamanho da última categoria (dos simples engenhos ou bangüês), tivemos até que estimar um limite superior hipotético; a fim de poder calcular
sua capacidade. Ao mesmo tempo, cabe lembrar que a tabela classifica unidades produtivas (plantas ou estabelecimentos), e não firmas. ou empresas, as quais podem ser - e, na prática, freqüentemente são -, proprietárias de
duas ou mais dessas unidades. Este fato, porém, somente pode ser verificado através de urna análise mais detalhada, individual e qualitativa, para a qual os dados relevantes nem sempre estão prontamente disponíveis (9). E,
finalmente, há o fato de que a centralização do capital é um processo histórico que ocorre - e que, portanto, só pode ser analisado - através do tempo, e não em um momento isolado. A tabela VI, por conseguinte, está longe de
representar uma prova adequada. 

Por outro lado, as séries estatísticas de mais longo prazo que se encontram disponíveis para o período analisado são, infelizmente, incompletas e fragmentárias. Elas não discriminam entre os engenhos turbinadores e os
simples engenhos ou bangüês, englobando-os todos juntos em uma única categoria tomada em oposição às unidades de maior porte, as usinas. 

Na verdade, somente a evolução numérica das últimas é devidamente documentada; a das unidades menores permanece na maioria das vezes desconhecida, particularmente no que se refere à primeira década de nosso
período. Tudo o que . sabemos é que, na safra de 1919/20, de acordo com o Censo de 1920, havia 58.536 engenhos no Brasil, e que, quinze anos mais tarde, eles somavam 58.630, contra um total de 54.174 registrado em 1939,
como pode ser visto na tabela VI. As únicas indicações seguras que temos quanto ao progresso das usinas, em oposição aos seus rivais de menor tamanho, são as de suas respectivas taxas de participação na produção total de



açúcar, e as da participação de ambos, no consumo interno total e per capita do produto.
A primeira evidência aparece na tabela VII, que apresenta a evolução da produção total de açúcar das usinas e dos engenhos. Enquanto a produção daquelas aumentava quase continuamente - crescendo 63% entre as

safras de 1912/13 e 1919/20, 205% entre as de 1925/26 e 1929/30, e 74% entre 1930/31 e 1939/40; a produção de açúcar dos engenhos inicialmente se expandiu mais rápido - 144% entre 1912/ 13 e 1920/21 - e depois mais
devagar - 22% entre 1925/26 e 1929/30 - para afinal decrescer - diminuindo nada menos dó que 40% entre 1930/31 e 1939/40. O resultado dessas diferentes tendências pode ser observado nas duas últimas colunas da mesma
tabela, as quais mostram as taxas de participação na produção total dos dois tipos de fábricas de açúcar. A participação das usinas atingiu mais de 50% já durante a Primeira Guerra Mundial e, depois de um curto retrocesso no
começo da década de 1920, recuperou e superou aquele nível de 1927/28 em diante. A única exceção a este respeito foi a safra de 1930/31, mas, depois dela, as taxas de participação das usinas continuaram a crescer
constantemente, alcançando quase três quartos da produção total às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 

A tabela VIII, por seu lado, revela, para um período mais curto e mais recente, a evolução do consumo total e per capita do açúcar das usinas e dos engenhos. Enquanto estes últimos prevaleceram em ambos os casos
até 1928 e 1931, aquelas ampliaram consideravelmente sua participação no total de 1929 em diante Depois de 1938, o consumo per capita do açúcar proveniente das usinas já era o dobro, se não mais, do produzido pelos
engenhos. 

A transição da produção de açúcar em pequena escala para a produção em larga escala não ocorreu em todos os lugares do Brasil com a mesma rapidez e intensidade. Ela começou primeiro, e com maior intensidade, no
Estado de Pernambuco, ainda antes do período aqui analisado (10). Mas o ponto principal é que ela somente iria assumir um caráter definitivo quando as duas formas de produção de açúcar entraram em competição direta, uma
contra a outra, pelo controle dos mercados internos. E isto, por sua vez, só aconteceu depois que o açúcar brasileiro havia sido definitivamente excluído dos mercados externos, no final do século XIX. 
Até então, a produção açucareira em pequena e grande escala tinha coexistido lado a lado no Brasil, sendo que a segunda era primordialmente orientada para a exportação, enquanto que a primeira se voltava
fundamentalmente para o abastecimento dos mercados locais, em particular os do Interior. Devido aos níveis de renda mais baixos e geralmente estagnados, vinculados a padrões de distribuição extremamente assimétricos,
estes mercados eram menores e menos dinâmicos no Nordeste do que no Centro-Sul. Por falta de consumo local, até mesmo a indústria açucareira de pequena escala da primeira região tinha que exportar a maior parte de sua
produção para o Exterior (quando isto ainda era possível)ou para o Centro-Sul. 



 
 
Nesta última região, exatamente o oposto era verdadeiro (Perrucci, 1978, p. 109-110, 113) o consumo de açúcar local era relativamente alto e crescia rapidamente, tanto em termos globais como a nível per capita. Isto se

devia fundamentalmente ao crescimento da população trabalhadora e da renda, propiciado pela expansão da economia cafeeira. A indústria açucareira do Centro-Sul, inicialmente estabelecida para o abastecimento desse
consumo (Gnaccarini, 1972, p. 119-120), somente precisava exportar seus excedentes eventuais. Na maior parte do tempo, todavia, sua produção permanecia inferior ao rápido incremento da demanda local. E isto por si só
tornou-se motivo suficiente para uma contínua ampliação de capacidade produtiva instalada e também para o estabelecimento de uma, produção em maior escala, independentemente de quaisquer possibilidades de vender
açúcar no Exterior. 

Tais possibilidades só iriam reaparecer por um momento durante a Primeira Guerra Mundial e nos anos imediatamente posteriores, mas desapareceram por completo já na primeira metade da década de 1920. Apesar
disso, a produção brasileira de açúcar continuou a crescer sem nenhuma interrupção e quase com a mesmo ímpeto original, tanto no Nordeste quanto no Centro-Sul. Dessa forma, o aparecimento da superprodução era apenas
uma questão de tempo. Ela não ocorreu antes devido às pragas que dizimaram as plantações de cana nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre 1923/24 e 1927/28; mas, ela chegou com redobrado vigor no final da
década, quando os problemas fitossanitários foram afinal superados. Isto ocorreu simultaneamente com uma colheita recordista de todos os tempos nos Estados de Pernambuco e Alagoas, e com a diminuição do consumo
causada pelo grande crash de 1929, reforçado pela crise de superprodução de café daquele mesmo ano. 

Os problemas que tudo isso acarretou para a indústria açucareira, assim como as maneiras pelas quais eles foram superados serão tratados daqui a pouco. Antes disso, porém, parece útil salientar que as áreas urbanas de
rápido crescimento do Centro-Sul  -  particularmente as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo  -  foram os primeiros lugares onde começou a concorrência, cada vez mais intensa, entre a produção açucareira em grande
escala e a de pequena escala, um processo inicialmente mascarado pela competição entre produtores de regiões diferentes (Gnaccarini, 1972, p. 114-115; 1975, p. 324, 328-329). Foi dali que a referida concorrência se espalhou
para o resto do País, até provocar a completa eliminação da produção em pequena escala dos engenhos. Embora isto só fosse acontecer na década de 1950, tratava-se de um processo já bem encaminhado antes da Segunda
Guerra Mundial, a qual apenas contribuiu para adiar um pouco mais o seu desfecho. 

A concorrência entre a produção em pequena, e a de grande escala pelo controle dos crescentes mercados urbanos foi inicialmente mediada pelas transações comerciais dos refinadores de açúcar e/ou grandes
comerciantes atacadistas. No devido tempo, a rápida expansão destes mercados, acoplada à competição sempre crescente que predominava entre eles, conduziu a uma série de movimentos de integração vertical e horizontal.
Comerciantes e refinadores associaram-se a produtores de açúcar; proprietários de usinas diversificaram suas atividades, investindo no comércio atacadista e em refinarias de açúcar; usinas absorveram engenhos, e também
fundiram-se entre si, formando assim empresas multiplanta. Algumas delas até pertenciam a, ou eram controladas por, capitais estrangeiros. Tal era o caso, por exemplo, da Société des Sucreries Brésiliennes, uma empresa
francesa que havia adquirido quatro usinas no Estado de São Paulo e duas outras no Estado do Rio de Janeiro (Gnaccarini, 1972, p. 135). E foi precisamente nestes dois Estados que os mencionados movimentos centralizadores
de capital se desenvolveram com maior força. Não poderia ter sido de outra maneira, já que ambos continham, ao mesmo tempo, a) os mercados domésticos maiores e mais ricos, e b)as indústrias açucareiras de mais rápido
crescimento no Brasil. 

A do Estado do Rio de Janeiro expandira-se consideravelmente durante as primeiras duas décadas de nosso século, depois da conclusão dos trabalhos de engenharia que recuperaram grandes e férteis áreas do curso
inferior do rio Paraíba, perto da cidade de Campos. Estas áreas, que antes eram sujeitas a periódicas inundações, tinham uma localização muito favorável em relação à cidade do Rio de Janeiro, que naquele tempo não era
apenas a capital política e administrativa do País, e seu centro urbano:. mais populoso, mas, também, um de seus principais portos (o outro era Santos) e um de seus principais mercados de redistribuição de mercadorias, ligado
a todo País e também a muitas partes do mundo. Por estas razões, a indústria açucareira do Estado do Rio de Janeiro logo começou a competir com a do Nordeste, não apenas pelo abastecimento de seus mercados locais e
regionais, mas, também, com relação ao mercado internacional (Gnaccarini, 1972, p. 115). 

Por seu lado, a indústria açucareira de São Paulo (11) também se beneficiou naquele tempo do desenvolvimento de amplos e crescentes mercados locais e regionais, seja na capital do Estado  -  que, naquela época, já
estava se tornando o principal centro industrial do País  -  seja em vários centros urbanos de rápido crescimento do Interior (Gnaccarini, 1975, p. 320). A expansão desses mercados manteve-se ligada, até o final da década de
1920; ao crescimento da economia cafeeira, que, apesar de suas periódicas crises de superprodução, continuou ocorrendo ininterruptamente até o começo dos anos trinta. Contudo, a crescente freqüência e profundidade dessas
crises foi induzindo, através do tempo, transferências de terras e de capital (lucros acumulados) bastante substanciais do cultivo e da comercialização de café para as plantações de cana e as fábricas de açúcar, transferências
por meio das quais grandes produtores de café tornaram-se usineiros, e alguns até abandonaram inteiramente suas antigas atividades (Gnaccarini, 1972, p. 66, 134-136). 

As transferências de capitais e de empresários do setor líder da economia para atividades que  -  embora não propriamente novas  -  ainda eram bastante periféricas naquele tempo, foram oficialmente encorajadas e
patrocinadas pelas autoridades governamentais do Estado de São Paulo. E, como poderia ser esperado, elas deram um impulso considerável ao crescimento da indústria açucareira paulista depois da Primeira Guerra Mundial, e
mesmo durante os anos de depressão da década de 1930, de acordo com o que é mostrado nas tabelas IX e X apresentadas a seguir. A primeira sintetiza a evolução do número de usinas por Estado entre 1910 e 1940, enquanto
que a segunda faz o mesmo com a produção de açúcar das fábricas maiores e a dos engenhos, menos modernos e de menor escala.

A partir dos dados da tabela IX, pode-se observar que, até o final do período analisado, a maioria das fábricas de açúcar de maior porte estava localizada na região Norte/Nordeste. A participação dessa região no número
total permaneceu relativamente estável entre 1910 e .1930, apenas decrescendo  -  em termos absolutos e relativos  -  durante a última década do período. Lima análise mais minuciosa revela entretanto que, em alguns Estados,
o crescimento do número de usinas foi bastante considerável. Em termos absolutos, os maiores incrementos foram os de Minas Gerais, São Paulo e Alagoas, que, entre 1910 e 1940, corresponderam aos múltiplos de 9,3, de 3,0
e de 4,7 respectivamente. Já em termos relativos, alguns. dos maiores e mais tradicionais produtores de açúcar  -  como Pernambuco, Sergipe e Rio de Janeiro  -  revelavam uma importância decrescente, enquanto que outros -
como Alagoas e Bahia no Nordeste, e Minas Gerais e São Paulo no Centro-Sul  -  ampliavam consideravelmente suas taxas de participação. É importante registrar, contudo, que. estes dados não nos dizem muito por si
mesmos, especialmente no que se refere à ocorrência ou não de um processo de centralização de capital. Para isto, precisamos compará-los a volumes de produção especialmente diferenciados, não apenas das usinas, mas,
também, dos engenhos, ambos apresentados na tabela X. Essa tabela indica; em particular, que, durante os vinte anos entre o final da Primeira Guerra Mundial e às vésperas da Segunda, a produção de açúcar dos engenhos



diminuiu 31% no País como um todo. Esse decréscimo foi maior no Norte/Nordeste (36%) do que no Centro-Sul (27%), e muito mais pronunciado na década de 1930 do que antes  -  com taxas de, respectivamente, 41% para o
País como um todo; 51% para o Norte/Nordeste e 31%no Centro-Sul. Na realidade, durante a primeira década do período sob análise (1919 a 1929), chegou a haver um incremento geral de 16% na produção dessas unidades
produtoras de açúcar de pequeno porte, cuja magnitude foi muito maior no Nordeste (30%) do que no Centro-Sul (somente 3%). 

Devido a tais tendências, a localização espacial dessas produções arcaicas e de pequena escala pouco mudou entre o começo e . o fim do período; o Centro-Sul até mesmo ampliou sua taxa de participação de 52%
em 1919/20 para 55%vinte anos mais tarde, apenas com uma breve interrupção no final da década de 1320, quando a parcela desta região diminuiu para somente 46% do total. Mas, as maiores transformações ocorreram
exatamente nessa mesma região, particularmente em seu relacionamento com os volumes de produção das usinas. Antes de passar a estas, ainda falta enfatizar, a nível dos Estados, a contínua liderança de Minas Gerais na
produção do açúcar de engenho. Na safra de 1919/20, aquele Estado era seguido de longe por Alagoas e Pernambuco; dez anos mais tarde, Pernambuco mantinha o terceiro lugar, mas o segundo ficou para a Bahia, cujos
engenhos produziam somente um pouco menos do que os de Minas Gerais; e, finalmente, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Pernambuco ficou em segundo lugar e Alagoas em terceiro, mas suas produções conjuntas
daquele açúcar menos elaborado e mais barato permaneceram muito aquém da produção de Minas Gerais. 

Passando agora para as usinas, pode-se identificar imediatamente um panorama completamente diverso. A produção destas unidades de maior porte cresceu continuamente durante o período analisado: 261% para o
País como um todo, 275% para a região Norte-Nordeste e 239% para o Centro-Sul. A maior parte desse crescimento ocorreu na primeira década, quando, em média, as usinas do País aumentaram sua produção em 170% -
sendo 205% no Norte-Nordeste e 116% no Centro-Sul. Foram estas taxas de alto crescimento, associadas à impossibilidade de exportar os excedentes da produção que, em último recurso, determinaram a crise de
superprodução do final da década de 1920 e também a intervenção do governo, brasileiro na indústria açucareira durante e depois dos anos trinta. Graças a essa intervenção, as taxas de crescimento da produção de açúcar das
usinas baixaram na década seguinte, para 33% no País como um todo, 23% no Norte-Nordeste, e 56% no Centro-Sul.

 
 
 



.
 
 
Neste ponto, as seguintes questões mereceriam um exame mais cuidadoso: I  -  as mudanças na distribuição espacial da produção de açúcar dos Estados que foram causadas pelas usinas; e II  -  a evolução, em cada

Estado, da relação entre essas formas alternativas de produção, a fim de detectar e estimar a intensidade da substituição dos engenhos. 
Com relação à primeira dessas questões, pode-se notar, no período como um todo, uma continuidade da supremacia de Pernambuco no âmbito da indústria açucareira de tecnologia mais moderna e de maior escala. Ao

mesmo tempo, contudo, pode-se observar que já se tratava de uma supremacia em declínio. Com efeito, a taxa de participação daquele Estado na produção total das usinas, depois de subir de 38% para 43% durante a década
de 1920, decresceu para 36% na década subseqüente: Uma evolução bastante diversa é apresentada por São Paulo, cujas taxas de participação permaneceram quase estáveis (por volta de 10,5%)durante a década de 20  -
 embora ao final daquela década ele tivesse recuado da terceira para a quarta posição entre os principais Estados produtores de açúcar de usina, avançando dali em diante para mais de 17%, e para a segunda classificação na
década de 30. Naquele tempo, São Paulo já havia passado adiante do Rio de Janeiro e de Alagoas, que eram tradicionalmente o segundo e terceiro Estados nesse tipo de produção açucareira.

Quanto à segunda questão mencionada acima, seria útil notar o fato de que, até 1940, havia ainda quatro Estados brasileiros sem qualquer usina. Mas, ao mesmo tempo, também havia oito, dentre dezessete, cujas usinas
produziam mais açúcar do que seus engenhos. Isto, evidentemente, nem sempre fora assim: em anos anteriores, o número de Estados sem usina era mais substancial,  -  cinco em 1929/30 e sete em 1919/20  -  enquanto que
aqueles dos Estados cuja produção de açúcar de usina era maior que a de seus engenhos foi diminuindo ao longo do período  -  somando seis em 1929/30 e somente dois (Pernambuco e Rio de Janeiro.)em 1919/20. 

Nos principais Estados produtores de açúcar, o aumento da produção das usinas teve co mo contrapartida uma redução da produção dos engenhos  -  não necessariamente em termos absolutos, mas ao menos sempre em
termos relativos. Isto pode ser observado através da relação entre os números de produção das usinas e os dos engenhos. Assim, por exemplo, em Pernambuco aquela relação passou de 1,8 em 1919/ 20 para 3,6 dez anos mais
tarde, e 8;7 em 1939/40. Esta evolução foi ainda mais pronunciada em Estados como Alagoas e Sergipe, no Nordeste  -  onde estas proporções passaram, respectivamente, de 0,3 para 2,6 e 4,0, e de 0,5 para 6,0 e para 16,2  -
 ou como no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Centro-Sul, cujas proporções passaram; respectivamente; de 1,3 para 9,6 e 19,4, e de 0,8 para 5,2 e para 7,1 durante o mesmo período. 

Tais tendências parecem indicar em si mesmas a ocorrência de um processo de centralização de capital dos engenhos para as usinas  -  isto é, de um grande número de pequenas unidades de produção para um número
menor de estabelecimentos maiores, mais modernos e de capital mais concentrado. Para o País como um todo, as mesmas proporções evoluíram de 0,5 em 1919/20  -  quando os engenhos estavam produzindo duas vezes mais
açúcar do que as usinas  -  para 1,2 em 1929/30, quando as últimas passaram adiante dos primeiros, apesar de seu número muito menor  -  e para 2,8 em 1939/40  -  quando as usinas estavam produzindo quase três vezes mais
açúcar que os milhares de engenhos. 

É claro que as tendências da produção total também precisam ser levadas em conta; a fim de verificar se o crescimento da participação das usinas significou uma mera substituição dos engenhos, ou se também coincidiu
com uma expansão da capacidade produtiva conjunta alicerçada em um grupo menor de produtores. Observando a tabela X, nos dados relativos ao País como um todo, e nos dados das suas duas grandes regiões produtoras de
açúcar, a segunda alternativa parece ser incontestável para a década de 1920 mas aberta à discussão quanto à década de 1930, quando praticamente não houve qualquer crescimento da produção conjunta, a qual chegou
inclusive a diminuir no Norte-Nordeste. Durante a década de 1920, no País como um todo, 85% do crescimento total da produção açucareira deveu-se às usinas  -  e esta taxa foi ainda mais alta no Centro-Sul  -  onde ela
atingiu 94%. Tudo isso mudou na década de 1930, quando o crescimento da demanda virtualmente estancou, e quando, a nível nacional, o aumento da produção das usinas foi apenas um pouco menor que o decréscimo de
produção dos engenhos. No Norte-Nordeste a diferença entre ambas foi até negativa, com a produção das usinas aumentando menos que o decréscimo da produção dos engenhos. Ela apenas se manteve positiva no Centro-Sul,
onde continuou a haver um aumento geral da produção açucareira, embora em escala muito menor do que na década anterior. 

Concentrando a análise a nível dos Estados, pode-se obter um quadro ainda melhor delineado. Selecionando apenas os cinco Estados que; durante o período em pauta, contribuíram no mínimo com um milhão de sacas
para a produção anual de açúcar, pode-se distinguir quatro situações diferentes: 

1. A situação de Pernambuco, onde houvera, na década de 1920, um substancial incremento da produção açucareira  -  com 87% devido à expansão das usinas  -  e onde houve subseqüentemente, durante a década de
1930, um declínio da produção total  -  com um decréscimo da produção dos engenhos maior do que o aumento da produção das usinas; e onde, naquela última década, ocorreu apenas uma substituição de engenhos por usinas,



e mesmo esta de forma bastante incompleta. 
2: Os casos de Alagoas e Rio de Janeiro, onde em ambas as décadas houve aumentos de produção das usinas maiores do que os decréscimos dos . engenhos, sendo que o crescimento total foi claramente devido à

produção adicional das primeiras. 
3. O caso sui generis de Minas Gerais, onde. os engenhos detinham de longe a maior parte da produção até o fim do período analisado, e onde, durante a década de 1920, foi o declínio da sua produção que determinou

a maior parte (76%) de seu decréscimo total, mas onde o crescimento total da década subseqüente foi determinado fundamentalmente pela produção das usinas, responsáveis por não menos que 90% do mesmo, e
4. Ocaso extremo de São Paulo, onde, durante os anos vinte houvera um forte declínio da produção dos engenhos e um aumento ainda mais intenso da produção das usinas, enquanto que na década de 1930 ambos os

tipos de produção cresceram, mais particularmente a das usinas, as quais foram responsáveis por 91% do incremento total. Nos casos de Alagoas, Rio de Janeiro, e particularmente no caso de São Paulo, não há dúvida a
respeito do movimento de centralização dos engenhos para as usinas durante o período analisado como um todo - isto é, de 1919/20 até 1939/40. O mesmo também se aplica a Pernambuco na década de 1920 e a Minas Gerais
nos anos trinta. Mas ainda resta averiguar se havia algum movimento de centralização entre as próprias usinas. Uma boa primeira aproximação para uma resposta a esta questão pode ser dada pela comparação das últimas três
colunas da tabela IX com os dados apresentados na tabela X, relativos à produção das usinas nas safras dos anos de 1919/20, 1929/30 e 1939/40. Dividindo essa produção pelo número das usinas operando em 1920, 1930 e
1940, obtém-se os volumes de produção média por usina em cada Estado, que são apresentados nas três primeiras colunas da tabela XI. 

Essas colunas mostram que, em todos os mais importantes Estados produtores de açúcar houve, durante o período analisado, um aumento sistemático dos níveis de produção média das usinas. Isto em si mesmo, no
entanto, não é suficiente para caracterizar a ocorrência de um processo de centralização de capital entre as usinas. Para uma afirmação mais conclusiva, precisamos comparar sua variação percentual através do tempo, mostrada
nas duas colunas subseqüentes da mesma tabela com a da produção total. Toda vez que a primeira variação for maior do que a segunda, podemos afirmar que houve tal processo. 

Com base nos pressupostos e nos procedimentos acima delineados, apenas foi possível detectá-la inequivocamente para as duas décadas do período, no Estado do Rio de Janeiro, onde os níveis médios de produção par
usina cresceram mais do que os níveis totais de produção, tanto entre 1919/20 e 1929/30, como entre esta última safra e a de 1939/40. Durante a primeira destas décadas, isto só chegou a ocorrer no Estado da Bahia, e durante
a segunda, nos Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe  -  e, conseqüentemente, na região nordestina como um todo. Em todos os outros casos, os níveis de produção total apresentaram maiores taxas de
crescimento do que os níveis de produção média por usinas. Isto significa que a centralização de capital durante o período sob análise ocorreu geralmente a partir dos engenhos em direção às usinas, e, em grau muito menor,
entre estas últimas. Tal processo, como sabemos, realmente ocorreu, mas bem depois do período aqui analisado, quando os engenhos haviam quase desaparecido da indústria brasileira de açúcar  -  algo que só iria
acontecer a partir do final da década de 1950 (12). 

Já é tempo de concluir esta longa digressão sobre concentração e centralização de capital na indústria açucareiro do Brasil durante o período de entreguerras, e prosseguir em nossa análise das principais características e
conseqüências da crise de superprodução daquele período. Tal análise será efetuada na próxima e última seção do presente ensaio, que pretende discutir: I  -  as dimensões da crise, II  -  a natureza dos efeitos da intervenção
governamental, e III  -  os problemas que ela deixou sem resolução. 

Antes de passar para esses tópicos, ainda seria útil assinalar que, já naquele período, os níveis de produção média por usina eram mais altos no Centro-Sul que no Norte-Nordeste. E que, excetuando-se o caso de
Pernambuco na safra do ano de 1939/40, eles eram mais altos nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro do que em qualquer outro lugar do País. Este fato, uni do à maior proximidade das usinas desses Estados doS principais
mercados internos, ajuda a explicar o progresso das mesmas através do tempo, vis-à-vis os seus rivais de Pernambuco e Alagoas.

 
 
 

III

Embora só viesse a mostrar toda sua força e irreversibilidade no final dos anos vinte, a crise de superprodução da indústria açucareira do Brasil já estava "no ar" desde os primeiros anos do século XX, quando suas
exportações foram virtualmente eliminadas do mercado internacional (13). Isto se deveu em grande parte aos métodos obsoletos e aos elevados custos de produção dessa indústria  -  que não lhe permitiam competir em pé de
igualdade com os produtores do protegido e subsidiado açúcar de beterraba, de um lado, e com produtores de açúcar de cana tecnicamente mais eficientes, como Cuba, do outro. Uma razão adicional derivou do fato que os
mercados internos do País, embora parcialmente em expansão, ao menos no Centro-Sul, eram ainda pequenos demais para uma indústria dimensionada e acostumada a vender para fora a maioria de sua produção. E isto era
especialmente assim na principal área produtora de açúcar do Brasil, a região nordestina, cujos mercados de consumo locais eram menores e estagnados, e que, por conseguinte, tinha que competir no abastecimento dos
mercados domésticos em desenvolvimento do Centro-Sul, com produtores sempre maiores e cada vez melhor equipados: 



As coisas só não se tornaram piores antes para os proprietários das fábricas de açúcar do Nordeste graças ao advento da Primeira Guerra Mundial e dos seus efeitos imediatos, com os quais se reabriu temporariamente a
possibilidade de exportara maior parte de sua produção. Essas oportunidades, como já foi mostrado. não somente induziram um aumento geral da produção, mas resultaram também na expansão da capacidade produtiva. Este
último efeito provaria ser excessivo assim que ficasse claro que as oportunidades de exportação haviam sido apenas temporárias. Com isso, a concorrência inter-regional pelos mercados domésticos do Centro-Sul foi se
tornando mais violenta através do tempo. Ela não conduziu, porém, a uma imediata expulsão do açúcar nordestino desses mercados, devido aos problemas fitossanitários já mencionados, os quais castigaram os plantadores de
cana de São Paulo e do Rio de Janeiro durante a maior parte da década de 1920. 

Contudo, ao final daquela década, a superação definitiva dos referidos problemas coincidiu, de um lado, com uma produção de açúcar recorde no Nordeste e, do outro, com a irrupção quase simultânea da maior crise de
superprodução do café, e com o grande crash de outubro de 1929, o qual iria inaugurar a profunda depressão dos anos trinta. Estas duas crises tiveram um impacto imediato na demanda efetiva em geral, e no consumo de
açúcar em particular. Os preços do produto no mercado do Rio de Janeiro caíram quase 65% entre março e outubro de 1929. Os preços líquidos obtidos pelos produtores através dos descontos dos custos de transporte caíram
abaixo do nível dos custos médios de produção no Nordeste, . instantaneamente colocando fora do negócio a maioria dos fabricantes de açúcar e dos plantadores de cana daquela região. 

Tais preços, porém, continuavam. sendo remunerativos para os produtores do Centro-Sul, em particular para aqueles que estavam espacialmente melhor localizados em relação aos principais centros de consumo do Rio
de Janeiro e de São Paulo. Neste último Estado havia, além disso, um incentivo maior para a expansão da indústria açucareira local, derivada da crise de superprodução da economia exportadora de café. Culturas tornadas
não-lucrativas e capitais ociosos acumulados poderiam ser, e estavam sendo, rapidamente convertidos em plantações de cana e em investimentos em novas e/ou maiores fábricas de açúcar. Esses investimentos poderiam e de
fato viriam a materializar-se muito rapidamente, como já foi mostrado através dos dados da tabela IX. O número de usinas de São Paulo, que não havia mudado entre 1910 e 1920, aumentou em oito novas unidades na década
de 1920 (passando de 12 para 20) e em outras dezesseis (atingindo um número total de 36), durante a depressão dos anos trinta. Este segundo incremento foi maior do que o primeiro, tanto em termos absolutos como em
termos relativos. Tendências semelhantes podem ser observadas em relação à produção total de açúcar do Estado (isto é, das usinas e dos engenhos conjuntamente), cujo nível cresceu 41% na década de 1920 e 111% na
década de 1930. 

Os dias da multissecular indústria açucareira do Nordeste pareciam estar contados. Alguma coisa tinha que ser feita a fim de se evitar a sua bancarrota pelo menos parcial; e isto efetivamente ocorreu, graças à revolução
política de 1930, a qual derrubou do poder o regime oligárquico da Primeira República, dominado pelos interesses agrários, comerciais e financeiros relacionados à economia exportadora de café (14). Os novos governantes
postos no poder pela mencionada revolução adotaram prontamente uma série de programas intervencionistas, cuja principal intenção era de pelo menos garantir a sobrevivência da indústria açucareira nordestina. 

Embora com algumas importantes mudanças, os programas em questão tiveram uma vigência efetiva até o finai da década de 1960, sendo responsáveis, não apenas pela mera sobrevivência da indústria açucareira
nordestina, mas, também, pelo ulterior crescimento geral e pela diversificação daquela indústria no País como um todo, e mais particularmente no Centro-Sul. Um aspecto importante, que parece ter sido esquecido hoje em dia
pelos seus principais beneficiários, é que aqueles programas intervencionistas foram expressamente pedidos pelos próprios produtores (principalmente, mas não apenas, os do Nordeste). Tais programas incluíam, em primeiro
lugar, medidas para favorecer a produção e o consumo de álcool (etanol) como combustível para veículos automotivos, a fim de garantir um uso produtivo para os enormes e crescentes excedentes de cana-de-açúcar. Em
segundo lugar, e talvez ainda mais importante para aqueles tempos (e para quaisquer outros), eles conduziram ao estabelecimento, , em 1935, de um sistema de quotas de produção abrangente e rigoroso, e também de preços
administrados, tanto para o açúcar e o álcool como para a matéria-prima de ambos. Este conjunto de medidas complementares contribuiu, por sua vez, para transformar a agroindústria açucareira do Brasil e seus vários
componentes inter-relacionados em um setor planejado e dirigido de forma centralizada dentro da economia nacional. 

Por falta de espaço e de tempo, não teremos condições de discutir aqui como tudo isto ficou assim (15). Basta dizer que aqueles programas foram os mais racionais, :e provavelmente os micos possíveis, naquele tempo
 -  quando havia um grande excesso de capacidade instalada tanto nos segmentos agrícolas quanto nos de processamento industrial, sem qualquer possibilidade de exportar os excedentes a preços minimamente aceitáveis. O
álcool já vinha sendo produzido no Brasil havia décadas, sendo, como era (e ainda é) um subproduto quase necessário da fabricação do açúcar de cana, obtido através de processamento adicional do melaço residual. Aquela
produção, contudo, ainda era incipiente naquele tempo, por causa da falta de mercados para o álcool. Além do consumo de algum combustível automotivo pelas frotas de caminhões de algumas usinas açucareiras maiores, o
álcool de cana-de-açúcar produzido no Brasil era então consumido em quantidades mínimas como insumo na produção das emergentes indústrias química, farmacêutica e de bebidas. A intenção do governo no começo da
década de 1930 foi a de transformar o álcool em um bem de consumo de massa, para ser usado como aditivo na gasolina automotiva, a qual, naquele tempo, não era produzida no Brasil, e tinha, por conseguinte, que ser
importada em quantidades crescentes.

A medida em questão, se implementada, iria, por tais motivos, produzir pelo menos dois efeitos muito importantes: 1) A nível da agroindústria açucareira ela iria proporcionar um uso alternativo para a cana-de-açúcar,
através da valorização do álcool, que passava de subproduto do açúcar para o principal produto derivado da cana; isto daria ao setor uma maior capacidade. para enfrentar as condições de mercado menos favoráveis ao açúcar -
o que, na verdade, vinha sendo sua característica mais comum, tanto a nível nacional como no âmbito internacional; e 2) em termos macroeconômicos, ela permitiria ao País uma importante economia de divisas, através da
redução nas suas importações de gasolina (e, mais tarde, de petróleo) de cinco, dez ou até maior porcentagem. 

No final da década de 1930, e até o início da Segunda Guerra Mundial, este iria ser um dos programas de maior sucesso dentro da agroindústria açucareira ido Brasil, promovendo a absorção de parte de sua capacidade
excedente sem acarretar a necessidade de produzir mais açúcar, e, ao mesmo tempo, ajudando a equilibrar as contas externas do País. A produção de álcool do Brasil cresceu quase 135% durante a década de 1930, passando de
uma média anual de 40 milhões de litros entre 1930 e 1935 para 94 milhões de litros na safra de 1939/40. Essa produção deixou de crescer ainda mais rapidamente naqueles anos devido à falta de capacidade de investimento
(e talvez também de interesse) do setor privado, à escassez da oferta local de equipamentos de produção para destilarias de álcool (16), e às dificuldades de importá-los devido à falta de moeda estrangeira. 

Uma avaliação semelhante pode ser feita no que se refere à institucionalização do controle governamental sobre a produção e os preços internos do açúcar, do álcool e de sua matéria-prima agrícola. Essa orientação
extrema somente foi adotada pelo governo brasileiro depois do malogro de várias medidas parciais, que não deram os resultados esperados. Tal foi o caso, por exemplo, da formação de estoques reguladores para posterior
exportação ou venda no mercado interno, de acordo com a melhor conveniência de cada ocasião; da arrecadação de um imposto sobre a produção excedente, e logo depois da produção em geral, e assim por diante. A decisão
de limitar a produção açucareira anão mais do que uma média dos cinco anos anteriores vinculava-se não apenas ao desejo de eliminar os excedentes do produto, mas, também, ao propósito de aumentar a fonte de matéria-
prima passível de ser transformada diretamente em álcool (17) Esta decisão, no entanto,.só poderia ser implementada, .se e :quando as quotas de produção para o açúcar fossem estabelecidas e controladas por uma autoridade
central a nível de cada estabelecimento. 

O primeiro passo mais significativo nessa direção foi dado em 1933 com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, que se tornaria mais conhecido pela sua sigla IAA. Esta agência do governo federal ainda existe
hoje, embora tenha sido terrivelmente desfigurada (como tudo o mais no Brasil) pelos vinte anos de ditadura militar (1964-1985), e pelos agora mais de dez anos do aventuroso programa paralelo chamado PROÁLCOOL. Um
segundo e ainda mais decisivo passo foi o estabelecimento, em 1935, das próprias~quotas de produção de açúcar. Essa medida foi precedida e complementada pela proibição legal de se instalar qualquer nova fábrica, ou de
expandir as existentes sem o consentimento prévio e explícito do Instituto do Açúcar e do álcool. Os transgressores destes preceitos eram sujeitos a multas pecuniárias e ao confisco de seus equipamentos: Todos os
equipamentos e instalações existentes tiveram que ser cadastrados pela agência estatal, a qual passou a basear no estoque da capacidade instalada, assim como na média da produção corrente dos cinco anos anteriores a quota a
ser atribuída a cada fábrica de açúcar. Os limites gerais de produção por Estado (e, conseqüentemente, por unidade de produção) passaram a ser fixados anualmente pelos chamados planos de safra; dimensionados de acordo
com as perspectivas da demanda interna e com o nível dos estoques de açúcar existentes no País. 

Todas essas medidas foram rigorosamente aplicadas nos anos trinta, contribuindo decisivamente para estabilizar a produção de açúcar brasileira (conforme é mostrado na tabela III), igualando a oferta à demanda
interna, e garantindo preços que fossem :remunerativos para ,a indústria, .e atrativos ;para os consumidores finais do produto. Dentro de poucos anos, :a intervenção do Estado na indústria açucareira foi capaz de normalizar
inteiramente sua situação, ao menos a nível das usinas. Com o tempo, até as dezenas de milhares de pequenos engenhos ou bangüês também acabaram sendo colocados sob o controle administrativo do IAA. 

Um problema que ainda restava para ser solucionado (e que só seria resolvido definitivamente na década de 40) foi o da relação entre as usinas. e seus fornecedores de cana-de-açúcar  -  isto é, os fornecedores de parte
de sua matéria-prima. Especialmente no Nordeste, muitos desses fornecedores de cana eram antigos senhores-de-engenho (proprietários de moendas menores e semi-artesanais), que haviam abandonado a fabricação de açúcar
e se especializado na plantação de cana. Esses produtores, que coletivamente tinham alguma influência política, não queriam aceitar uma posição subordinada vis-à-vis as fábricas maiores, que, devido à posse de suas próprias
plantações de cana-de-açúcar e a uma crescente auto-suficiência quanto à matéria-prima, estavam em condições de ditar os preços e outras condições do fornecimento da cana. As relações entre os usineiros e seus
fornecedores estavam atingindo um antagonismo perigoso, forçando o Instituto a intervir no final da década de 1930, através do estabelecimento de um sistema de quotas de fornecimento para a cana e de preços mínimos a
serem pagos em sua aquisição. Por este sistema, implementado nos anos quarenta, os fornecedores adquiriram o direito de suprir a metade, ou até mais, da cana a ser moída nas usinas. Esta progressiva legislação econômica e
social foi praticamente tornada sem efeito na década de 1970, já antes do Proálcool. 

Tais foram, num resumo muito breve, os principais efeitos e os resultados mais imediatos da intervenção governamental na indústria açucareira do Brasil. Ao. mesmo tempo em que ela ajudou essa indústria a superar
urna grave crise de superprodução, e a resolver vários problemas institucionais, a referida intervenção também contribuiu para deixar algumas questões  -  igualmente importantes  -  completamente intocadas, agravando umas



e dando origem a outras; inteiramente novas. Ao tentar salvar e consolidar o status quo, ela teve o efeito de impedir, ou de adiar, a ocorrência de mudanças estruturais na indústria açucareiro do Brasil, as quais, de outro modo,
teriam sido alcançadas mais rápida e/ou mais facilmente. 

Os limites de produção por Estados e as quotas de produção por engenhos e usinas foram decisivas para garantir, não apenas a sobrevivência, mas, também, a preservação da supremacia do segmento nordestino na
indústria açucareiro do País. Graças à intervenção governamental, este segmento beneficiou-se de um acesso privilegiado aos ricos mercados domésticos do Centro-Sul. Por esta mesma razão, não foi permitido aos produtores
dessa região expandir sua. produção e ampliar sua participação nos referidos mercados de acordo com suas possibilidades objetivas, as quais, naquele tempo, já eram bem mais favoráveis do que as dos engenhos e usinas do
Nordeste. Essa situação "anormal" só poderia prevalecer (e ser imposta) em termos e condições relativamente "normais". Toda vez que tais condições sofriam qualquer modificação, com a "normalidade" senda alterada, as
potencialidades. suprimidas voltavam a, manifestar-se e até a materializar-se concretamente. Isto acabaria acontecendo efetivamente na década de 1940, com a irrupção da Segunda Guerra Mundial, por efeito da qual as taxas
de participação do Centro-Sul na produção brasileira de açúcar iriam crescer substancialmente, superando as do Nordeste na década subseqüente. 

É importante ressaltar, contudo, que isto não ocorreu de um momento para antro, e apenas porque a situação geral tinha mudado. Na realidade, as condições prévias para tais transformações estruturais já existiam na
própria década de 1930 conforme pode ser demonstrado tanto a curto como a longo prazo (18), através dos dados da produção de cana-de-açúcar. A tabela XII, apresentada a seguir, mostra a distribuição espacial da produção
de cana-de-açúcar em 1919 e 1939, de acordo com os censos de 1920 e 1940. Infelizmente este, último não registrou, como o primeiro, a informação necessária das áreas ocupadas pela referida cultura e, por tal razão, não é
possível averiguar a longo prazo sua expansão a nível de cada Estado. Isto pode ser feito, porém, para um período mais curto, pela tabela XIII, que apresenta a evolução das áreas de cana-de-açúcar por Estada durante os anos
trinta. 

Na primeira destas tabelas, podemos ver que, em 1919, a principal produtor de cana-de-açúcar do Brasil  -  tanto em termos de número de estabelecimentos quanto em volume de produção em toneladas métricas  -  era
o Estado de Minas Gerais. Vinte anos mais tarde, o mesmo Estado ainda detinha o maior número de estabelecimentos produtores de cana-de-açúcar, mas, em volume de produção, ele já estava atrás dos Estadas de
Pernambuco, Rio de Janeiro e, São Paulo. De acordo com a mesmo critério, em 1919, o Estado do Ria de Janeiro era o segundo, Pernambuco o terceiro e São Paulo o quinto. E, enquanto Minas Gerais diminuiu em quase 50%
sua taxa de participação na produção do País (caindo de 20,2% para 10,3%), São Paulo aumentava a sua numa proporção maior (subindo de 8,0 para 12,1%). Pernambuco também chegou a aumentar sua participação, embora
numa proporção muito menor, enquanto que o Rio de Janeiro reduziu a sua parcela em mais de um quarto (caindo de 18,2 para 13,8%).

A tabela XIII, par sua vez, mostra que, exceto em 1937, Pernambuco ocupou. o primeiro lugar entre os principais. Estados produtores de cana-de-açúcar da Brasil. Mas ela também. permite observar que sua parcela, na
produção total daquela cutuca estava tendendo a decrescer na década de 1930, enquanto que o oposto se verificava com relação a São Paulo. Este último Estado chegou até a atingir o segundo lugar em 1932, 1934 e 1937; e
neste último ano, pela primeira vez, na história, ele produziu mais cana-de-açúcar do que Pernambuco. Essas tendências de redistribuição espacial da cultura de cana-de-açúcar já eram um prenúncio do que viria a ocorrer
mais cedo ou mais tarde na indústria açucareiro como um todo. Elas não produziram resultados mais concretos a curto prazo devido à demanda de cana-de-açúcar para usos alternativos externos à indústria açucareiro - como,
por exemplo, nas destilarias de aguardente. Elas iriam, porém, ser reforçadas durante a Segunda Guerra Mundial, resultando, através do tempo, em uma nova distribuição espacial da indústria de açúcar brasileira, pondo um
fim, da década de 50 em, diante, à supremacia multissecular dos produtores nordestinos. 

Outra conseqüência menos satisfatória da intervenção governamental na indústria açucareiro do Brasil foi uma certa redução do ritmo do progresso técnico durante os anos trinta. A fixação das quotas de produção
tornou-se um impedimento ao aumento dos níveis de produção individuais, e à conseqüente obtenção de maiores economias de escala. Por outro lado, o estabelecimento de preços administrados de forma centralizada  -
 garantindo uma rentabilidade mínima para as unidades de produção menos eficientes  -  funcionou como um desincentivo à obtenção de maiores índices de produtividade e/ou de níveis de custo mais baixos  -  tanto na
produção agrícola como no processamento industrial da cana-de-açúcar.

 
 
 

 
 
 



Estes problemas, na verdade, não eram novos no Brasil. Suas origens, de fato, remontavam ao fracasso, na segunda metade do século XIX, das tentativas de substituir os engenhos tecnologicamente arcaicos e de
pequeno porte, pelos chamados engenhos centrais, como já havia ocorrido em outras áreas produtoras de açúcar de cana do mundo (19). Tais tentativas não tiveram sucesso no Brasil por várias razões; uma das principais foi a
relutância dos senhores-de-engenho em se tornarem meros fornecedores de cana para unidades industriais, que eles não possuíam nem controlavam (20). O principal resultado desta resistência, apoiada pelos governos regionais
que tomaram o poder com o advento do regime republicano em 1889, foi a emergência e difusão das usinas. Estas unidades de produção, porém, provaram ser pouco mais do que engenhos de maior porte e tecnologicamente
mais modernos. Seus proprietários, assim como os senhores-de-engenho do passado, continuaram a ser produtores tanto de cana como de açúcar. Isto significa que continuava não havendo uma divisão de trabalho entre a
produção agrícola da matéria-prima de um lado, e o processamento industrial do produto final do outro. O capital e os demais recursos produtivos continuavam a ser partilhados entre ambos, o que, indubitavelmente,
representava uma limitação ao processo de centralização do capital industrial e/ou agrário. 

Embora os usineiros brasileiros tivessem se tornado proprietários de grandes extensões de terras e, através disso, figuras política e socialmente muito poderosas, eles foram, até o final da década de 1930, possuidores de
usinas relativamente pequenas. Isto pode ser observado a seguir, na tabela XIV, que apresenta dados comparativos da capacidade instalada e das níveis de produção das dez maiores unidades processadoras de . açúcar do
Brasil e de Cuba. 

Os números desta tabela falam por si, especialmente se levarmos em conta que os níveis declinantes de produção das centrales cubanas no começo da década de 1930 foram o resultado de uma política deliberada de
restrição da produção em decorrência da crise internacional de superprodução. Apesar disso, a produção de açúcar das fábricas cubanas continuava sendo várias vezes maior do que a sua contrapartida brasileira Essas pequenas
quantidades de fabricação, juntamente com os níveis baixos de produtividade do cultivo da cana no Brasil, ajudam a explicar porque a indústria açucareira do País não era competitiva no mercado internacional  -  uma situação
que, a propósito, ainda prevalece hoje em dia (21). 

Devido às elevadas exigências de capitais da fabricação em larga escala do açúcar e/ou do álcool, os investimentos nesta atividade parecem longe de ser compatíveis com a aquisição de grandes extensões de terra para a
agricultura. Enquanto a propriedade desta poderia  -  e até deveria (22)  -  ser descentralizada, o investimento na fabricação de açúcar e/ou de álcool precisaria ser concentrado em unidades de produção sempre maiores e
tecnologicamente cada vez mais eficientes. A partir disso pode-se concluir que a integração vertical até hoje predominante na indústria açucareira e alcooleira do Brasil  -  isto é, a conjugação dentro das mesmas empresas,
tanto da produção industrial como da agrícola  -  não representa necessariamente a maneira mais barata e melhor de desenvolver qualquer uma das duas. 



 
 
 
A fim de aumentar a produtividade e a eficiência tanto do segmento agrícola como do manufatureiro dentro da indústria brasileira do açúcar e do álcool, talvez as tarefas mais urgentes continuem a ser o estabelecimento

e o aprofundamento de uma nova divisão de trabalho entre eles. Uma divisão de trabalho pela qual elas se tornariam capazes, cada uma em sua esfera particular, não apenas de uma maior 'especialização e de uma produção
mais volumosa, mas, também, de uma diversificação adicional. Este é um processo que de acordo com a competente demonstração de Edith Penrose (1980, especialmente os caps. V-VII), sempre acompanha a capitalização e
o crescimento da empresa. 

Nunca é demais lembrar a esse respeito que, de um lado, muitos outros produtos podem ser obtidos da terra além da cana-de-açúcar, e, do outro, que o açúcar e/ou álcool não são as duas únicas mercadorias que podem
ser extraídas desta matéria-prima. E, finalmente, deve-se mencionar o fato de que, no capitalismo contemporâneo, a monocultura em larga escala, mas relativamente improdutiva, tem tão poucas virtudes econômicas e sociais
quanto a indústria de pequena escala e altos custos. Estas são condições que foram cristalizadas na década de 1930, e que continuam a prevalecer na indústria brasileira de açúcar e de álcool dos nossos dias. A superação desta
situação constitui um desafio a ser enfrentado no presente ou em um futuro muito próximo. 
A primeira -versão deste texto foi apresentada na conferência sobre "Crise e Mudança na Economia Internacional de Açúcar, 1914-1945 e década de 80" (Crisis and Change in the International Sugar Economy, 1914-1945 and
the 1980s), realizada na Universidade de East Anglia, Norwich (Inglaterra), em setembro de 1986. Sua publicação.em português é dedicada à memória do saudoso colega e amigo Peter Eisenberg. 
 



 
Notas biográficas
 
 
1  -  O melhor relato da expansão da economia cafeeiro paulista continua sendo a obra clássica de Pierre Monbeig (1952). Mas para seus efeitos na industrialização brasileira e nos processos de concentração regional, veja-se os trabalhos mais recentes de Sergio S. Silva (1976), e
de Wilson Cano (1983).
2  -  Estes aspectos foram apontados pela primeira vez por P. I. Singer (1968, p. 313-314) no capítulo sobre Recife.
3  -  Esta parece ser, por exemplo, a posição de J. C. A. Gnaccarini (1975, p. 320-322).
4  -  As taxas de câmbio, durante o período analisado, variaram entre cerca de 17 e 86 mil-réis por libra esterlina, com uma forte e contínua tendência para a desvalorização através do tempo. 
5  -  Esse índice de preços, assim como as taxas de câmbio mencionadas na nota anterior, podem ser encontrados em Villela e Suzigan (1972, p. 424-425).
6  -  Uma boa análise da organização e atividades dessas e presas pode ser encontrada em M.A. Gnaccarini (1972, especialmente os cape. 8; 9 e 12). 
7  -  A plena utilização do quadro analítico de Sylos-Labini foi tentada, sem muito sucesso, em um estudo sobre a indústria açucareira argentina da província de Tucumã por O. J. Cirnigliaro (1979). Para uma aplicação de melhor qualidade, mas parcial, do mesmo quadro teórico,
veja-se Pedro Ramos (1982, cap. II). 
8  -  Como, por exemplo, J. C. A. Gnaccarini (1975, p. 318-319 e 321).
9  -  Examinando a lista de usinas em funcionamento no final de 1939, pôde-se detectar em vários Estados a presença de duas ou mais dessas unidades produtivas pertencentes aos mesmos proprietários. Isto acontecia especificamente nos Estados nordestinos da Paraíba,
Pernambuco (quatro casos), Alagoas (três casos), Sergipe (dois casos) e Bahia, assim como nos Estados do Centro-Sul de Minas Gerais (dois casos), Rio de Janeiro (dois casos) e São Paulo (cinco casos).
10  -  Este tem sido um processo relativamente bem estudado Veja-se, por exemplo, além do ensaio de Peter Eisenberg (1977), o de Jaime Reis (1977, p. 369-396), e o livro de Gadiel Perrucci (1978). 
11  -  Essa indústria não era nova na época; uma vez que suas origens remontam ao final do século XVIII: Veja-se a esse respeito além do trabalho acima mencionado de Gnaccarini, o clássico estudo de M. T. S. Petrone (1968).
12  -  A este respeito, veja-se o trabalho de M. B. Jambeiro (1973, especialmente p. 58-74).
13  -  A maior parte deste e dos parágrafos subseqüentes é baseada em Szmrecsányi (1979, p. 161 e ss.). 
14  -  Existe uma vasta e crescente literatura a respeito da natureza e das conseqüências daquela revolução. As análises mais interessantes do tema, em minha opinião, continuam a ser as de Bóris Fausto (1978); de Luciano Martins (1976); e de Eli Diniz (1978).
15  -  Isto é algo que já fiz alhures (Szmrecsányi, 1979). Veja-se também a respeito o estudo pioneiro de Oriowaldo Queda (1972)..
16  -  Este equipamento já estava sendo parcialmente fabricado no Brasil da década de 1920 em diante. Veja-se a respeito o trabalho de Barjas Negri (1977). 
17  -  Para aqueles que ainda não estão suficientemente familiarizados com o processamento da cana-de-açúcar, convém assinalar que o álcool pode ser obtido não apenas como um subproduto derivado de melaço  -  o chamado álcool residual  -  mas, também, diretamente do
caldo da cana, o qual portanto, não precisa necessariamente ser transformado em açúcar e melaço. Por outro lado, é sempre importante distinguir dois tipos de álcool ou etanol: um tipo menos elaborado, o álcool hidratado  -  que é usado tradicionalmente como matéria-prima ou
como insumo industrial, e, hoje em dia no Brasil, como um substituto (bastante pobre)para a gasolina  -  e um outro tipo, mais processado, o álcool anidro (acima de 99,5° GL), usado há décadas em nosso País  -  e agora também nos EUA  - como um aditivo oxigenante para a
gasolina. Foi a produção e o consumo deste último, assim como a produção do chamado álcool direto que o governo brasileiro da década de 1930 pretendeu promover. Essa orientação permaneceu sem modificações até o final da década de 70, quando, a instâncias dos usineiros
de açúcar de São Paulo e com o apoio da industria automobilística, o governo militar resolveu promover a produção e o consumo em massa do álcool hidratado. Enquanto o Brasil continuou a depender de grandes importações de petróleo, e enquanto os preços 'internacionais deste
produto permaneceram elevados tudo foi bem. Mas, hoje em dia, o País está se defrontando com, uma enorme superprodução tanto de álcool como de gasolina, para não falar da superprodução da cana-de-açúcar, que foi tão difícil erradicar na década de 1930
18  -  Isto já foi assinalado anteriormente por Oriowaldo Queda (1972). 
19  -  A este respeito, veja-se, entre outros, os estudos sobre o Caribe (1840-19055) de Christian Schnakenbourg; sobre a África do Sul, de Peter Richardson; e sobre a Austrália (1826-1906) de Adrian Graves, todos publicados em B. Albert & R. A. Graves (1984, p. 88-89, 244-
46, 256 e 276-79). 
20  -  Além dos já mencionados estudos de Paul Singer (1968), J. C. A. Gnaccarini (1972; 1975); Peter Eisenberg (1977)e Gadiel Perruci (1978), veja-se as considerações de A. P. Canabrava (1971, especialmente p. 109-110). 
21  -  Um fenômeno similar vem ocorrendo presentemente com a orientação de se substituir a gasolina pelo álcool hidratado, uma orientação que só se tornou possível através de subsídios governamentais maciços para seus produtores e consumidores. Nos níveis atuais de custos 
-  e de produtividade  -  o álcool está muito longe de per competitivo com a gasolina. 
22  -  Quem pensa assim, com boas razões, é José Gomes da Silva (1979).
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